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Sammanfattning 

Näringslivet internationaliseras och globaliseras alltmer samtidigt som ny teknik utvecklas. 
Kunder ställer allt högre krav på kvalitet och produkternas livscykler blir allt kortare. Detta 
ställer höga krav på flexibel produktion och korta ställ- och ledtider.  

Syftet med denna uppsats är att ta fram en handlingsplan för att förbättra processerna, ar-
betsmetoderna och mätsystemet på en reproavdelning inom den grafiska industrin för att 
öka dess produktivitet. 

Utifrån teori från områdena informations- och produktionslogistik har vi byggt upp en re-
ferensram och en kunskapsplattform. Detta har legat till grund för processkartläggningen 
och nulägesanalysen av den reproavdelning som studerades i fallstudien. Utifrån detta arbe-
te togs ett förslag på lämpligt mätsystem inklusive mätspecifikationer fram, där hänsyn ock-
så togs till de krav som finns på verksamheten, både internt och externt. Det empiriska re-
sultatet analyserades utifrån den teoretiska referensram som tagits fram och resulterade i en 
handlingsplan.  

Vi kan identifiera flera områden där det finns potential för att förbättra och effektivisera 
processerna och arbetsmetoderna för att öka produktiviteten. Dessa har beaktats i hand-
lingsplanen. De viktigaste förbättringsåtgärderna är: 

• Eliminering av onödiga aktiviteter 

• Effektivisering av informations- och kunskapsspridning 

• Implementering av ett lämpligt mätsystem som visar helheten av verksamheten 

• Utnyttjande av balanserat styrkort för uppföljning och styrning. 

 

Genom att göra en processkartläggning och se över sina verksamhetsprocesser kan alla fö-
retag och organisationer upptäcka flaskhalsar, icke värdeskapande aktiviteter och andra 
brister som hindrar ett effektivt flöde i verksamheten.  

 

Nyckelord: Verksamhetsprocess, informationsförsörjning, processkartläggning, mätsystem, 
produktivitet, kvalitet, effektivitet. 
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Abstract 

The industry will grew more and more international and global, simultaneously as new 
techniques are developed. Customers demand higher quality, and the life cycles of the 
products will become shorter. This requires a more flexible production with shorter set-up 
times and throughput times. 

The purpose of this thesis is to present an action plan to improve the processes, working 
methods and measuring system at a repro department in the graphical industry, to improve 
its productivity. 

On the basis of theories from the information- and production logistic areas, we have built 
up a reference frame and a knowledge platform. These have been the base for the process 
mapping and the analysing of the actual situation. From the result of that work, we defined 
a proposal for a measuring system, including measurement specifications for the repro de-
partment we have studied. We also took into consideration the requirements of the proc-
esses, both internal and external. The empirical results were analysed on the basis of the 
theoretical reference frame and they resulted into an action plan.  

We can identify several areas in which there are great potential to improve and make the 
processes and the working methods more efficient to increase productivity. These have 
been taken in consideration in our action plan.  

The most important improvements, which can be achieved, are:  

• Eliminating unnecessary activities in the processes 

• Making the spread of information and knowledge more efficient.  

• Implementing an appropriate measuring system showing an overall picture of the 
processes.  

• Using balanced scorecard for follow up, steering and controlling.   

By making a process mapping and analysing the working processes, all companies and 
organisations can discover bottlenecks, unnecessary activities and other problems in 
their processes. 

 

Key words: 

Process, information providing, measuring system, productivity, quality, efficiency, effectiv-
ity 
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1 Inledning 
Kan en processkartläggning och framtagning av ett mätsystem förbättra arbetsmetoderna 
och öka produktiviteten i ett företag eller en organisation? Betydelsen av mätningar har ald-
rig varit viktigare än idag i ett företagsklimat där konkurrensen är knivskarp.  

Denna uppsats är slutuppgiften i Magister/påbyggnadsutbildning i Informationslogistik vid 
Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby 2007. 

Uppsatsen är resultatet av det uppdrag vi har fått av Strålfors Grafiskt i Ljungby. Vi försö-
ker här hitta produktivitetsförbättringar på Reproavdelningen med stöd av informations- 
och produktionslogistik.  

 

1.1 Bakgrund  
Stora förändringar pågår och kommer att pågå inom näringsliv och organisationer. När-
ingslivet internationaliseras och globaliseras alltmer samtidig som ny teknik utvecklas. 
Kunder ställer allt högre krav på kvalitet och produkternas livscykler blir allt kortare. Ut-
vecklingen går idag inte bara i några få riktningar utan i många samtidigt.  

Allt fler företag konkurrerar på internationella marknader där konkurrensen är knivskarp. 
Marknadsandelar har blivit allt viktigare. Tidigare växte marknaderna när konkurrenterna 
var få och underutvecklade. Nu måste fokusering ske på att nå en allt bättre prestations-
förmåga för att kunna behålla sina marknadsandelar (Helling & Helling, 2000).  

”På mättade marknader vinner de företag som snabbast och bäst kan tillgodose kundernas 
intresse.” (Helling & Helling, 2000, s. 13) 

Det finns inte förutsättningar för att alla ska överleva och vinnarna är de företag som kan 
erbjuda produkter som ger högst mervärde och bäst utbyte. Detta åstadkoms genom bättre 
resultat - mätt i pengar, tid eller på annat sätt, med allt mindre resurser. Att ”springa forta-
re” räcker inte, företagen måste arbeta effektivare. 

Modern produktion måste vara kundanpassad och flexibel eftersom kraven ständigt ändras. 
En framgångsrik produkt- och konceptutveckling gör det möjligt att möta större kunders 
ökade efterfrågan på alltmer kompletta lösningar. 

1.2 Problem 
Utmärkande för den grafiska branschen är att antalet beställningstillfällen ökar men voly-
merna vid varje enskilt trycktillfälle minskat. Företagen ökar sina volymer av marknads-
kommunikation bland annat för att ge information om produkter och tjänster och stärka 
kundernas lojalitet genom olika erbjudanden. Detta ställer höga krav på flexibel produktion 
och korta ställ- och ledtider.  

Strålfors, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag 
med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverfö-
ring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effek-
tiv kommunikation av affärskritisk information. 
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Koncernen är uppdelat i tre divisioner Graphic Solutions, Information Logistic och SPI. 
Inom Graphic solutions finns affärsområdena Grafiskt och Etikett. Affärsområde Grafiskt 
finns i Sverige, Norge, Danmark, England och Frankrike. 

Strålfors-koncernen måste reducera sina kostnader med 100 miljoner eller mer och här är 
Grafiskt i hög grad involverade. Grafiskt måste öka sin produktivitet och ledningen vill där-
för hitta nyckeltal för att kunna jämföra produktiviteten mellan de olika ländernas verk-
samheter inom hela affärsområdet Grafiskt. Det ledningen anser sig kunna påverka för att 
nå högre produktivitet är människa, maskin och material. 

För att möta koncernens krav på ökat produktivitet har ett antal åtgärder vidtagits på Gra-
fiskt i Ljungby. Maskinparken i tryckeriet behöver förnyas och nya pressar inköpas vilket 
gör att det i framtiden behövs mer tryckmedia (tryckplåtar). De nya pressarna har snabbare 
intagningstider jämfört med de äldre pressarna och kan köra jobb med små upplagor snab-
bare. Det innebär att det går åt mer tryckmedia. I tryckeriet finns ca 20 tryckpressar som får 
sina tryckmedia från Reproavdelningen.  

Reproavdelningen har idag en CTP (CTP=computer-to-plate) Det finns också en maskin 
som producerar negativ. Denna maskin används som backup till CTPn samt för framtag-
ning av tryckmedia till två tryckpressar. Dessa tryckpressar har ett format som CTP inte 
klarar. Den nuvarande CTPn försörjer hela tryckeriet med tryckmedia förutom två tryck-
pressar. 

Reproavdelningen ska köpa in två nya CTPer och de två nuvarande maskinerna ska skrotas. 
Dessa nya CTP ska producera mellan 20-25 tryckplåtar i timmen. Den gamla producerar 8-
10 tryckplåtar i timmen. 

Denna uppsats är initierat av Strålfors Grafiskt i Ljungby för att vara ett stöd i deras mål-
sättning att förbättra effektiviteten och produktiviteten på Reproavdelningen inom affärs-
område Grafiskt.  

1.3 Frågeställning 

• Hur kan verksamhetsprocesserna inom Reproavdelningen på Grafiskt i Ljungby 
göras effektivare efter installationen av två nya CTPer på Plåtenheten och hur på-
verkas arbetssättet på Plåtenheten när de nya maskinerna installerats? 

o Hur kan produktivitet och kvalitet mätas i verksamhetsprocesserna mellan 
och i enheterna Design och Plåt? 

 
I effektivitetsbegreppet fokuserar vi i detta arbete på produktivitet och kvalitet.  
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta fram en handlingsplan för att förbättra processerna, ar-
betsmetoderna och mätsystemet för att öka produktiviteten på Reproavdelningen på Strål-
fors Grafiskt i Ljungby. 

Genom fallstudien vill vi visa att de metoder vi valt för processkartläggning och framtag-
ning av mätsystem är användbara inom den grafiska industrin och att de resultat som vi fått 
fram också kan gälla för andra företag. 
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1.5 Perspektiv 
I denna uppsats utgår vi i första hand från process- och ledningsperspektiven men inom 
vissa områden är även aktörs- och kundperspektiven intressanta att beakta. Med aktörer 
avser vi medarbetarna på Reproavdelningen på Grafiskt. Med kunder avser vi både interna 
och externa kunder. 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för detta arbete är i första hand ledning och anställda vid Strålfors Grafiskt i 
Ljungby.  

Ledning och anställda på företag inom övrig grafisk industri och producerande industrier 
kan också finna intresse i denna uppsats.  

För informations- produktionslogistiker kan vårt resultat samt de arbetsmetoder vi använt i 
vår fallstudie vara intresseväckande och inspirerande.  

 

1.7 Avgränsningar 
I denna uppsats undersöks endast verksamhetsprocesserna på Reproavdelningen på Gra-
fiskt i Ljungby. Verksamhetsprocesserna på de andra reproavdelningarna inom affärsområ-
det undersöks inte. Processerna för framställning av tryckmedia i de fall då tryckningen 
outsourcats till externt tryckeri har inte heller tagits med.  

Uppsatsen fokuserar på kundorderprocessen som är en av huvudprocesserna. Den andra 
huvudprocessen, materialförsörjningsprocessen, nämns endast då den påverkar kundorder-
processen och aktiviteterna på Reproavdelningen.  

1.8 Definitioner 
Följande begrepp har i vår rapport används enligt nedanstående definitioner. 

CTP Computer-to-plate 

Tryckplåtsframställningen är digital. En färdig plåt skrivs ut 
direkt från datorn, den manuella filmhanteringen är borta.  

Demand-to-Measure-
metoden 

Krav till mått-metoden. En metod för val och härledning av 
mått. 

Process ”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning 
länkade aktiviteter som använder information och resurser 
för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identi-
fiering till tillfredsställelse av kundens behov.” (Ljungberg & 
Larsson, 2001, s. 44)  

Informationsförsörjning 

 

Det indata som tillförs en process för att den ska kunna ge-
nerera önskat output. 

Informationsförsörjning i Informationsförsörjning i processer innebär vilken informa-
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processer 

 

tion som behövs för att processen ska fungera på ett effek-
tivt och ändamålsenligt sätt.  Informationsförsörjningen är 
viktigt för att processen ska kunna anpassas till verksamhe-
ten som den ska stödja. Behov och krav tillkommer och 
ändras över tiden. Processen måste få information dels ut-
ifrån för att fungera effektivt och dels inifrån för att ta tillva-
ra den information som genereras inom processen, för att 
den ska kunna förbättras. 

Ishikawa-diagram Kallas ibland också fiskbens- eller orsak-verkandiagram. En 
systematisk problemanalys kan göras med hjälp av dia-
grammet. Diagrammet kan också användas för att ge en 
överblick och strukturering av ett system eller ämnesområ-
de. Syftet med diagrammet är att särskilja de få nödvändiga 
frågorna från de många obetydliga.  

IKT Informations- och Kommunikationsteknolgi 

Datorbaserade informations- och kommunikationssystem 
för att bearbeta, transportera och lagra data och informa-
tion. Exempelvis databaser, informationssystem, internet, 
intranet, e-post.  

PWT-metoden ”Process-walk-through” en analysmetod som är lämplig att 
använda vid kartläggning av processer. 

Mätsystem En samling relaterade mått som tillsammans återspeglar vik-
tiga egenskaper och prestationer hos en process tillräckligt 
effektivt för att tillåta intelligenta analyser som vid behov le-
der till åtgärder. Det måste alltid finnas en överensstämmel-
se mellan organisationens värdesystem och dess mätsystem 
(Ljungberg & Larsson (2001). 

MPS-Web Produktionsplaneringssystemet på Grafiskt 

Workshop ”Ett strukturerat angreppssätt för att under en avgränsad 
tidsrymd från en definierad målgrupp utvinna och strukture-
ra en kunskapsmassa” (Ek, 2004). 

I en workshop fokuseras ofta på problemlösning och 
”hands-on” övningar av olika slag. Den kräver ett engage-
mang från deltagarna. 
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2 Metod och Genomförande 
I detta kapitel beskrivs själva genomförandet av arbetet med uppsatsen. Vi beskriver här 
vilka vetenskapliga metoder vi har arbetat efter samt själva genomförandet av vår fallstu-
die. Här beskrivs även genomförandet av den avslutande analysen samt framtagningen av 
handlingsplanen. Kapitlet avslutas med en diskussion angående uppdragsgivarens influen-
ser på vårt arbete. 

2.1 Metod 

2.1.1 Vetenskapligt angreppssätt 

”Under uppsatsarbetets gång vandrar man mellan olika abstraktionsnivåer där det generella 
(teorierna) och det konkreta (empirin) utgör ändpunkterna” (Björklund & Paulsson, 2003, 
s.62) 

Slutsatser kan dras på två sätt, genom induktion och deduktion. 

 

2.1.1.1 Induktion 

Med induktion menas att man startar i empirin (verkligheten) Det valda ämnet studeras 
utan någon inläst teori. Teorin formuleras istället utifrån den empiri som insamlats. Resul-
tatet sammanfattas i modeller och teorier (Björklund & Paulsson, 2003). 

2.1.1.2 Deduktion 

Deduktion är tvärtemot induktion. Man börjar med teorierna och utifrån dessa görs förut-
sägelser om empirin. Dessa förutsägelser försöker man sedan bestyrka riktigheten i. Däref-
ter dras slutsatser om separata företeelser i teorin. Deduktion bygger på logik (Björklund & 
Paulsson, 2003). 

”När nivåvandringen sker fram och tillbaka mellan de olika abstraktionsnivåerna talar man 
om abduktion.” (Björklund & Paulsson, 2003, s. 62) 

 

Vi har i vår uppsats utgått ifrån det deduktiva angreppssättet, eftersom vi först samlat teori 
i ämnet genom litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi använder oss av metoder som finns i 
teorin till hjälp för att göra analyser, till exempel processkartläggning och problemanalys 
samt vid framtagning av mätsystem. 

2.1.2 Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod vid uppsatsskrivande kan man välja mellan kvalitativ och kvanti-
tativ modell. 

”Kvantitativa studier är studier som omfattar information som kan mätas eller värderas nume-
riskt.” 

”Kvalitativa studier används om man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne.” 
(Björklund & Paulsson, 2003, s.63) 
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Vi har valt den kvalitativa modellen eftersom den har som syfte att man ska förstå det man 
undersöker. Eftersom vi gör en fallstudie är det lämpligt att välja den kvalitativa metoden. 
”Det är vanligt att tillämpa fallstudier när man vill förstå ett fenomen på djupet och i sitt 
sammanhang.” (Lundahl & Skärvad, 1982, s.187) 

2.1.3 Datainsamling 

Datainsamling kan ske på två sätt, genom primärdata eller sekundärdata. 

2.1.3.1 Primärdata 

Primärdata är information och data utan ”mellanhänder”, som samlats in specifikt för den 
egna studien, exempelvis via intervjuer och enkäter. 

I vår uppsats har vi inhämtat primärdata framför allt genom samtal och diskussioner med 
personal och ledning på Strålfors Grafiskt. Då en av författarna arbetar på företaget har 
mycket primärdata kunnat inhämtas direkt genom hennes kunskap och erfarenhet om före-
taget. 

2.1.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är material som andra samlat in. Det är data och information som finns do-
kumenterad, men som inte är insamlat eller sammanställt för den egna studien. Det kan 
vara information från t ex böcker, tidningsartiklar, kontrakt, styrelseprotokoll och från olika 
media (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I vår uppsats har vi sökt sekundärdata genom böcker, artiklar, andra uppsatser, och sök-
ningar på Internet. Användbar intern dokumentation har varit bland annat årsredovisningar 
och verksamhetsinstruktioner. 

 

2.1.4 Metodgranskning 

Tre mått på en studies trovärdighet är validitet, reliabilitet och objektivitet 

2.1.4.1  Validitet 

Med validitet menas att man verkligen mäter/undersöker det som var tänkt och ingenting 
annat. Validiteten kan ökas genom att använda flera perspektiv (Björklund & Paulsson, 
2003), (Thurén, 1991). 

2.1.4.2  Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur säker mätningen är från fel, att mätningarna är korrekt gjorda. 
Mätningarna ska inte påverkas av vem som utför den eller under vilka omständigheter 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Mätningarna måste vara tillförlitliga, slumpen ska inte få avgö-
ra.  

2.1.4.3 Objektivitet 

Med objektivitet avses i vilken omfattning egna värderingar påverkar studien. 
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2.2 Genomförande 
Första besöket på Strålfors 2007-03-02 inleddes med en introduktion av produktionsche-
fen. Mötet var mycket detaljrikt och givande. De andra besöken genomfördes under ett 
kvällsskift 2007-04-19 samt 2007-04-20.  

Då en av författarna, Kjersti Johansson Ledin, är anställd på Grafiskt fick vi i princip fri 
tillgång till både personal och lokaler under våra besök. Kjersti har som anställd på Repro-
avdelningen kunnat samtala och föra en dialog med ledning och personal och därigenom 
fått tillgång till information på ett informellt sätt under hela tiden som uppsatsarbetet på-
gått. 

2.2.1 Processkartläggning 

För att få en klar bild över nuläget gjordes en processkartläggning av verksamhetsproces-
serna på Reproavdelningen. Den utfördes på plats på företaget. 

Den metod som vi valde att använda i denna fallstudie var PWT-metoden (Process-Walk-
Through-analysis). Denna metod skapar möjlighet att vid intervjuer samla information om 
hur problem och hinder skall hanteras och lösas (Bengtsson & Hjalmarsson, 2002). Utifrån 
denna metod tas sedan processkartan fram. För att verkligen förstå vad som händer, utförs 
och varför det utförs i processen följer man personligen med i aktivitetsflödet. De som ut-
för kartläggningen intervjuar personerna som arbetar i processen i samma ordning som 
processen fortskrider, samtidigt som de under tiden för en diskussion med dem. Metoden 
beskrivs också i kapitel 3.3.4. 

PWT-analysen genomfördes under en arbetsdag. Intervjuerna under analysen kan karakte-
riseras mer som informella samtal med inblandade personer.  

När alla aktiviteter och samband kartlagts granskades processerna och analyserades kritiskt. 
Detta gjordes genom ett systematiskt ifrågasättande som bygger på att för varje aktivitet i 
varje process ställa frågorna Vad?, Var?, När?, Vem? och Hur? (Mattson, 2002).  

Syftet med att ställa dessa frågor för varje aktivitet var ”att eliminera, kombinera, ändra eller 
förenkla de olika aktiviteterna i den process som skall rationaliseras” (Mattson, 2002, s.266). 

För att få grepp om arbetsmetoderna på Plåtenheten studerade vi dessa närmare under ett 
kvällsskift 2007-04-19. Vi diskuterade också hur de kan förändras efter att de två CTPerna 
är installerade. 

De framtagna processpecifikationerna har granskats och godkänts av Repro-chefen. 

2.2.2 Kravanalys 

För att få fram en bild över vilka krav som ställs på Reproavdelningen, både direkta och in-
direkta, gjordes en kravanalys enligt ”Demand-to-Measure”-metoden. ”Demand-to-
Measure”-metoden är en metod i sju steg som innefattar hela arbetet från krav till framtag-
na mått (Ljungberg & Larsson, 2001). Innan problemanalysen genomfördes utfördes steg 1 
till och med steg 3 i denna metod. Metoden beskrivs utförligt i kapitel 3.4.7. 

I kravanalysen togs hänsyn till både interna och externa krav. De interna kraven innefattade 
företagets och affärsområdets strategier och mål nerbrutna på processnivå samt delkrav 
från efterföljande delprocesser. Externa krav innefattade krav från slutkund.  
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Då företagets och affärsområdets strategier och mål inte fanns tydligt nedbrutna på pro-
cessnivå för Reproavdelningen sen tidigare gjorde vi det själva. Detta var ett relativt svårt 
arbete där vi dels utgick från det balanserade styrkortet som finns för Grafiskt och dels tit-
tade på de generella krav som gäller för en verksamhetsprocess såsom effektivitet, flexibili-
tet och förutsägbarhet. 

2.2.3 Problemanalys 

Efter att ha studerat förhållandena på plats i verkligheten, vilket resulterade i detaljerade 
processkartor, och analyserat kraven på verksamheten satte vi oss vid skrivbordet och för-
sökte granska processerna och analysera kritiskt. Syftet med problemanalysen var att hitta 
orsakerna till att produktiviteten är otillräckligt på Reproavdelningen och vad det är som 
hindrar den från att bli bättre. För att utreda orsakerna använde vi oss av ett s.k. Ishikawa-
diagram. Det har blivit många timmars diskuterande författarna emellan. 

 

Ishikawa-diagram 

När ett angeläget problem valts ut måste man gå vidare med att försöka ”bena ut” orsaker-
na till problemet. Vilka bakomliggande orsaker som kan finnas. En systematisk analys kan 
göras med hjälp av diagrammet. I diagrammet beskrivs först grovt vilka typer av orsaker 
som kan tänkas ge det observerade problemet. Därefter koncentrerar man sig på en av des-
sa grovt beskrivna orsaker och försöker undersöka denna mera detaljerat. Det är viktigt att 
bena ut en problemställning i taget. Det kan behövas hjälp med att komma igång. Det kan 
underlätta att utgå från att orsakerna kan hänföras till något av de sju stycken M: 

• Management – finns tillräckligt stöd från företagsledningen? 
• Människan – har operatören tillräcklig utbildning, motivation och erfarenhet? 
• Metod – finns ordentliga verktyg och arbetsprocesser? 
• Mätning – är mätdonen kalibrerade, finns lämpliga mätmetoder? 
• Maskin/IT – utförs ett lämpligt förebyggande underhåll, utnyttjas maskiner och IT 

optimalt? 
• Material – hur är det med kvaliteten på det material som används i processen? 
• Miljö – Påverkar miljön produktutfallet? 
 

”Man kan även använda diagrammet för att ge en överblick och strukturering av ett system 
eller ämnesområde.” (Bergman & Klevsjö, 2001) 

Även Slack, Chambers, Johnston och Betts (2006) nämner Ishikawa-diagrammet. De me-
nar att i alla förbättringsprocesser är det nödvändigt att ta reda på vad som är viktigast. Syf-
tet med diagrammet går ut på att särskilja de få nödvändiga frågorna från de många obetyd-
liga.  

Det är särskilt lämpligt för oss att använda Ishikawa-diagrammet då ord som människa, 
maskin och material har nämnts som viktiga för Strålfors Grafiskt för att nå högre produk-
tivitet. 
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2.2.4 Framtagning av mätsystem 

Innan vi började med framtagningen av ett lämpligt mätsystem ville vi få en tydligare bild 
av de mätningar som görs idag ute i produktionen för att bättre förstå vilka mått som är 
viktiga för Reproavdelningen. Ett samtal med kvalitetsteknikern på Grafiskt 2007-04-20 
gav en bra bild över hur produktivitet, leveranstrohet, spill mm mäts ute i tryckeriet. 

Framtagningen av ett lämpligt mätsystem med relevanta mått för Reproavdelningen gjordes 
utifrån vår processkartläggning och problemanalys. Här försökte vi följa Ljungbergs och 
Larssons (2001) åtta-stegs-metod så exakt som möjligt. Det visade sig vara en relativt 
omständlig och krävande metod.  

Mätsystemet består av en samling relaterade mått som tillsammans återspeglar viktiga egen-
skaper och prestationer. Måtten som ingår i mätsystemet finns definierade i de framtagna 
mätspecifikationerna som beskrivs i kapitel 6.4 samt i bilaga D. 

I det här fallet var det författarna som tog fram förslaget på mätsystem för Reproavdel-
ningen men det optimala är givetvis att de som jobbar i verksamheten göra det själva. Dels 
för att engagemanget bland de berörda blir större och dels för att själva arbetet med fram-
tagningen och de diskussioner som då uppstår genererar i sig en stor kunskap om verksam-
heten. 

2.2.5 Slutlig analys 

I den slutliga analysen analyserades de olika verksamhetsprocesserna på Reproavdelningen 
utifrån processkartläggning, krav- och problemanalys samt det föreslagna mätsystemet. 

För att se konsekvenser och möjligheter i informations- och produktionslogistiken försökte 
vi göra analysen så mångfacetterad som möjligt. Vi gjorde därför analysen utifrån flera olika 
perspektiv, framförallt process- och ledningsperspektiven men även aktörsperspektivet an-
såg vi viktigt att beakta. 

I detta kapitel analyserade och kommenterade vi bara kortfattat de metoder och modeller 
som vi använt oss av under arbetets gång. Vi anser att syftet med vår uppsats inte är att ut-
värdera metoderna och modellerna vi beskrivit i teorikapitlet utan dessa har används som 
verktyg för att uppnå det verkliga syftet med vår uppsats. 

2.2.6 Handlingsplan  

En handlingsplan behövs för att omsätta verksamhetens strategier och mål i praktiskt 
handling. Handlingsplanen beskriver de konkreta aktiviteter som bör genomföras och de 
delmål som bör uppnås för att nå de uppsatta målen. Den ska säga vad som bör göras på 
både lång och kort sikt med en tydlig ansvarsfördelning och tidsram. 

Med utgångspunkt från analysen togs en handlingsplan fram med förslag på åtgärder för att 
öka produktiviteten och effektiviteten på Reproavdelningen på Strålfors Grafiskt. 

Handlingsplanen är utformad efter Strålfors Grafiskts modell för handlingsplaner. Utform-
ningen av andra handlingsplaner studerades innan vi gjorde detta val.  
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2.2.7 Utvärdering 

Utvärdering av handlingsplanen har gjorts dels av författarna själva och dels av chefen för 
Reproavdelningen samt platschefen för Strålfors Grafiskt i Ljungby. Cheferna har haft till-
gång till en preliminär utgåva av uppsatsen och hade cirka en vecka på sig att komma med 
kommentarer. 

2.2.8 Uppdragsgivarens influenser 

Denna uppsats är initierat av Strålfors Grafiskt i Ljungby för att vara ett stöd i deras mål-
sättning att förbättra effektiviteten och produktiviteten på Reproavdelningen inom affärs-
område Grafiskt. Detta har inneburit att vi har känt att vi haft uppdragsgivarens förtroende 
och att det finns ett engagemang för att ta till sig resultatet från vår uppsats och att även 
arbeta vidare med detta arbete. 

När vi träffade produktionschefen vid vårt första besök på Strålfors Grafiskt tog hon för-
utom själva frågeställningen speciellt upp två saker som hon tyckte var viktiga att vi hade 
med i vår uppsats. Dessa var 

• Lämpliga mått för att kunna jämföra produktivitet 

• Balanserat styrkort 

Då det i syftet med uppsatsen har ingått att ta fram ett lämpligt mätsystem så har det varit 
naturligt att punkterna ovan tagits upp och behandlats i uppsatsen.   

Vi har i övrigt haft en stor frihet under vårt arbete. Ingen från ledningen på Strålfors har 
krävt insyn i vårt arbete och i samband med att vi gjort processkartläggningen fick vi sär-
skilt be Repro-chefen att granska och godkänna dem. Vi anser att det varit positivt och det 
tyder också på att vi verkligen har haft uppdragsgivarens förtroende i detta uppdrag. 
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3 Referensram, Teori och tidigare studier 
I detta kapitel presenterar vi de teorier vi valt att använda oss av för att bygga upp en refe-
rensram och en kunskapsplattform för det empiriska arbetet. Kapitlet inleds med en detal-
jerad beskrivning av avdelningen Repro på Strålfors Grafiskt för att skapa förståelse och 
insikt om den verksamhet som avhandlas i denna uppsats.  

I de efterföljande underkapitlen beskrivs och förklaras viktiga nyckelord och begrepp. Här 
beskrivs också ingående de metoder och modeller som kommer att användas för att uppnå 
syftet med uppsatsen.  

Kapitlet avslutas med en summering som resulterar i en processmodell för förändringsar-
bete på Reproavdelningen samt en återkoppling till vår frågeställning och vårt syfte med 
denna uppsats.     

 

3.1 Produktivitet 

3.1.1 Definitioner av produktivitet 

”Ett mått för hur mycket som produceras för en given resursmängd eller under en viss tid” 
http://webapp.esv.se/publikationer/moses/prod.asp 

Produktivitet är förmågan att producera något, utan att bry sig om värdet på marknaden. 
Produktivitet förutsätter att det som produceras har ett värde på marknaden (Karlöf, 2001). 

Konkurrensen är hård inom industrin. Krav som låga kostnader, korta ledtider och hög 
flexibilitet gör att företagen ständigt måste bli bättre genom att kontrollera och utveckla sin 
verksamhet. Produktiviteten har blivit en stor betydelse för ett företags konkurrenskraft. 
Hög produktivitet är högt utnyttjande av de resurser företaget betalar för och en koppling 
till lönsamheten. En allmän definition av produktivitet är förhållandet mellan det som 
kommer ut ur en process och det som stoppas in. Detta är nära besläktat med lönsamhet. 
http://www.verkstaderna.se/arkiv/tidningar/200007/pdf/prod1.pdf 

”Produktivitet är framförallt en personlig inställning 

• Det är en inställning till framsteg, som söker en ständig förbättring av det som exi-
sterar 

• Det är övertygelsen att vi kan göra bättre i dag än i går och att vi i morgon kan göra 
det bättre i dag. 

• Det är viljan att förbättra nuläget utan hänsyn till hur bra det verkar vara och utan 
hänsyn till hur bra det verkligen är 

• Det är den ständiga anpassningen av mänskligt och ekonomiskt liv till förändrade 
förhållanden. 

• Det är den ständiga tillämpningen av nya teorier och metoder 
• Det är tilltron till människans möjligheter att förbättra sina villkor” 

(Bergman & Klefsjö, 2001, s.61) 

Bergman och Klefsjö (2001) anser att produktivitet beror på människans inställning. Denna 
inställning kan även kopplas till Kotter (1996) som talar om att höja angelägenhetsmedve-
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tandet. Om ett företag behöver höja produktiviteten betyder det antagligen att lönsamheten 
börjar bli sämre.   

Det är svårare att göra produktivitetsförbättringar om man inte får personalen med sig. 
Kotter (1996) beskriver nio steg för att höja angelägenhetsmedvetandet. Om de anställda 
inte är medvetna om att t ex produktiviteten måste höjas i företaget så är det svårt att få 
dem att samarbeta. 

”Om människor inte känner en viss angelägenhetsgrad, gör de inte den där lilla extra an-
strängningen som ofta är livsviktig” (Kotter, 1996, s.13). 

 

3.1.2  Fem steg för att förbättra produktiviteten 

De stora vinsterna finns genom ett genomtänkt arbete med att förbättra produktiviteten. 
Verkstadstidningen presenterar i en artikel från år 2005 fem steg för att förbättra produkti-
viteten. http://gatekeeper.ivf.se/upload/pdf-filer/artiklar_fran_ivf/verktidn_9-05.pdf 

1. Arbeta med processernas effektivitet 
Att skärpa de förädlande processernas effektivitet genom ett kontinuerligt arbete är 
en viktig grund för en stark helhet. Det finns massor av produktivitet att hämta i 
processerna, inte minst genom att utnyttja rätt verktyg.  

2. Skapa ordning och reda 
Sanningen är att dålig ordning innebär enorma slöserier. Åtgärden för att komma åt 
dessa problem är enkla, då det handlar om att skapa ordning och reda. Förvara rätt 
sak på rätt plats och se till att alla vet var saker och ting finns. Det finns ett mycket 
effektivt verktyg att tillgå. Metoden heter 5S och står för ett antal aktiviteter som 
tillsammans skapar riktig ordning och reda på arbetsplatsen. 5S filosofin kommer 
från Japan. Den fokuserar på omgivningarna runt arbetsplatsen med hjälp av 5S. 

• Sortera (Seiri) Bestämma vad som ska behållas och vad som kan kastas 
• Systematisera (Seiton) Organisera saker som behövs för det dagliga arbete 

och ha dem lätt tillgängliga.  
• Städa (Seiso) Rengöra golv och utrustning. 
• Se till (Seiketsu) Bibehålla den ordning som skapats. 
• Standardisera (Shitsuke) Följa överenskomna regler och rutiner. 
 

3. Fokusera på värdeskapande 
I de flesta fall är det för lite tid som används för värdeskapande arbete. Tiden rinner 
iväg till andra uppgifter som ”måste göras” men som ingen vill betala för. Det är 
lätt att lägga till arbetsuppgifter, men svårare att ta bort dem när de inte längre be-
hövs. Det finns en stor potential att radikalt kapa ledtiderna utan kostbara invester-
ingar. Det handlar om att gå igenom flödena och skilja ut de värdeskapande proces-
serna från de slöserier som alltid finns. Ett verktyg för detta är värdeflödesanalysen. 
Genom en ordentlig värdeflödesanalys kan alltså varje aktivitet och steg karläggas. 
Detta görs bäst av personalen som dagligen arbetar med produktionssystemet. Näs-
ta steg är att utvärdera de kartlagda aktiviteternas värdehöjande tillskott, för att se-
dan ta fram ett mer ändamålsenligt flöde. Analysen lyfter fram alla de slöserier som 
finns i de befintliga systemen, och pekar på var flödet stannar upp. 
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4. Börja mäta 
 ”Det man inte kan mäta kan man inte styra.” (Kaplan & Norton, 1999, s. 29) 
 

Genom att finna säkra metoder för att kartlägga och mäta funktionen hos tillverk-
ningen ges en bas för att definiera och genomföra nödvändiga åtgärder. Det gäller 
att hitta verktyg och metoder som är tillförlitliga. Väl på plats utgör ett väl funge-
rande uppföljningssystem ett oumbärligt verktyg för att driva ett effektivt förbätt-
ringsarbete. 

5. Utnyttja ny teknik 
När man fått ordning på rutiner och arbetssätt är nästa steg att se över sin tillverk-
ningsapparat. Här har det hänt mycket de senaste åren. Inte minst beror detta på de 
enormt ökade kraven på flexibilitet och leveransförmåga. Vad hjälper en snabb pro-
cess om omställningen mellan två produkter tar flera timmar? Det finns oerhört 
mycket att hämta i goda rutiner samt ordning och reda. Har man inte det hjälper 
inga nya maskiner i världen. Att sedan kunna följa upp och mäta hur processerna 
fungerar hjälper ytterligare. 

http://gatekeeper.ivf.se/upload/pdf-filer/artiklar_fran_ivf/verktidn_9-05.pdf 

3.2 Kvalitet 
Ordet kvalitet kan vara svårt att definiera. Här följer några citat som på olika sätt belyser 
ordet kvalitet. 

”Ordet kvalitet kommer från latinets ’qualitas’ som betyder ’beskaffenhet’. Ordet användes 
redan under antiken.” (Bergman & Klefsjö, 2001 s.21) 

”Kvalitet avser ett värde eller unikhet som ett subjekt eller objekt har i tid och rum, vare sig 
det gäller konstnärliga verk, produkter med mera. En juridiskt sett vanlig kvalitetsdefinition 
är ’Uppfyllande av ställda krav’. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet) 

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar. En förbättrad kvalitet påverkar en organisations framgång och 
lönsamhet på många sätt”. ( Bergman & Klefsjö, 2001, s.24) 

Garvin (1984, återgiven i Bergman & Klefsjö, 2001) beskriver tänkvärda tolkningar på be-
greppet kvalitet. De olika perspektiven på kvalitet är användarbaserad, produktionsbaserad, 
produktbaserad, värdebaserad och transcendent. 

• Användarbaserad 
Med detta synsätt menas att kvaliteten bestäms av kunden. 

• Produktionsbaserad 
Detta synsätt handlar om teknik, och är kopplat till uppfyllande av toleranser och 
krav i produktionen. 

• Produktbaserad 
Synsättet innebär att kvalitet är mätbart och bestäms av mått eller egenskaper som 
produkten har. 

• Värdebaserad 
Enligt detta synsätt definieras kvalitet i relation till kostnad och pris 
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• Transcendent 
”Det transcendenta perspektivet vilar på Platons syn på skönhet. Förespråkare för 
denna syn på kvalitet menar att kvalitet inte kan preciseras men identifieras när det 
upplevs. Kvalitet ligger i ögat på betraktaren.” (Bergman & Klefsjö, 2001 s.26) 

 

Det transcendenta perspektivets syn på kvalitet passar bra in på just trycksaker. Kvaliteten 
på trycksaker med 4-färg kan bedömas visuellt av kunden och då ligger det i ögat på betrak-
taren. Detta kan bli problematiskt då tryckaren som trycker alstret kanske har en annan 
åsikt. Även den användarbaserade synsättet passar in på den grafiska industrin. 

3.3 Processer 
”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att transformera ’objekt in’ till ’objekt ut’, från identifiering till 
tillfredsställelse av kundens behov.” (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 44)  

Processer syftar till att tillfredställa ett kundbehov där kunden kan vara antingen intern eller 
extern. När behovet är identifierat triggar detta aktiviteter som samverkar inbördes för att 
tillfredställa behovet. Processerna innehåller inga resurser i sig utan använder de resurser 
som tillhandahålls av processorganisationen. Varje process kräver också informationsutbyte 
för att kunna fungera effektivt. Informationsförsörjningen till processen är viktig för styr-
ning och kontroll av processen samtidigt som den förser alla inblandade med aktuell in-
formation. 

Processens resultat består av två delar: objekt ut från processen och processens effekter. 
Objekt ut påvisar det direkt registrerbara resultatet av en process medan effekter avser ett mer 
långsiktigt resultat av användningen av processen (Ljungberg & Larsson, 2001). 

En användbar metafor för att beskriva en process är att likna den vid en väg. En väg kan 
användas flera gånger. På samma sätt som en process startar med ett kundbehov och slutar 
med kundtillfredsställelse så sträcker sig vägen mellan två punkter, från ”Behovsbyn” till 
”Tillfredsställelsebyn” (Ljungberg & Larsson, 2001). 

Kraven på en process är ändamålsenlighet, effektivitet, anpassningsbarhet och flexibilitet. 
Uttryckt enligt metaforen: vägen måste börja och sluta på rätt ställe, den ska vara så rak 
som möjligt och det ska vara möjligt att ändra vägens sträckning eller möjligt att göra ett al-
ternativt vägval på vissa vägsträckor (Ljungberg & Larsson, 2001). 

   

”Behovsbyn” 

 

 

 

 

 

 

”Tillfredsställelsebyn” 

 

Figur 1. Vägen som en metafor för en process (egen figur) 
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3.3.1 Verksamhetsprocess 

Ordet process används i många sammanhang, det pratas till exempel inom sjukvården om 
läkningsprocess och i skolans värld pratas det om inlärnings- och utbildningsprocesser. För 
alla dessa uttryck gäller dock att de avser en variant av grunduttrycket process och kan de-
finieras enligt detta.  

I denna uppsats använder vi ordet verksamhetsprocess där vi avser en process som pågår i 
en verksamhet. För vår del är det verksamhet som pågår inom Strålfors Grafiskt i allmän-
het och avdelningen Repro i synnerhet som åsyftas. Definitionen av en verksamhetsprocess 
överensstämmer för vår del helt med den definition av en process som ges ovan.  

3.3.2 Processens komponenter 

Vid nerbrytning av en process kan enligt Ljungberg och Larsson (2001) följande kompo-
nenter identifieras: objekt in, aktivitet, resurser, information och objekt ut. 

 

Information

- - - - - -Transformation- - - - - -

Resurser

Aktivitet

Objekt in Objekt ut

 

Figur 2: Processens komponenter enligt Ljungberg & Larsson (2001). 

Objekt in  

Det som startar processen och som sedan omvandlas till resultat. Utan ett inobjekt kan inte 
processen eller aktiviteten påbörjas. 

 

Aktivitet  

Aktivitet är de handlingar som utförs, det vill säga den verksamhet som förädlar objekt in 
eller annan input med hjälp av tillgängliga resurser. En aktivitet påverkar kvaliteten på utob-
jektet. 

 

Resurser 

Med resurser menas det som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras, till exempel ma-
skiner, personal, lokaler och affärssystem. Resurser påverkar kvaliteten på utobjektet.  
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Information 

För att styra och stötta processen krävs en fungerande informationsförsörjning. 

 

Transformation 

Transformation innebär omvandlingen av inobjekt till utobjekt med hjälp av resurser, akti-
vitet och information. 

 

Objekt ut 

Resultatet från transformationen i processen.  

3.3.3 Kartläggning av processer 

Eftersom logistikens viktigaste uppgifter är att optimera flödet genom olika processer är 
det viktigt att skapa en gemensam bild och förståelse för verksamheten innan man försöker 
förbättra den. Detta görs genom en processkartläggning. 

Dagens verklighet är komplex och det syns också i organisationerna. Vissa metoder och ru-
tiner som förut varit logiska och självklara har blivit omoderna och ineffektiva. Kopplingar 
mellan olika aktiviteter är inte längre giltiga eller nödvändiga. De anställda förstår sin del i 
verksamhetsprocessen men ser kanske inte helheten. Med hjälp av processkartor är det 
möjligt att på ett lättförståeligt sätt förklara hur organisationens olika delar är relaterade till 
varandra och hur de samverkar genom att flödet av aktiviteter åskådliggörs. 

 Processkartor möjliggör enligt Ljungberg & Larsson (2001, s. 190): 

• en gemensam syn på hur verksamheten i sin helhet fungerar 
• förståelse för vad som skapar värde för kunderna 
• förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen 
• utveckling av processorienterade mätsystem 
• analys av processernas prestanda 
• förbättringar för processerna  
 

De krav man kan ställa på en processkarta är att den är ärlig och visar verkligheten, att den 
är logisk och lättförståelig. Det är viktigt att hitta en balans mellan användarvänlighet och 
informationsinnehåll och att den presenteras på rätt sätt (Ljungberg & Larsson (2001). 

3.3.4 Processkartläggningsmetod 

För att verkligen förstå vad som händer, utförs och varför det utförs i processen kan de 
som utför kartläggningen personligen följa med i aktivitetsflödet. Processkartläggarna in-
tervjuar personerna som arbetar i processen i samma ordning som processen fortskrider, 
samtidigt som de under tiden för en diskussion med dem. Metoden kallas ”Process-walk-
through-analysis” eller PWT-metoden. Denna metod skapar möjlighet att vid intervjuer 
samla information om hur problem och hinder skall hanteras och lösas (Bengtsson & 
Hjalmarsson, 2002). 
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Ljungberg och Larsson (2001, s. 207-208) ger följande förslag på ett strukturerat sätt att ta 
fram en processkarta: 

1. Definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt. 

2. ”Brainstorma” fram processens alla aktiviteter 

3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning 

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter  

5. Definiera objekt in och objekt ut i varje aktivitet 

6. Se till att alla aktiviteterna hänger ihop via objekten 

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och lämplig detaljnivå och att 
de har ändamålsenliga namn 

8. Korrigera tills beskrivningen av processen är tillräckligt god. 

Utöver själva processkartläggningen är det viktigt att göra en noggrann beskrivning av 
processernas syfte och gränser. ”En bra syftesformulering bör klargöra varför proces-
sen existerar, vem den skapar värde för, samt hur den tillför värde.” (Bengtsson & 
Hjalmarsson (2002, s. 29). Gränserna klargör var processerna börjar och slutar och 
vilka aktiviteter som ingår/inte ingår (Bengtsson & Hjalmarsson (2002). 

 

3.3.5 Kartläggning av krav på processer 

Det är den slutliga kunden som är grunden för processens existens. Kraven på processen är 
viktiga eftersom de representerar värdesystemet och utgör en grund för mätning. Den tota-
la kravbilden på en process kan enligt Ljungberg och Larsson (2001) brytas ner i följande 
krav: 

• Krav från närmast följande delprocess. 

• Krav från processens slutliga kund vilken kan vara intern eller extern. Är inte detta 
känt kan man inte veta vad man ska mäta eller vad som behöver förbättras i pro-
cessen. 

• Krav baserade på företagets strategier och mål. Dessa måste brytas ner på en operativ 
nivå för att ha någon mening för processerna. 

•  Krav från relaterade huvud-, del- och stödprocesser. Sker ändringar i en delprocess 
kan detta påverka processen i sin helhet. 
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Strategi

Kritiska framgångsfaktorer

Processmål

DelkravDelkravDelkrav

Kundkrav

 

Figur 3. Totala kravbilden på en process enligt Ljungberg & Larsson (2001). 

3.3.6 Behov och krav på dagens verksamhetsprocesser 

Idag räcker det alltså inte med att konkurrera med pris och kvalitet utan dagens marknad 
kräver också effektivitet, flexibilitet, tillgänglighet och lyhördhet av sina aktörer. Det kräver 
att företagen skapar en koordinerad, integrerad och rationell verksamhetsprocess.  

Värdeförädlingen i en verksamhetsprocess åstadkoms genom en samordnad medverkan av 
företagets resurser enligt Mattson (2002). Det gäller att få organisation, teknik och använ-
dare att fungera ihop på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Detta skapas genom en interak-
tiv process som skapar en ömsesidig anpassning (Askenäs, 2006), se figur 4. Detta skapar 
arbetsprocesser som höjer produktiviteten och ger vinster för företaget och samhället. 

Organisation

Teknik Människa/
Användare

 

Figur 4. Organisation, teknik och användare i en interaktiv process som skapar en ömsesidig anpassning. (egen figur 
efter Askenäs (2006)) 
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Det ställs många olika krav på en rationell verksamhetsprocess. Dessa kan ibland vara mot-
stridiga. Ett tydligt krav är dock att verksamhetsprocessen måste vara anpassningsbar till 
förändringar och nya krav enligt Askenäs (2006). 

Gustafsson Sjöö och Johansson Ledin (2007) anger följande kravställare och krav på en 
verksamhetsprocess: 

• Människan/Användaren ställer krav att processen underlättar det dagliga arbetet, 
är begripligt och användarvänligt. 

  
• Organisationen vill ha information och kontroll. Processen måste överensstämma 

med företagets/organisationens strategier. 
 

• Tekniken kräver att processen måste kunna interagera med andra processer på ett 
effektivt och rationellt sätt. Den kan även ställa krav på anpassningar och föränd-
ringar av själva processen. 

 
• Marknaden ställer krav på tillgänglighet och service. 

 
• Säkerheten är viktig och ställer krav på verksamhetsprocessen. Information som 

används i företagets/organisationens verksamhetsprocesser måste vara korrekt, 
tillgänglig och skyddad från obehöriga. 

 

3.3.7 Informationsförsörjning i processer 

Med informationsförsörjning i processer avses vilken information som behövs för att pro-
cessen ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Informationsförsörjningen är 
viktigt för att processen ska kunna anpassas till verksamheten som den ska stödja. Behov 
och krav tillkommer och ändras över tiden. Processen måste få information dels utifrån för 
att fungera effektivt och dels inifrån för att ta tillvara den information som genereras inom 
processen för att den ska kunna förbättras (Gustafsson Sjöö & Johansson Ledin, 2007). 

Utformningen av informationsförsörjningen i processer påverkas av vilken information 
som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifter så effektivt som möjligt. Utformningen på-
verkas av behovet att veta vad som försiggår längre fram i kedjan av processer. Många före-
tag i dag har börjat förstå vikten av att information är något som alla måste få del av om 
processerna ska fungera. Genom en ändamålsenlig informationsförsörjning blir processen 
inte lika sårbar genom att den inte är personberoende (Gustafsson Sjöö & Johansson Le-
din, 2007). 

Tillgängligheten till information, t ex via Internet, Intranet och företagets interna informa-
tionssystem påverkar informationsförsörjningen vilket innebär rationaliseringar i informa-
tionshanteringen. Tillgången till kunskap och teknik påverkar också informationsförsörj-
ningen i och med att produktionsvillkoren ändras. En kontinuerlig utbildning och en le-
vande diskussion om processen/systemet är viktigt för att det inte ska stagnera och försäm-
ras med tiden (Gustafsson Sjöö & Johansson Ledin, 2007). 

”När det gäller företagens agerande på marknaden och förståelsen för kundernas behov, 
liksom säkerhet i finansiell styrning och kontroll kan företagen idag bearbeta och lagra 
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praktiskt taget obegränsade informationsmängder. De kan basera sina beslut på nästan out-
sinliga möjligheter att söka, analysera, filtrera, sammanställa, distribuera information”. 
(Falk, 2000, s. 17)  

3.3.8 Theory of Constraints (TOC) – Begränsningsteorin  

Begränsningsteorin sätter fokus på flaskhalsarna i processerna. Genom att lokalisera var 
begränsningarna finns, arbeta med att ta bort dem och sedan undersöka nästa flaskhals så 
fokuserar alltid varje process på den kritiska delen som avgör flödestakten av outputen från 
processen. Det synsätt som använder denna idé kallas Optimized Production Technology 
(OPT) (Goldratt, 1993).  

OPT hjälper till att planera och anpassa produktionssystemen till den takt som dikteras av 
de resurser som har högst belastning, det vill säga flaskhalsarna. Goldratt (1993) menar att 
om produktionstakten i någon annan del av systemet överstiger den i flaskhalsen så produ-
ceras enheter som inte kan användas. Om produktionstakten å andra sidan understiger den 
vid flaskhalsen blir hela produktionssystemet underutnyttjat. 

OPTs huvudprinciper enligt Goldratt (1993) och som det beskrivs i Slack et al (2006): 

1. Balansera flödet – inte kapaciteten. Det viktiga är att minska genomloppstiden i 
produktionsprocessen. 

 
2. Utnyttjandegraden av ”icke-flaskhalsar” bestäms av andra begränsningar i produk-

tionsprocessen än deras egen kapacitet. 
 
3. Utnyttjande och aktiverande av en resurs är inte samma sak.  Enligt begränsnings-

teorin så utnyttjas en resurs endast om den bidrar till hela processens output. 
 

4. En outnyttjad timme i en flaskhals är en för alltid förlorad timme. En flaskhals be-
gränsar outputen från hela processen, därför påverkar också ett under-utnyttjande 
av en flaskhals hela processen.  

 

5. En sparad timme i en ”icke-flaskhals” är en illusion. En ”icke-flaskhals” har ändå 
reservkapacitet. 

 

6. Flaskhalsar styr både genomflödet och genomloppstiden, vilket i sin tur styr lager-
hållningen. 

 

7. Det är inte nödvändigt att förflytta satsvis producerade enheter i samma kvantiteter 
som de tillverkas. Flödet i produktionsprocessen kan förbättras genom att dela upp 
stora produktionssatser i mindre när de förflyttas genom processen. 

 

8. Storleken på produktionssatserna måste kunna varieras. 
 

9. Variationer i sammanlänkade och sekvensberoende processer adderas till varandra 
snarare än tar ut varandra. 
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10. Produktionsplanering ska göras utifrån att man tittar på alla begränsningar i pro-
duktionsprocessen samtidigt. På grund av flaskhalsar och begränsningar i komplexa 
system är det svårt att utarbeta planer i enlighet med enkla regelsystem, därför be-
höver alla begränsningar beaktas tillsammans.  

 

3.3.8.1 Övervakning och kontroll av produktionsprocessen enligt begräns-
ningsteorin 

Det finns tre sätt att kontrollera produktionsprocessen enligt Begränsningsteorin. Det är 
trum-, buffert- och rep-konceptet (Goldratt (1993). 

Som tidigare nämnts betonar begränsningsteorin flaskhalsarnas påverkan på genomflödet. 
Om flaskhalsen är huvudbegränsningen är den kontrollpunken för hela processen.  Den 
ska vara ”trumman”, den som anger takten för resten av produktionsprocessen (Slack et al, 
2006). 

Eftersom flaskhalsen inte har tillräckligt med kapacitet måste den hållas igång hela tiden. 
Därför är det viktigt att hålla et buffertlager framför den för att vara säker på att den alltid 
kan vara i gång och inte står stilla på grund av materialbrist (ingen input) (Slack et al, 2006). 

Det är inte meningsfullt att köra delprocesserna före en flaskhals med full kapacitet. Deras 
uppgift är att producera upp till den punkt där flaskhalsen begränsar flödet. Därför behövs 
någon form av kommunikation mellan flaskhalsen och tidigare delprocesser för att försäkra 
att dessa inte överproducerar. Detta kallas ”repet” (Slack et al, 2006). 

Figur 5 nedan beskriver trum-, buffert- och repkonceptet. 

Process
A

Process
B

Process
C 

Process
D

Process
E

Buffert-
lager

Flaskhals,
”trumman”
som anger
takten

Kommunikation, ”rep”,
kontrollerar föregående
aktiviteter

 

Figur 5. Trum-, buffert- och repkonceptet. Efter Slack et al (2006).  
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3.4 Mätsystem och mått i processer 

3.4.1 Mätning 

All mätning syftar till att ge underlag för handling och åtgärd av något slag. Mätning är vik-
tigt och centralt för en effektiv ledning och utveckling av organisationer. Enligt Harrington 
(1991, återgiven i Bengtsson & Hjalmarsson, 2002) ger mätning kunskap och erfarenheter 
som skapar möjligheter till bättre prestationer i framtiden. Det gör det möjligt att sätta upp 
mål för att förbättra och utveckla företaget. 

Det finns många fördelar med att göra mätningar, förutsatt givetvis att rätt saker mäts på 
rätt sätt. Det är också viktigt att komma ihåg att ”kunskap är målet för all mätning - inte att 
skapa diagram” (Ljungberg & Larsson 2002, s. 226). 

Ljungberg och Larsson (2002, s. 223 ff.) anger följande fördelar och motiv till mätning i en 
verksamhet: 

• Mätning ger svar på frågorna var? och vart?. Utan att mäta vet man inte var man är, 
vart man är på väg, vad man har uppnått eller vad som återstår.   

• Mätning ger handlingsberedskap. Den skapar möjlighet att styra och anpassa verk-
samheten utifrån föränderliga krav. 

• Mätning ger utrymme för benchmarking, processjämförelser. För att göra en pro-
cessjämförelse krävs att dessa identifieras, kartläggs mäts och förstås. 

• Mätning uppmärksammar det som är viktigt och leder till bättre styrning genom fo-
kusering. 

• Mätning identifierar problem och möjligheter 

• Mätning skapar ett gemensamt språk då det man avser att mäta först måste definie-
ras och specificeras. 

• Mätning påvisar samband mellan insats och resultat och kan ge en bättre känsla för 
den egna betydelsen. 

• Mätning motiverar genom snabb uppföljning och återkoppling 

• Mätning ger klara budskap åt leverantörer om till exempel vilka variabler som är kri-
tiska i kund-leverantörsrelationen. 

• Mätning underlättar inköpsbeslut 

• Mätning underlättar delegering 

• Mätning ger motiv till förändring då objektiva fakta och medvetenhet ger motiv till 
förändringen. 

• Mätning är motorn för ständiga förbättringar 

3.4.2 Traditionella mått 

”Så sent som på 1980-talet mätte man ofta produktkvalitet med hjälp av felkvot, dvs. ande-
len producerade enheter som inte uppfyller de ställda fordringarna. Detta begrepp är 
många gånger otillräckligt som kvalitetsmått. Ibland är nämligen inte ens felkvoten noll till-
räcklig. Det kan fortfarande finnas en stor potential för förbättringar genom en minskning 
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av variationen eller genom att finna helt andra lösningar som bättre tillfredsställer kunderna 
behov.” (Bergman &  Klefsjö, 2001, s.62) 

”Traditionella mått uppmuntrar fel beteenden och handlingar” (Ljungberg & Larsson, 
2001, s.220). Varje mått representerar en värdering. De speglar en eller flera värderingar 
och ger utrymme för egna tolkningar om vad som är viktigt.  Att mäta rätt saker räcker inte 
alltid, man måste också mäta på rätt sätt (Ljungberg & Larsson, 2001). 

De oftast förekommande kategorierna av mått som används på svenska företag idag är en-
ligt Bengtsson och Hjalmarsson (2002) följande: 

• Ekonomiska mått: Detta är en viktig del i ett företags mätsystem. De vanligast före-
kommande måtten är vinst, cash flow samt kostnad. Kostnaderna avser lager, 
transport och hantering. 

• Omsättningshastighet: Måttet kan generellt definieras som utleveransvär-
de/kapitalbildning i materialflödet. Omsättningshastigheten anges ofta på årsbasis. 
Ett högre värde är fördelaktigare än ett lägre.  

• Volymmässiga mått: Mäter volym, värde eller antal per tidsenhet, exempelvis levere-
rat antal enheter per vecka eller fakturering per månad. 

• Produktivitetsmått: Måttet uttrycker utnyttjandet av företagets resurser såsom ut-
nyttjandegrad och kapacitet.  

• Tidsbaserade mått: Se nedan. 

• Kvalitetsmässiga mått: Måttet avser ofta kvalitet i relation till service och defekter 
på produkten såsom kassationer och reklamationer. Leveranssäkerhet är också ett 
kvalitetsmässigt mått. 

Traditionella mått är oftast inriktade på kontroll och uppföljning. Mätsystemen är inri-
tade mot att se på nuläget i förhållande till budget eller förra årets resultat, dvs. se på 
vad som redan hänt. Detta är en form av passiv mätning.  

Det finns behov av att komplettera de passiva mätningarna med aktiva mätningar, det 
vill säga mått och mätmetoder som bättre kan styra det fysiska flödet i verksamhetspro-
cesserna.  

 

3.4.3 Tidsbaserade mått 

I det traditionella sättet att bygga mätsystem har kostnader varit grunden.  Enligt Bengtsson 
och Hjalmarsson (2002) är tid ett mer användbart styrverktyg än kostnader. Kostnader 
kontrollerar mer historiskt, vad som har hänt, medan tidsfokusering ökar möjligheterna att 
analysera och styra processerna. Genom att mäta på tid går det att direkt mäta och kvantifi-
era flöden och värdeadderande aktiviteter. Det finns flera tidsbaserade mått: 

• Cykeltid: Avser medeltiden för en enhet att komplettera transformationen från ob-
jekt in till objekt ut. I många processer är cykeltiden ett nyckelmått. 

• Leveransservice: En del av begreppet kundservice. Begreppet avser kundens upp-
fattning om kvaliteten på logistikaktiviteter. 
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• Ledtid: Ledtiden är tiden ”från ax till limpa”. Enligt Ljungberg & Larsson (2001) är 
ledtidsreduktion en proaktiv metod för att skapa konkurrens-, kostnads- och kvali-
tetsfördelar. 

• Leveranstid: Tiden från order till leverans.  

• Leveransprecision: Företagets förmåga att leverera enligt utlovad tidpunkt. 

 

3.4.4 Prestanda i en process 

Hur vet man hur bra en process är? Och hur kan det mätas? Enligt Bengtsson & Hjalmars-
son (2002) kan en process förmåga delas upp i fyra kategorier: 

Ändamålsenlighet 

Ändamålsenlighet (yttre effektivitet) avser processens förmåga att uppfylla sitt syfte, här av-
ses exempelvis kundtillfredsställelse och kvalitet. Fokus är på resultatet. Detta kan vara 
svårt att mäta och kvantifiera. Vissa egenskaper som hänger ihop med ändamålsenlighet 
och som går att mäta är leveranssäkerhet och reklamationer.  

Effektivitet 

Processens effektivitet mäts utifrån hur resurssnålt och felfritt arbetet i processen utförs 
(inre effektivitet). Effektivitet mäter produktivitet, output i förhållande till input. Använd-
bara mått är cykeltid, utbyte per enhet eller transaktion och värdeadderande kostnader av 
totala kostnaden. 

Anpassningsbarhet 

Med anpassningsbarhet avses processens förmåga att anpassa sig till en föränderlig omgiv-
ning så att ändamålsenlighet och effektivitet inte påverkas negativt. Detta är svårt att mäta 
och bedöma. Till detta krävs studier över tiden eller någon form av kvalitativ bedömning av 
avvikelser. 

Flexibilitet 

Flexibilitet avser processens förmåga att hantera kundens skiftande behov och olika situa-
tioner. Grundläggande är exempelvis korta ledtider och låg beläggningsgrad. 

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är även förutsägbarhet ett krav på en process och 
dess prestanda. Det är relaterat till kvalitetsbegrepp såsom exempelvis nollfel-tänkande och 
leveransprecision.  

  

3.4.5 Mätmodell  

Ljungberg och Larsson (2001) beskriver en mätmodell som utgår från hur en process är 
uppbyggd och de komponenter som den består av, se kapitel 3.3.2 Processens komponen-
ter. Till mätmodellen har tillfogats två nya begrepp, Effektivitet och Effekt. Effektivitet kan 
vara inre effektivitet, det vill säga om ”saker görs på rätt sätt” eller yttre effektivitet som är 
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relaterat till objekt ut och avser om ”rätt saker görs”.  Effekt uppstår över tiden och är 
svårt att bedöma. Ett exempel på effekt är kundtillfredsställelse.  

Det är möjligt att relatera ett krav eller mått till varje komponent av processen. För varje 
specifikt krav eller mått går det att avgöra vilken eller vilka delar av processen som berörs. 
För mått relaterade till objekt in, process/aktivitet och objekt ut kan de delas upp i två klas-
ser beroende på om de är objekt- eller processegenskaper. Objektegenskaper är mått som 
svarar på frågan vad man får, och processegenskaper är mått på hur processen hanterar ob-
jekten, det vill säga hur man får det. 

Objekt in

Resurser

Process Objekt ut

Inre effektivitet

Process-
egenskaper
Objekt-
egenskaper

Yttre effektivitet

Effekt

P
restation

R
esursförbrukning

 

Figur 6. Mätmodell för processer efter Ljungberg & Larsson (2001). 

 

3.4.6 Metod för utveckling av mätsystem 

Ljungberg och Larsson (2001) har tagit fram en metod i åtta steg för utveckling av mätsy-
stem. 
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Figur 7. Metod för utveckling av mätsystem enligt Ljungberg & Larsson (2001). 

 

Säkra ledningens förtroende och engagemang: Det är ytterst viktigt att det finns en 
klart uttalad vilja från ledningen att bedriva processbaserad verksamhetsutveckling och ut-
veckla mätsystem för processerna. Utvecklingen av mätsystem kan inte ses som en isolerad 
och avgränsad uppgift i och med att verksamheten analyseras och ifrågasätts i samband 
med att systemet utvecklas.  

Utveckla erforderlig kompetens: Gemensamma grundläggande värderingar och kunska-
per angående processer, kvalitet, mätprinciper och dylikt är nödvändiga för dem som be-
rörs av utvecklingen av mätsystemet. 

Kartlägg processen: En noggrann kartläggning av processen är viktigt för att tydliggöra 
komponenterna i processen och deras relationer. 

Fastställ kundernas krav: Kundernas krav är en central utgångspunkt för mätsystemet då 
det är processens kunder som ger processen dess existensberättigande. 

Relatera strategi och interna mål till processen: Strategi och övergripande mål för verk-
samheten bör vara kända och ha kommunicerats ut i organisationen. Strategin behöver of-
tast brytas ner för att tydliggöra dess relation till processerna, Se även figur 3, kapitel 3.3.5. 

Välj och härled mått: Detta är kärnan i utvecklandet av mätsystemet. Slutresultatet från 
detta steg ska vara kompletta mätspecifikationer. 

Sätt mål för måtten: Det är inte möjligt att sätta mål för måtten förrän man bestämt vilka 
dessa mått är. 

Implementera mätsystemet: Implementering är något som fortgår parallellt med övriga 
steg. Ett mätsystem kan inte tvingas på en organisation utan dess syfte och bakgrund måste 
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förklaras och vara känt. Berörda bör också så långt det är möjligt vara med i utvecklingen 
av mätsystemet och de använda måtten. 

 

3.4.7 Val och härledning av mått enligt Demand-to-Measure-metoden 

Ljungberg och Larsson (2001) beskriver en konkret metod för att välja och härleda mått ut-
ifrån processkartor, kundkrav och organisationsmål. Metoden kallas ”Demand-to-
Measure”-metoden (Krav-till-mått-metoden). Kraven och måtten kan relateras till varje 
komponent i processen. Mått som relateras till objekt in, aktivitet/process och objekt ut 
kan delas upp efter vilken typ av egenskap som efterfrågas, objekt- eller processegenskap.  

Demand-to-Measure-metoden består av sju steg: 

Steg 1 - Sammanställ krav: I detta steg ser man till att alla krav från processens intressen-
ter ställs samman på ett överskådligt sätt.  

Steg 2 - Relatera kraven till rätt komponent: I detta steg relateras de sammanställda kra-
ven till rätt komponent av processen. För varje krav ställs frågan ”Vilken komponent av 
processen berörs av detta krav?”.  Det kan vara objekt in, aktivitet/process, objekt ut eller 
resurser. Effektivitet och effekt är inga processkomponenter men kan i detta fall behandlas 
som det. Ett krav kan relateras till mer än en komponent.  

Steg 3 – Identifiera eventuella indirekta krav: Ett direkt krav på en komponent betyder 
inte alltid att det är uppfyllandet av just det kravet som är viktigast att mäta. Det kan finnas 
bakomliggande faktorer som måste identifieras och förstås. Det vill säga, man måste kunna 
skilja på orsak och verkan. Kan indirekta krav identifieras har man möjlighet att mätningen 
blir mer proaktiv och inriktad mot styrning. Genom att härleda eventuella indirekta krav 
kan man se att kravbilden förskjuts mot vänster och mot objekt in. Eventuellt kan kraven 
överföras och relateras till den föregående processens objekt ut. 

Steg 4 - Uttryck krav på intern effektivitet som en relation: Inre effektivitet och pro-
duktivitet brukar uttryckas om en kvot mellan en prestation och resursförbrukning. Detta 
kräver då mätningar av bägge variablerna. 

Steg 5 - Uttryck krav i mätbara termer: Måtten måste i detta skede bli mer konkreta. Det 
ska inte råda någon tvekan om vad man avser att mäta. Hur man ska mäta bestäms i steg 7. 

Steg 6 - Fastställ korrelerade egenskaper för indirekta krav: Om man vill mäta något 
som inte har möjlighet att mäta kan man eventuellt hitta en korrelerande egenskap som kan 
mätas istället. Med detta avses en egenskap som samvarierar med den ursprungliga egen-
skapen. 

Steg 7 – Bestäm mått och måttyp: I detta steg bestäms mått och måtttyp för varje krav 
som ska mätas. Här måste bestämmas om det är en process- eller objektegenskap som måt-
tet avser för objekt in, aktivitet/process och objekt ut. 

Slutresultat: en mätspecifikation. 

 



 

 28 

3.5 Förändringsarbete 
”Gud, ge mig sinnesro 
att acceptera det jag inte kan förändra 
mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden” 
(Ur En liten bok om sinnesrobönen av Larsåke W Persson, 2003) 
 
Förändringar är oundvikligt inom ett företag/organisation om produktiviteten ska öka, ar-
betsmetoderna förbättras och effektiviseras. 

När det är människor inblandade i förändringarna stöter ledningar ofta på patrull. Anställda 
vill ofta inte förändra sitt arbetssätt, de känner en otrygghet inför det nya som de ofta inte 
förstår. Om de anställda varit med om misslyckade förändringsinsatser har de ofta en pes-
simistisk inställning till förändringar. 

Om ett förändringsarbete ska lyckas finns det misstag som bör undvikas. 

Kotter (1996) pekar på de vanligaste misstagen: 

• Att tillåta alltför stor självbelåtenhet 
• Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition 
• Att undervärdera visionernas kraft 
• Att inte nå fram med visionen 
• Att låta hinder blockera den nya visionen 
• Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar 
• att ta ut segern i förskott 
• att underlåta att förankra förändringar i företagskulturen 

 

Dessa misstag kan få allvarliga följder. Kotter (1996) föreslår en åttastegsprocess att använ-
das vid större förändringar. 

Att skapa ett angelägenhetsmedvetande: Medarbetarna bör få mer information om lä-
get i företaget. Man kan skapa en kris genom att tillåta misstag. Låta de anställda tala med 
missnöjda kunder. Ge de anställda mer ansvar för att kunna sträva uppåt. 

Att skapa den vägledande koalitionen: Det måste finnas en stark vägledande koalition 
där det finns gemensamma mål. När man sätter samman ett team är det fyra nyckelegen-
skaper som är viktiga för den vägledande koalitionen. Dessa egenskaper är inflytande, ex-
pertis, trovärdighet och ledarskap. 

Att utveckla en vision och en strategi: En vision förenklar och klargör förändringens in-
riktning. Den motiverar människor att vidta åtgärder i rätt riktning. Olika personers åtgär-
der samordnas. En smart strategi och en bra vision inspirerar till åtgärder som behövs för 
att åstadkomma större förändringar. En ineffektiv vision kan vara värre än ingen vision alls. 

Att förmedla förändringsvisionen: Förmågan att förmedla något i en stor organisation så 
att alla förstår meningen är inte lätt. Det ska vara enkelt, gärna med bilder istället för så 
många ord. Upprepningar är bra, då sjunker informationen lättare in. Man ska förmedla in-
formation i flera forum för bättre spridning. 
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Att delegera för handlande på bred bas: Människor måste ges möjligheter att genomföra 
förändringar. Om de anställda känner ett gemensamt syfte är det lättare att uppnå syftet. 
Anställda bör få den utbildning som behövs. 

Att skapa kortsiktiga framgångar: En lång förändringsprocess behöver uppmuntras med 
små framgångar. Ge uppskattning till dem som har verkat för förändringarna. Visa vad för-
ändringarna har lett till. 

Att befästa det som uppnåtts och skapa fler förändringar: Man ska ta sig an fler och 
större förändringsprojekt och utnyttja den trovärdighet som kortsiktiga vinster ger. Fler 
medarbetare befordras och utvecklas för att hjälpa till med förändringsarbetet. De högre 
cheferna inriktar sig på det gemensamma syftet och att upprätthålla ett angelägenhetsmed-
vetande. 

Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen: Efter en förändringsprocess 
måste uppmärksamheten riktas mot att bevara förändringen i företaget. Den gamla före-
tagskulturen måste hindras att få tillbaka fästet. 

 

För att förändringsarbetet skall lyckas måste alla åtta steg gås igenom. Det går inte att sluta 
efter fyra eller fem, sex steg och tro att förändringen skall lyckas. I och med att föränd-
ringsarbetet är slutfört måste kraft läggas på att den bibehålls. Det är lätt att falla tillbaka i 
gamla beteenden. Kraften bör läggas på låg- och mellanchefer som ska motivera de anställ-
da till att göra ”det där lilla extra”. 

3.6 Balanserade Styrkort 
 ”Det man inte kan mäta kan man inte styra” 
(Kaplan & Norton, 1999, s. 29) 
 
Förr i världen mättes bara det ekonomiska resultatet. Idag räcker inte ekonomiska styrtal 
för att driva ett företag framgångsrikt. Finansiella styrtal berättar inte vad som bör göras för 
att generera framtida vinster. 

Balanserade styrkort erbjuder ett övergripande verktyg som omvandlar företaget vision, af-
färsidé och strategi till en sammanhängande uppsättning utfallsmått. 

Det finns fyra perspektiv i Balanserade styrkort: 

• Finansiella 
• Kund 
• Process 
• Lärande 

 

Dessa fyra skapar balans mellan kort- och långsiktiga mål. 

Det finansiella perspektivet: ”De finansiella styrtalen fungerar som riktmärke för mål-
sättningarna och styrtalen i alla de andra perspektiven.” (Kaplan & Norton, 1999, s 51) 
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Styrtalen måste ingå i en orsakskedja som resulterar ett bättre ekonomiskt resultat. Företa-
gets strategi bör kopplas till de finansiella styrtalen. Varje affärsenhet på ett företag bör ha 
sitt eget finansiella styrtal eftersom de kanske har helt olika strategier.   

Kundperspektiv: Företaget ser till att kunderna blir nöjda. De omvandlar sina visioner, af-
färsidéer, strategier till marknads- och kundbaserade mål. Dessa mål förs sedan ut i hela or-
ganisationen. Företaget ska identifiera vilka kunder man vänder sig till, och utifrån detta 
sätta upp målsättningar och styrtal. Feedback från kunderna är viktigt, det är genom dessa 
som företagen får vetskap om framtida satsningar.  

Kundperspektivet gör det lättare att samordna de viktigaste kundmåtten. Till dessa mått 
hör: 

• Marknadsandel 
• Återköpsbenägenhet 
• Kundvärvning 
• Kundtillfredsställelse 
• Kundlönsamhet 

 

Processperspektivet: ”Processperspektivet identifierar företagsledningen de processer 
som har störst betydelse för att företaget ska nå kund- och aktieägarmålet.” (Kaplan & 
Norton, 1999, s 91) 

Genom att koppla ihop processmålen med de finansiella målen och kundmålen kan man 
upptäcka helt nya processer som måste behärskas. 

Varje företag har processer som för kunden skapar värde och ekonomisk vinst. Enligt Ka-
plan och Norton (1999) kan en värdekedjemodell användas som mall när företaget utveck-
lar sitt processperspektiv.  Modellen innehåller tre processer: 

• Innovationer 
• Supply 
• Eftermarknad 

 

Lärandeperspektivet: Detta perspektiv främjar företaget/organisationens lärande och till-
växt. Det innehåller den infrastruktur som behövs för att målsättningarna i de tre övriga 
perspektiven ska nås. Effekterna av att inte utveckla medarbetarna kommer att märkas på 
lång sikt. 

Kaplan och Norton (1999) har skilt ut tre huvudkategorier för lärandeperspektivet. 

• Medarbetarnas kompetens 
• Informationssystemens prestanda 
• Motivation, och den gemensamma inriktningen 

 

Eftersom nästan allt rutinarbete numera är automatiserat i företagen, måste processer och 
kundtillfredsställelse komma från medarbetarna själva. Medarbetarna måste omskolas så att 
deras intellekt och färdigheter kan utnyttjas för företagets/organisationens mål. 
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Balanserade styrkort erbjuder ett språk som kan förmedla företagets/organisationens vi-
sion, affärsidé och strategi med hjälp av ett antal styrtal, för att nå ett gemensamt mål. Det-
ta ska inte användas för kontroll utan som ett system för kommunikation, information och 
lärande. 

Ett Balanserat styrkort bör vara en beskrivning av affärsenhetens strategi och bör mäta det 
som skapar konkurrensfördelar och ger genombrott för företaget/organisationen. 

3.7 Handlingsplan 
En handlingsplan behövs för att omsätta verksamhetens strategier och mål i praktiskt 
handling. Handlingsplanen beskriver de konkreta aktiviteter som bör genomföras och de 
delmål som bör uppnås för att nå de uppsatta målen. Den ska säga vad som bör göras på 
både lång och kort sikt med en tydlig ansvarsfördelning och tidsram. Det är bra att lägga in 
en eller flera aktiviteter i handlingsplanen som berörda snabbt kan se ett positivt resultat av, 
så kallade ”quick wins”, det vill säga det Kotter (1996) avser med att skapa kortsiktiga 
framgångar. Detta skapar ett större engagemang och gör det lättare att genomföra andra 
mer långsiktiga aktiviteter som det inte är lika lätt att avläsa resultatet av. 

Det bästa sättet att förankra handlingsplanen och kunna genomföra de aktiviteter som in-
går i den är enligt vår erfarenhet att representanter från olika delar av verksamheten blir in-
volverade i arbetet med att ta fram den. Att låta berörda delta i till exempel en workshop 
där strategierna och målen diskuteras och handlingsplanen arbetas fram är den bästa garan-
tin för att få ett engagemang i det praktiska utförandet. Den slutliga handlingsplanen måste 
givetvis kommuniceras ut till samtliga anställda som berörs.   

Den handlingsplan som tas fram i detta arbete är tänkt att vara en rekommendation till 
Strålfors Grafiskt för att hjälpa dem förbättra arbetsmetoderna och mätsystemet för att 
kunna öka produktiviteten på Reproavdelningen. I vårt fall är en av oss anställd på den ak-
tuella avdelningen och en är utomstående. Detta är enligt ovansagda inte det bästa sättet att 
ta fram en handlingsplan. Ett sätt för ledningen på Strålfors Grafisk att trots det dra nytta 
av vår handlingsplan och också få den förankrad bland de berörda är att hålla en workshop 
där representanter från ledningen och de olika verksamheterna deltar och handlingsplanen 
diskuteras igenom. I bästa fall accepterar man den och tar den till sig. 

 

3.8 Summering 
Ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbete är en förutsättning för ett företags 
överlevnad. För att kunna öka produktiviteten på både kort och lång sikt på Reproavdel-
ningen krävs ett ingående förändringsarbete. Detta har redan påbörjats i och med att man 
ska köpa in två nya CTPer till Plåtenheten. Detta påverkar arbetssättet på enheten vilket 
måste tas hänsyn till i förändringsarbetet. 

Hög produktivitet dvs. ett högt utnyttjande av företagets resurser har stor betydelse både 
för företagets lönsamhet och för dess konkurrenskraft. En förbättrad kvalitet av företagets 
produkter påverkar organisationens framgång och lönsamhet. Effektivitet är ett mått på 
produktiviteten. Yttre effektivitet avser exempelvis leveransprecision, felfria produkter och 
nöjda kunder. Inre effektivitet avser låg resursförbrukning och kostnadsreduktion. 
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En fungerande informationsförsörjning är viktigt för en process. Mål och strategier samt 
kundkrav samlade i balanserade styrkort är viktigt information för att en förändringspro-
cess ska vara effektiv. Med balanserade styrkort får man verktyg för att omvandla företa-
gets vision, affärsidé och strategi till en sammanhängande uppsättning utfallsmått.  

En handlingsplan behövs för att omsätta verksamhetens strategier och mål i praktiskt 
handling. Handlingsplanen beskriver de konkreta aktiviteter som bör genomföras och de 
delmål som bör uppnås för att nå de uppsatta målen. 

Man kan inte styra det man inte kan mäta enligt Kaplan och Norton (1999). All mätning 
syftar till att ge underlag för handling och åtgärd av något slag. För att uppnå de mål som 
satts upp för verksamheten i det balanserade styrkortet och för att kunna styra verksamhe-
ten åt rätt håll krävs bra mätsystem. För Strålfors Grafiskt är det viktigt att veta hur pro-
duktivitet och kvalitet kan mätas i verksamhetsprocesserna mellan och i enheterna Design 
och Plåt. 
 
I och med att vi i detta kapitel har byggt upp en teoretisk kunskapsplattform och referens-
ram kan vi i det perspektivet se vårt arbete som en del av en förändringsprocess, se figur 8. 
Denna förändringsprocess, där vi i och med denna uppsats bidrar, kan sedan Strålfors Gra-
fiskt fortsätta arbeta efter i sitt kontinuerliga förbättringsarbete.  
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Figur 8. Process för förändrings- och förbättringsarbete (egen figur). 

  

Vi ställde oss i det inledande kapitlet följande frågor som vi vill besvara i denna uppsats: 

• Hur kan verksamhetsprocesserna inom Reproavdelningen göras effektivare efter 
installationen av två nya CTPer på Plåtenheten och hur påverkas arbetssättet på 
Plåtenheten när de nya maskinerna kommer att installeras? 

• Hur kan produktivitet och kvalitet mätas i verksamhetsprocesserna mellan och i 
enheterna Design och Plåt? 
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Den i detta kapitel beskrivna metoden för processkartläggning av verksamhetsprocesserna 
ger en bild av nuläget vilket blir en bas för vårt fortsatta arbete med att analysera möjlighe-
terna att effektivisera verksamhetsprocesserna på Reproavdelningen. Det blir också en ut-
gångspunkt att referera till för att se hur arbetssätt och arbetsmetoder påverkas och föränd-
ras efter installationen av de nya CTPerna. Är det möjligt att effektivisera arbetsmetoderna 
ytterligare? Kan man ta bort vissa arbetsmoment som blir överflödiga? Kräver ett nytt ar-
betssätt mer kunskap och kompetens? Ökar behovet av kommunikation inom Reproavdel-
ningen och med andra avdelningar? 

För att kunna veta om verksamhetsprocesserna på Reproavdelningen blivit effektivare med 
de nya CTPerna måste man också kunna mäta. Att utreda hur produktivitet och kvalitet ska 
kunna mätas är därför viktigt i vårt empiriska arbete. Finns det meningsfulla mått att an-
vända på Reproavdelningen och enheterna Design och Plåt? Mått som inte bara är inrikta-
de på kontroll och uppföljning utan mer aktiva mått och mätmetoder som kan styra det fy-
siska flödet i verksamhetsprocesserna? Kan måtten relateras till verksamhetens mål genom 
det balanserade styrkortet? Genom den metod för framtagning av mätsystem som vi be-
skriver i detta kapitel gör vi det möjligt att besvara frågan om hur kvalitet och produktivitet 
ska kunna mätas på Reproavdelningen.  

Kan de förslag på effektivisering av verksamhetsprocesserna och de mått som vi kommer 
fram till i det empiriska arbetet bidra till att förbättra produktiviteten på Reproavdelningen? 
Ett förändringsarbete innebär att man genom någon form av mätning kommer fram till att 
något behöver åtgärdas. För detta behöver en handlingsplan tas fram. En handlingsplan är 
en viktig del av informationsförsörjningen till förändringsprocessen.  

Syftet med vårt arbete är att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmetoderna och 
mätsystemet på Reproavdelningen. De aktiviteter som vi föreslår i den, och som vi kom-
mer fram till genom vårt empiriska arbete, ska förhoppningsvis leda till en ökad produktivi-
tet på Reproavdelningen.  
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4 Fallstudie 
Detta och de två följande kapitlen innehåller vår empiri. 

I detta kapitel beskrivs företaget Strålfors och affärsområdet Grafiskt verksamhet för att 
ge en grund för det fortsatta arbetet med processkartläggningen och framtagningen av ett 
lämpligt mätsystem för avdelningen Repro. 

I kapitel 5 beskriver vi nuläget och resultatet av vår processkartläggning. I kapitlet redovi-
sar vi också funna problem och orsaker som kan påverka varför produktiviteten är otill-
räcklig på avdelningen Repro. 

I kapitel 6 tar vi fram förslag på mått till ett mätsystem enligt den åtta-stegsmodell som 
finns beskriven i teorikapitlet. För val och härledning av mått används Demand-to-
Measure-metoden. Resultatet från detta är ett antal mått lämpliga att använda på avdel-
ningen Repro för att bättre uppföljning, styrning samt förbättringsarbete ska bli möjligt.  

 

4.1 Strålfors AB 
Strålfors en underkoncern till Posten AB, är idag ett IT-fokuserat Business-to-
Businessföretag verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. 
Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv 
kommunikation av affärskritisk information. 

Koncernen är uppdelat i tre divisioner Graphic Solutions, Information Logistic och SPI. 
Inom Graphic solutions finns affärsområdena Grafiskt och Etikett.  

Strålfors kärnverksamhet är att arbeta med informationsöverföring kombinerad med fysis-
ka logistiklösningar.  

 

Strålfors divisioner och affärsområden 
Graphic Solutions 
Affärsområde Grafiskt 
Affärsområde Etikett 

Information logistics 
Affärsområde 
Informationslogistik 

SPI 
Affärsområde Supplies 
JV Lasermax Roll Sy-
stems AB 
 

 

Figur 9. Strålforskoncernen är uppdelad i tre divisioner: Graphic Solutions, Information Logistic och SPI. (egen fi-
gur) 

 
 

4.1.1 Affärsområde Grafiskt 

Affärsområde Grafiskt finns i Sverige, Norge, Danmark, England och Frankrike. Ledning-
en för Grafiskt måste höja produktiviteten och de resurser de anser sig kunna påverka för 
högre produktivitet är människa, maskiner och material. Man vill därför hitta nyckeltal för 
reproavdelningarna inom Grafiskt för att kunna jämföra produktiviteten. 
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Affärsområdet utvecklar, producerar och marknadsför tryckta pappersbaserade informa-
tionsbärare med fokus på förtryckta pappersrullar, blanketter, informationsmaterial och 
spelprodukter kombinerat med lösningar som ger mervärde åt kunderna. Spelbolag, läke-
medelsindustri, printcentraler, servicebyråer och större blankettanvändare utgör de viktigas-
te kundsegmenten. Samtliga förbrukar stora volymer av affärsområdets produkter och 
tjänster. 

AO Grafiskt Skandinavien

Försäljningschef
Affärs-

kommunikation

Försäljningschef
spel Koncept

Försäljningschef
Pharma

Produktion
& försäljning
(platschef)

Affärs-
kommunikation

& Pharma

Linje
4-färg, mailer

Laserline

Linje
Pharma, Ark

Linje
Rullar

Linje
Efterbehandling

och tjänster

Produktions
chef

Linje
Spelprogram

Linje
Hålkort, kvittorullar,
Kuponger, bongar,

biljetter

Linje
Packning och
logistiktjänster

Produktions
chef

Kund
Service

(Kundservice
chef)

Repro
(Reprochef)

PlåtDesign

Leverans av tryckmedia till
produktgrupperna

 

Figur 10. Organisationsschema över affärsområde Grafiskt (egen figur). 

4.2 Reproavdelningen, enheterna Design och Plåt 
I en levande kropp finns ett hjärta som pumpar blod till kroppens övriga delar. Fungerar 
inte hjärtat fungerar heller inte kroppens övriga delar. 

Det finns ett hjärta på Strålfors Grafiskt. Detta hjärta finns på Plåtenheten och det är 
CTPn. Utan en fungerande CTP får inte tryckeriet sin tryckmedia och kan således inte 
trycka något som ska levereras till kunderna. 

Plåtenheten och Designenheten bildar avdelningen Repro. Det är här som tryckmedian till-
verkas som sedan tryckeriet använder för att trycka grafiska produkter. Reproavdelningen 
har sin egen chef och förutom plåtpersonal och designers arbetar här också två tekniker. 
Det blir sammanlagd ca 15 personer. Reproavdelningen ingår i en större avdelning, Kund-
service. I Kundservice ingår förutom repropersonal, kundsupporters, planerare, inköpare 
av trycksaker, säljare med flera. 
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Det är designers som tar emot filer från kunderna och ska utifrån dessa designa en tryck-
sak. Till sin hjälp har de arbetsordern som personal på kundsupport har skrivit ut. Designer 
skickar sin designade fil via ett program som heter ApogeeX till plåtenheten. 

På Plåtenheten omvandlas filerna från Designenheten och anpassas till tryckpressarna. Var-
je tryckpress i tryckeriet har sina små egenheter som plåtpersonalen måste ta hänsyn till. 
Allt arbete på Reproavdelningen styrs av planeringssystemet MPS-Web. Följer man detta 
system kommer tryckmedian ut i tid till tryckeriet.  

För att detta flöde ska flyta så jämnt som möjligt, ska störningar i flödet försöka undvikas.  
Det ska vara likt ett vattendrag som flyter jämnt och fint fram i naturen. Skulle det plötsligt 
ligga t ex stockar i vägen för vattnet så får det ta en annan väg förbi hindret vilket kan leda 
till ex översvämningar på vissa ställen. Varje medarbetare måste därför se till felaktigheter 
inte sänds vidare i flödet, och orsakar ”översvämningar” på ställen längre fram i flödet. 

4.2.1 Teknik och Maskiner 

I tryckeriet finns 20 tryckpressar som får sin tryckmedia från Reproavdelningen. Maskin-
parken i tryckeriet ska förnyas och nya pressar inköpas, vilket gör att det i framtiden be-
hövs mer tryckmedia. De nya tryckpressarna har snabbare intagningstider jämfört med de 
äldre tryckpressarna och kan köra jobb med små upplagor snabbare. Då går det åt mera 
tryckmedia. 

Reproavdelningen har idag en CTP-maskin. Det finns också en maskin som producerar ne-
gativ, denna maskin används som backup till CTPn samt för framtagning av tryckmedia till 
två tryckpressar. Dessa tryckpressar har ett format som CTPn inte klarar. CTPn försörjer 
hela tryckeriet med tryckmedia förutom två tryckpressar. 

Två nya CTP ska köpas in och den gamla ska skrotas. Sättet att producera tryckplåtar med 
hjälp av negativ är föråldrat. Dessa nya CTP ska producera mellan 20-25 plåtar i timmen. 
Den gamla producerar 8-10 plåt i timmen. Maskinen som producerar negativ skrotas sam-
tidigt. 

4.2.2 Strategier och mål 

De delar av Strålfors koncernens och affärsområdet Grafiskts strategier och mål som fram-
förallt påverkar verksamheten på Reproavdelningen är följande:   

Strategier på koncernnivå: 

• Kombinera effektiv produktion med tids- och kostnadsbesparande logistik- och le-
veranslösningar. 

• Prioritera löpande, repetitiva affärer eller transaktioner. 
 

Mål på koncernnivå: Reducera kostnaderna med 100 miljoner. 

 

Strategier på affärsområdesnivå: 

• Fortsatt utveckling av lönsamma nischer inom bland annat spel- och läkemedels-
branschen. 

• Fokus på kostnadskontroll och ständiga förbättringar  
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Mål på affärsområdesnivå:  

De mål som tagits fram utifrån strategin på Grafiskt finns definierade i form av ett balanse-
rat styrkort. Detta är i första hand fokuserat på tryckeriet när det gäller produktivitet och 
effektivitet. Tryckeriet mäter produktivitet/effektivitet med hjälp av måtten körtid, ställtid, 
stopptid samt spill.  

Kvalitet är det enda mål som finns med i det balanserade styrkortet som direkt berör Re-
proavdelningen. Här finns ett mål satt på ”plåtfel” som beräknas med hjälp av felkvot.  

 

4.2.3 Mätningar av kvalitet 

Reproavdelningen mäter kvaliteten på tryckmedia ut till tryckeriet med hjälp av felkvot. Sy-
stemet är dessutom kopplat till lönen. Ju mindre procent ”plåtfel” som levereras till trycke-
riet (kunden) desto mer lön. Alla fel som tryckeriet hittar dokumenteras på s.k. ”röda lap-
par” reklamationsblanketter. Vad som är direkta reprofel och som belastar lönen gås ige-
nom från fall för fall.  Att mäta kvalitet på detta sätt kan ibland bli missvisande för kunder-
na, i detta fall tryckeriet.  

Nedan beskrivs ett exempel på hur perspektiven kan skilja sig åt gällande mätningar av re-
profel ut till tryckeriet. 

Reproavdelningen levererar en månad 97,3 % rätt eller 2,7 % fel till tryckeriet. En tryck-
press har under denna månad kört 20 jobb varav 6 stycken var fel på grund av reprofel. 
Det betyder att felen på denna tryckpress uppgick till 30 % denna månad. En annan tryck-
press har kanske bara 2 stycken reprofel på 20 körda jobb, vilket betyder 10 % fel. Persona-
len på Reproavdelningen däremot upplever månaden som en relativt bra månad. 

I Tryckeriet mäts produktivitet/effektivitet genom att se på utnyttjandegraden i tryckpres-
sarna. Det som mäts är körtid, ställtid, stopptid samt spill. 
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5 Processkartläggning 
 

I detta kapitel beskrivs nuläget och resultatet av vår processkartläggning. Här redovisas 
också funna problem och orsaker som kan påverka varför produktiviteten är otillräcklig på 
Reproavdelningen. En detaljerad beskrivning av processkartläggningen för alla fyra nivå-
erna redovisas i bilaga B. Det Ishikawadiagram som gjordes i samband med problemanaly-
sen redovisas i bilaga C. 

 

Kartläggningen är gjord i fyra nivåer. Högsta nivån visar huvudprocesserna, nivå två ger en 
översikt över Grafiskt från kundbehov via kundbeställning till distribution av trycksaker 
och därmed kundtillfredsställelse. Den lägsta nivån beskriver delprocesserna Plåt och De-
sign på Reproavdelningen. 

Kundorderprocessens funktion är att tillfredställa kundernas behov och efterfrågan på 
trycksaker. Processen börjar hos kunden med en beställning och slutar när trycksakerna 
distribuerats till kunden. En kund till Strålfors Grafiskt kan också vara Strålfors Infolog 
som i sin tur efter förädling distribuerar till sin kunds kunder. Infolog är ett annat affärsom-
råde inom Strålfors. 

Kundorderprocessen är uppdelad i sju underliggande delprocesser: Bereda order, Framstäl-
la tryckmedia, Trycka, Efterbehandla, Falsa/Collatera, Lagerhålla samt Distribuera. Delpro-
cessen Framställa tryckmedia är i sin tur uppdelad delprocesserna Design och Plåt. Dessa 
har brutits ner i aktiviteter. Se den kompletta processkartläggningen i bilaga B för detaljer. 

 

Nuläge: Nivå 3 Delprocess Framställa Tryckmedia

Material-
försörjningsprocess

Order från
Kundsupport

Digital
Media
från kund Tryckmedia

Order

Komplettera
order med Mtrl-
rekvisition

Order Order

Fil till ApogeeX

Design Plåt

Ny 

Repeat

(2)

(5)

(4)

(3)

(1)

(6) (8)

(7)

 

Figur 11. Nivå 3: Delprocess Framställa tryckmedia (Repro) (egen figur) 
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Efter att en arbetsorder är beredd hos Kundsupport går den vidare till Design. Den fysis-
ka arbetsordern (1) placeras i en plastficka tillsammans med kundmanus och följer med 
genom hela processen. Den utgör en trigger för varje aktivitet  

Med hjälp av den fysiska arbetsordern från kundsupport, fil och manus (2) från kunden 
framställer designern (3) media för trycksak som skickas på korrektur till kunden för 
granskning. Om kunden inte är nöjd görs designen om. Om kunden är nöjd lagras en fil i 
systemet ApogeeX (4). Den ger tillsammans med arbetsordern underlag till Plåtenheten 
att ta fram tryckmedia för tryckningen. Filen innehåller en anpassad media för plåtfram-
ställning som kunden beställt. 

Samtidigt som arbetsordern går från Kundsupport till Design går en materialrekvisition till 
inköparen och materialförsörjningsprocessen där papper antingen avropas eller beställs från 
pappersbruk. Papper som det är stor åtgång på beställs i stora kvantiteter efter pappersbru-
kens cykler. Detta papper avropas sedan vid behov. Papper som inte är så vanligt före-
kommande måste beställas mot order.  

Personal på plåtenheten hämtar arbetsordern hos inköparen. Arbetsordern är då komplet-
terad med en materialrekvisition (5). Arbetsordern kan bli liggande hos inköparen om 
denne är ledig eller inte hinner med. 

En fil har skickats från Design till utskjutningsprogrammet ApogeeX vid ”nya jobb” (4). 
När det gäller ”repeat jobb” (dvs. jobb som är tryckta på Strålfors Grafiskt tidigare.), finns 
det redan en sparad fil. Jobbet går då direkt från kundsupport via inköparen till plåtenhe-
ten.  

Plåtpersonalen tar hand om filen från Design eller den sparade filen och tillverkar en 
tryckmedia som ska passa den specifika tryckpress som finns anvisad på arbetsordern. 
Tryckmedian kontrolleras två gånger. En gång på en plotterkopia och en gång på färdig 
plåt. Kontrollerna görs alltid av olika personal. 

När tryckmedian är färdig och slutkontrollerad (6). går plåtpersonalen ut med arbetsordern 
till samordnarna i tryckeriet (7). Den färdiga tryckmedian ställs i ett ställ vid rätt tryck-
press (8). 

 

5.1 Processpecifikation för Design 
Kartläggningen av verksamhetsprocessen på enheten Design är genomförd med hjälp av 
PWT-metoden där vi använde oss av processkartläggningsunderlag, se bilaga A under tiden 
som vi steg för steg gick igenom aktiviteterna i processen. Resultatet från denna PWT-
analys är samlat i följande processpecifikation.  

 

Objekt In:  

 

Arbetsorder med manus från kundsupport samt digital media från kund. 

Information: 

 

Beställningsinformation samt manus från kund, leveransinformation från 
planeringssystemet MPS-Web samt tillverkningsinformation på Arbetsorder  
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Resurser: 

 

Designers, tillgång till personal från kundsupport samt för teknisk-support, 
datorer mjukvara (InDesign, QuarkExpress och ApogeeX), scanner kopia-
torer och färgkartor. 

  
Objekt ut: Fil i ps-, eps- eller pdf-format samt arbetsorder till inköparen 

Kund Plåtenheten, externt tryckeri (tas inte upp vidare i denna uppsats) samt in-
köparen för avrop av material 

 

 

Vad?/Än
damål? 

Varför? 

En felfri design inom utsatt tid 

  

För att producera felfri tryckunderlag till tryckmedia enligt kundens krav 

Var? 

 

Varför? 

Designenheten, våning 2. Det är samma våningsplan som kundsupport, vå-
ningen ovanför Plåtenheten. 

 

Lokalen är nybyggd och anpassad för dessa aktiviteter 

När? 

 

Varför?  

 När arbetsordern är beredd, och inlagd i planeringssystemet MPS-Web. 

 

 Arbetsordern triggar igång verksamhetsprocesserna på Reproavdelningen.  

Vem? 

 

Varför?  

Designer. Vid behov kan teknisk-support personal och orderberedare behöva 
kontaktas. Ibland kontaktas även personal från tryckeriet 

 

De är utbildade för detta och kan hantera de verktyg och program som krävs för design. 

Hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av den fysiska arbetsordern från kundsupport, fil och manus från 
kunden framställer designern media för trycksak. Designern gör alltid en kon-
troll av filen från kund innan han börjar arbeta med den. Trycksaken skickas på 
korrektur till kunden för granskning. Om kunden inte är nöjd görs designen 
om. Om kunden inte kräver korrektur gör Designern en visuell kontroll av 
trycksaken. 

Om kunden är nöjd lagras en fil i systemet ApogeeX. Innan lagringen sker görs 
en kontroll av filen. Den ger tillsammans med arbetsordern underlag till Plåt-
enheten att ta fram tryckmedia för tryckningen. Filen innehåller en anpassad 
media för plåtframställning som kunden beställt.  

Den fysiska arbetsordern lämnas till inköparen. När avrop skett hämtas den fy-
siska arbetsordern hos inköparen av medarbetare på Plåtenheten. Då inköparen 
inte jobbar skift kan här ske en fördröjning innan Plåtenheten får tillgång till 
den fysiska arbetsorden.  
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Varför? 

 

Första aktiviteten på Plåtenheten kan inte påbörjas innan man har tillgång till båda Objekt 
In. Att inköparen blandas in i kundorderprocessen är historiskt betingat. Detta är inte nöd-
vändigt för kundorderprocessen. Materialavrop kan ske utanför denna process. Detta sätt att 
arbeta hänger kvar från tiden då man inte hade datorer. Då var man tvungen att fysiskt läg-
ga materialrekvisitionen i arbetsordern innan den lämnade orderavdelningen. 

 

5.2 Processpecification för Plåt 
Kartläggningen av verksamhetsprocessen på enheten Plåt är genomförd med hjälp av 
PWT-metoden där vi använde oss av processkartläggningsunderlag, se bilaga A under tiden 
som vi steg för steg gick igenom aktiviteterna i processen. Resultatet från denna PWT-
analys är samlat i följande processpecifikation.  

Objekt In:  

 

Arbetsorder med manus och materialrekvisition från inköpare samt doku-
mentfil från design 

 

Information: 

 

 Manus, arbetsorder, dokumentfil från Design samt leveransinformation 
från planeringssystemet MPS-Web. 

 

Resurser: 

 

Plåtpersonal, tillgång till personal från kundsupport, tryckeriet samt för 
teknisk-support, CTP, Avantra, datorer, mjukvara (PREPS och ApogeeX), 
ratermätare, färgkartor, plottrar, ljusbord, lupp, linjaler 

 
  

Objekt ut: Färdig tryckmedia och arbetsorder till samordnare 
  

Kund: Tryckeriet  

 

 

Vad?/ 

Ändamål? 

Varför? 

Felfri tryckmedia inom utsatt tid till tryckeriet 

 

För att tryckningen av trycksaken i tryckeriet ska gå smidigt och leveransen till slutkund ska 
kunna ske i rätt tid. 

Var? 

 

Varför? 

Plåtenheten, våning 1. Det är samma våningsplan som tryckeriet, 

Våningen nedanför kundsupport 

Lokalen är nybyggd och anpassad för stora maskiner (CTP, Avantra, Framkallare) 

När? 

 

Fysiska arbetsordern och planeringssystemet MPS-Web triggar igång tryckme-
dia-flödet. 

Planeringssystemet styr startdag. Då måste den fysiska arbetsordern och manus finnas hos 
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Varför?  Plåtenheten.  

Vem? 

 

Varför?  

Plåtpersonal. Vid behov kan teknisk-support personal, tryckeripersonal desig-
ners, kundsupport behöva kontaktas.  

De är utbildade för detta och kan hantera de verktyg och program som krävs 
för att skjuta ut tryckmedia. 

Hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför? 

 

Personalen på plåtenheten hämtar arbetsordern hos inköparen. Arbetsordern 
innehåller manus och materialrekvisition. Arbetsordern kan bli liggande hos in-
köparen om denne är ledig eller inte hinner med. 

En fil har skickats från design till utskjutningsprogrammet Apogee X på ”nya 
jobb”. När det gäller ” repeat jobb” (dvs jobb som är tryckta på Strålfors Gra-
fiskt förut.), finns det redan en fil som är sparad. Jobbet går då direkt från 
kundsupport via inköparen till plåtenheten. Där sparas en del tid. 

Plåtpersonalen tar hand om filen från Design eller den sparade filen, och till-
verkar en tryckmedia i programmet ApogeeX. Till sin hjälp har man även mall-
hanteringsprogrammet PREPS.  Tryckmedian ska passa den specifika tryck-
press som finns anvisad på arbetsordern. Personalen provkör tryckmedian på 
plotterpapper och kontrollerar visuellt att den stämmer mot manus. Därefter 
körs plåt ut från CTPn och där sker en visuell plåtkontroll. Man kontrollerar då 
att tryckmedian ligger rätt placerad på plåten och att plåten inte är skadad. De 
två kontrollerna utförs alltid av olika personer. 

När tryckmedian är utkörd och kontrollerad går plåtpersonalen ut med ordern 
till samordnarna i tryckeriet. Plåten ställs i ett ställ vid rätt tryckpress för att 
tryckarna ska slippa gå bakåt i produktionskedjan och hämta plåtar på plåtenhe-
ten.  

Fel som upptäcks av plåtpersonal skickas tillbaka till Design om det är ett de-
signfel, eller till kundsupport om det är ordern som är felutskriven. I dessa fall 
fyller plåtpersonalen i en blankett som talar om vad som är fel och vem som 
har upptäckt felet. Blanketten är även information vid skiftbyte. Den lagras en 
tid och dokumenteras. Utifrån denna blankett kan viktig information om fel tas 
fram. 

Fel som upptäcks på tryckmedian av tryckeripersonal går tillbaka till plåtenhe-
ten. Där skrivs en intern reklamationsblankett, denna blankett är underlag för 
lönen till plåtpersonal och deisgners. 

 

Det är omöjligt att köra ut en tryckmedia utan order och manus, då dessa utgör viktiga 
komponenter i framställningen av tryckmedia. 

 Detta är inte nödvändigt för kundorderprocessen att materialrekvisitionen stoppas i arbets-
orderna manuellt. Detta sätt att arbeta hänger kvar från tiden då man inte hade datorer. Då 
var man tvungen att fysiskt lägga materialrekvisitionen i arbetsordern innan den lämnade or-
deravdelningen. 

Det finns två arbetsstationer från vilka man kan tillverka tryckmedia. Endast en arbetssta-
tion innehåller mallhanteringsprogrammet PREPS, vilket är en nödvändighet i de flesta fall 
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för tillverkning av tryckmedia. Tryckmedian kontrolleras två gånger, en gång på plotterpap-
per och en gång på plåt. För att undvika att fel av plåtperonalen utförs kontrollerna alltid av 
olika personal. 

 

5.3 Problemanalys 
Med hjälp av ett Ishikawa-diagram och de sju M:en definierade vi problem och orsaker till 
varför produktiviteten är otillräckligt på Reproavdelningen och vad det är som hindrar den 
från att bli bättre. För detaljer, se bilaga C. Analysen är gjord framförallt ur ledning-, pro-
cess- och aktörsperspektiven. 

 

Management 

Strategierna och målen för affärsområde Grafiskt är inte tillräckligt kommunicerade. Alla 
medarbetare på Grafiskt vet inte vilka mål som gäller för affärsområdet. Detta innebär 
mindre förståelse för helheten och ens egen roll i verksamhetsprocessen. 

Det enda kända nerbrutna kravet för Reproavdelningen är ett kvalitetsmål dvs. vilken pro-
cent fel på tryckplåtar levererade till tryckeriet som är godtagbart enligt ledningen. Idag 
finns varken tids- eller produktivitetsmått för Reproavdelningen. Detta medför svårigheter 
att bedöma resultat. 

Information och data från MPS-Web utnyttjas inte optimalt för mätning och statistik. 
MPS-Web innehåller mycket mer som ledningen skulle kunna dra nytta av t ex skulle man 
kunna bryta ned kvalitetsmålet för Reproavdelningen för att lättare identifiera och härleda 
fel. 

 

Människa 

Kommunikationen är inte tillräcklig mellan de olika enheterna Design, Plåt och Tryckeriet. 
Detta märks tydligt då det inte ges feedback bakåt i processen, vilket leder till att man 
”uppfinner hjulet två gånger.” 

Brist på kunskap om flödet i verksamhetsprocesserna leder bl a till att det slarvas med upp-
dateringar i MPS-Web. Sköts inte uppdateringarna vet ingen var i processen arbetsordern 
befinner sig och mycket tid slösas på att fysiskt leta upp arbetsorder och tryckmedia vilket 
hindrar ett smidigt flöde. 

De nya CTPerna kräver ett effektivare arbetssätt dels från Plåtenheten som berörs direkt av 
att dessa nu tillverkar tryckmedia dubbelt så fort. Dels från processerna före Plåtenheten, 
Design och Kundservice som måste bli effektivare. 

Nya jobb analyseras inte tillräckligt. Detta är ett stort bekymmer då det ofta leder till pro-
blem längre fram i processen och i värsta fall i tryckeriet då allting egentligen ska vara utrett 
och klart för tryck. Ju längre ordern hinner gå i processen innan fel upptäcks desto mer har 
man slösat på tid och resurser. 
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Metod 

Ordern går idag via inköparen vilket stoppar upp flödet i kundorderprocessen. I och med 
de nya CTPerna måste flödet flyta snabbare utan onödiga aktiviteter. 

Otydliga krav på kunden från företagets sida angående snabb respons på korrektur. Idag 
måste ordern läggas i vänteläge på Design i väntan på godkännande från kunden. Sen re-
spons från kunden kan leda till leveransförseningar vilket innebär onödiga omplaneringar i 
tryckeriet och tidskrävande intagningar dvs. ökade ställtider.  

 

Mätningar 

Otillräckliga mätsystem. Det enda som mäts idag på reproavdelningen är felkvot. Antalet 
fel i förhållande till antalet levererade order till tryckeriet. Det finns inga tidsmått. Utan 
tidsmått är det svårt att få grepp om produktivitet och effektivitet.  

 

Material 

Kvaliteten på tryckmedian är otillräcklig. CTP är gammal och håller inte måttet. Stor mängd 
plåtar måste köras om till tryckeriet vilket är kostnads- och tidskrävande. Detta kommer att 
åtgärdas inom kort med två nya CTPer och nya tryckplåtar.  

 

Maskin/IT 

Det krävs mycket kommunikation mellan Reproavdelningen och tryckeriet. Bättre utnytt-
jande av Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) behövs för kommunikation. 
E-post skulle kunna användas betydligt mer. T ex när tryckeriet ska beställa tryckplåtar eller 
om enklare fel behöver åtgärdas på tryckplåtarna.  Plåtenheten skulle kunna svara direkt 
hur lång tid de behöver för att åtgärda det begärda och när plåtarna är färdiga att hämta på 
plåtenheten. 

De interna reklamationsrapporterna hanteras manuellt. Det tar längre tid att spåra fel och 
felkällor och att åtgärda problemen. Uppföljningen av felen tar lång tid och därmed längre 
tid för åtgärd.   

Den nuvarande CTP skjuter inte ut tryckmedia tillräckligt snabbt. Den är en flaskhals. 
Även efter att två nya CTPer har installerats på Plåtenheten är det fortfarande dessa två 
som anger takten i hela flödet. De är fortfarande flaskhalsar även om de blivit snabbare. 

”PREPS”, ett mallhanteringssystem saknas på en av arbetsstationerna på Plåtenheten. För 
att arbetet ska bli effektivare och produktiviteten högre måste de bägge arbetsstationerna 
på Plåtenheten utrustas med likvärdig mjukvara.  

 

Miljö 

Plåt- och Designenheterna arbetar på olika våningsplan. Detta upplevs av medarbetarna 
som ett problem då det fysiska avståndet är stort men man måste hålla kommunikationen 
levande. Orsaken är att Plåtenheten har stora maskiner som kräver stora utrymmen. 
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6 Mätsystem 
I detta kapitel tar vi fram förslag på ett mätsystem enligt den metod som finns beskriven i 
teorikapitlet 3.4.6. För val och härledning av mått används Demand-to-Measure-metoden 
som beskrivs i kapitel 3.4.7. Resultatet från detta arbete är ett antal mått lämpliga att an-
vända på avdelningen Repro för att bättre uppföljning, styrning samt förbättringsarbete 
ska bli möjligt. Dessa presenteras i en mätspecifikation. 

Först beskrivs de olika ingående stegen och sedan hänvisar vi till respektive underkapitel. 
Grafiska illustrationer till detta kapitel finns i bilaga D. 

 

6.1 Metod för utveckling av mätsystem 

Säkra ledningens förtroende och engagemang

Utveckla kompetens

Kartlägg processen

Fastställ kundernas krav

Relatera strategi och mål till processen

Välj och härled mått
(enligt Demand-to-Measure-metoden)

Sätt mål för måtten

Im
pl

em
en

te
ra

MÄTSYSTEM

 

Figur 12. Metod för utveckling av mätsystem enligt Ljungberg & Larsson (2001). De markerade fälten ”Sätt mål 
för måtten” och ”Implementera” genomförs inte i detta arbete. 

 

Mätning är viktigt och centralt för en effektiv ledning och utveckling av organisationen. 
Vår processkartläggning och problemanalys visar att de mätningar som görs idag är otill-
räckliga. 

Vi tar i detta kapitel fram förslag på ett mätsystem för Reproavdelningen. Ett viktigt under-
lag har varit de processkartor som togs fram i samband med processkartläggningen av 
verksamheten. Vi har försökt att följa Ljungbergs och Larssons (2001) åtta-stegs-metod så 
exakt som möjligt. Under arbetets gång har vi grafiskt illustrerat vad vi kommit fram till i de 
olika stegen. Detta ökar överskådligheten och vi rekommenderar läsaren att följa med i bi-
laga B och D där resultaten redovisas. 

De två sista stegen, att sätta mål för måtten och att implementera mätsystemet, ligger utan-
för syftet med uppsatsen och överlåts därför till ledningen för Grafiskt att genomföra. 
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Säkra ledningens förtroende och engagemang: Det finns en uttalad vilja från ledningen 
på Grafiskt att effektivisera verksamhetsprocesserna på Reproavdelningen. Det är en av an-
ledningarna till att denna uppsats kommit till. Att ta fram lämpliga mått är också något som 
efterfrågats av ledningen då man vill få fram nyckeltal för att jämföra produktiviteten mel-
lan de olika reproavdelningarna. Vi anser att vi har ledningens förtroende och ser att det 
finns ett engagemang för att ta till sig resultatet från vår uppsats och att även arbeta vidare 
med detta arbete. 

Utveckla erforderlig kompetens: I arbetet med denna uppsats har vi tagit del av en stor 
mängd teorier och litteratur angående processer och mätsystem. Genom att en av förfat-
tarna är anställd på avdelningen och genom de studiebesök som gjorts har vi även skaffat 
oss god praktiskt kunskap om verksamheten.  Vi anser oss ha byggt upp en god kunskaps-
plattform och inser att denna kunskap är ovärderlig vid utvecklingen av mätsystem.  

Kartlägg processen: En noggrann kartläggning av processerna har gjorts och finns beskri-
va i kapitel 5 samt i bilaga B. 

Fastställ kundernas krav: Kundernas krav är en central utgångspunkt för mätsystemet då 
det är processens kunder som ger processen dess existensberättigande. Detta steg redovisas 
i kapitel 6.2. 

Relatera strategi och interna mål till processen: Strategi och övergripande mål för verk-
samheten bör vara kända och ha kommunicerats ut i organisationen. Strategin behöver of-
tast brytas ner för att tydliggöra dess relation till processerna. Detta steg redovisas i kapitel 
6.2. 

Välj och härled mått: Detta är kärnan i utvecklandet av mätsystemet. Här har vi använt 
Demand-to-Measure-metoden. Slutresultatet från detta steg ska vara kompletta mätspecifi-
kationer. Detta steg redovisas i kapitel 6.3 och i kapitel 6.4. 

Sätt mål för måtten: Det är inte möjligt att sätta mål för måtten förrän man bestämt vilka 
dessa mått är. Detta steg ligger utanför syftet med denna uppsats. Det är viktigt att detta 
diskuteras och beslutas av dem som kommer att jobba vidare med detta på Grafiskt. 

Implementera mätsystemet: Ett mätsystem kan inte tvingas på en organisation, berörda 
bör så långt det är möjligt vara med i utvecklingen av mätsystemet och de använda måtten. 
Detta steg ligger utanför syftet med denna uppsats. Det är viktigt att detta diskuteras och 
beslutas av dem som kommer att jobba vidare med detta på Grafiskt. 

6.2 Krav på processerna 
I denna kravanalys tas hänsyn till både interna och externa krav. De interna kraven innefat-
tar företagets och affärsområdets strategier och mål nerbrutna på processnivå samt delkrav 
från efterföljande delprocesser. Externa krav innefattar krav från slutkund. 

6.2.1 Kundkrav 

Slutkunden ställer stora krav på produkterna från Grafiskt. Bekymmersfri försörjning med 
total kvalitets- och kostnadskontroll är något som alltmer efterfrågas. Flexibilitet i tryck-
upplagor är också krav man måste leva upp till. Dessutom tillkommer slutligen kundernas 
krav på snabba leveranser i rätt tid, med rätt kvalitet, till rätt pris.  
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6.2.2 Mål och strategier 

Strategier och mål för Strålforskoncernen och för affärsområde Grafiskt påverkar kraven 
och därmed framtagningen av lämpliga mått för Reproavdelningen. Dessa har beskrivits i 
kapitel 4.2.2. 
   

6.2.3 Kravspecifikation Repro 

En djupgående kravanalys av Repro där vi tittat på strategier och mål från företagsledning-
en, kundkrav samt delkrav från efterföljande delprocessen har lett fram till följande krav-
specifikation. Den detaljerade kravanalysen redovisas i bilaga D, steg 1-3.  

 

Krav på föregående 
delprocess (Bereda 
order): 

Korrekt inleverans och MPS-Web uppdaterad korrekt från Kund-
support 

Krav på hela Repro: 

 

Förutsägbarhet: 

- Leveransprecision: leverans i rätt tid till tryckeri 
- Felfria plåtar 
- Anpassad tryckmedia för respektive tryckpress 
- Korrekt och aktuell information i MPS-Web 
 
Flexibilitet: Korta ledtider genom Repro 

Effektivitet:  

- Nöjd kund (Tryckeriet) 
- Låg resursförbrukning och smidigt flöde i processen  
- Kostnadsreduktion 
- Hög utnyttjandegrad i CTPerna 
 

Krav på Design: 

 

Flexibilitet 

Yttre effektivitet: 

- Nöjd kund - Plåt 
- Leveransprecision: leverans i rätt tid till Plåt    
- Korrekt fil utifrån manus till ApogeeX 
- Korrekt korrektur  
- Korrekt och aktuell information i MPS-Web  
 
Inre effektivitet: 

- Låg resursförbrukning och smidigt flöde i processen (t ex 
snabb hantering av kundkorrektur) 

- Kostnadsreduktion 
 

Krav på Plåt: 

 

Flexibilitet 

Yttre effektivitet: 
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- Nöjd kund (Tryckeriet) 
- Leveransprecision: leverans i rätt tid till tryckeri    
- Korrekt och aktuell information i MPS-Web 
- Felfria plåtar ut till tryckeriet 
- Anpassad tryckmedia för respektive tryckpress 
 
Inre effektivitet: 

- Kostnadsreduktion 
- Smidigt flöde (tryckpressarna får inte bli utan tryckmedia) 
- Låg resursförbrukning (Lite spill; få plåtar som skrotas) 
- Hög utnyttjandegrad i CTPerna 
 

 

6.3 Från krav till mått 
För att få fram meningsfulla och användbara mått på Reproavdelningen har vi i möjligaste 
mån följt den så kallade Demand-to-Measure-metoden som beskrivs i teorikapitlet 3.4.7 för 
val och härledning av mått. Metoden består av sju steg. Meningen är att varje krav och mått 
ska relateras till komponenter i verksamhetsprocessen. Det kan vara antingen objekt- eller 
processegenskaper. I bilaga D redovisas resultaten i en sekvens bilder där det går att följa 
arbetsgången. Resultatet från de första tre stegen redovisas i kapitel 6.2 ovan samt i bilaga 
D, steg 1-3, i form av kravanalyser. 

Att uttrycka krav på inre effektivitet och produktivitet som en relation är ett viktigt men 
komplicerat steg. Det brukar ofta uttryckas som en kvot mellan prestation och resursför-
brukning. Här har vi gjort ett avsteg från metoden genom att även lägga in begreppet Kva-
litet. Det kan inte utryckas som en relation på samma sätt men uttrycker effekten av uppfyl-
lande av andra krav såsom smidigt flöde och korrekt input till processerna Design respekti-
ve Plåt. Kvalitet mäts redan i dag som ”plåtfel” genom felkvot, dvs. felaktiga order divide-
rat med totalt levererade order till tryckeriet. Relationerna redovisas i bilaga D, steg 4. 

I de två följande stegen i metoden görs måtten mer konkreta då det inte får råda någon 
tvekan om vad man avser att mäta. Om man vill mäta något som är svårt att mäta kan man 
försöka hitta korrelerande egenskaper att mäta i stället. Kommunikationen upplevs inte till-
räcklig mellan Design och Plåt vilken kan vara en av orsakerna till att missförstånd och fel 
uppstår. Då kommunikation är svårt att mäta har vi stället försökt ta fram ett mått baserat 
på antal arbetsorder som går tillbaka till Design från Plåt för felsökning och/eller ombear-
betning. Vi gör här antagandet att om kommunikationen är bra är antalet arbetsorder som 
returneras lägre än om kommunikationen är dålig. Det är viktigt för att undvika att förse-
ningar uppstår och felaktiga plåtar produceras i onödan i CTPerna då dessa utgör en flask-
hals. Resultatet redovisas i bilaga D, steg 5 och steg 5-6 som krav uttryckta i mätbara ter-
mer. 

Det sista steget där vi relaterar de framtagna måtten till mätmodellen som beskrivs i kapitel 
3.4.5, beskrivs i bilaga D, steg 7.  
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6.4 Mätspecifikationer 
Nedan specificeras de mått som vi kommit fram till är användbara i ett mätsystem för Re-
pro. Vi anger här också förslag på hur mätresultaten skulle kunna presenteras. Det tål dock 
att än en gång påpeka att det är den kunskap som mätningen ger som är målet med mät-
ningen, inte att skapa ett diagram. 

 

Mått Leveransprecision (Leveranstrohet) 
(Både till Plåt och till Kund (tryckeriet) 

Indata Leveransdatum hämtas från MPS Web. Planerade leveransdatum i 
förhållande till verkliga leveransdatum. Olika statuskoder i MPS 
Web anger var ordern befinner sig i processen vilket gör att man 
kan se när en order lämnar Design resp. Plåt 

Beräkning Utfall (Order ej levererade på tid/på totalt antal order) / 

Mål (uppsatt mål för leveransprecision, baserat på totalt antal or-
der) 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent 

 

Mått Ledtid (Totalt Repro)   

Indata Olika statuskoder i MPS Web anger var ordern befinner sig i pro-
cessen vilket gör att man kan se när en order kommer respektive 
lämnar en enhet. Datum finns också i MPS Web vilket gör att det 
går at beräkna ledtiderna. 

Beräkning Antal dagar på Repro = dag när ordern levereras till tryckeriet – 
dag när den beredda ordern kommer till Design. En medeltid be-
räknas på samtliga order 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent 

 

Mått Cykeltid (Design och Plåt)   

Indata Olika statuskoder i MPS Web anger var ordern befinner sig i pro-
cessen vilket gör att man kan se när en order kommer respektive 
lämnar en enhet. Datum finns också i MPS Web vilket gör att det 
går at beräkna ledtiderna. 

Beräkning Antal dagar hos Design = dag när ordern lämnar Design – dag när  
ordern kommer till Design. En medeltid beräknas på samtliga or-
der. 

Antal dagar hos Plåt = dag när ordern lämnar Plåt – dag när or-
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dern kommer till Plåt. En medeltid beräknas på samtliga order. 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent 

 

Mått Ombearbetning/Felsök Design/Plåt  

Indata Från MPS Web. Order i ett visst tidsintervall som fått statuskod 
”0.5” i flödet genom Reproavdelningen.    

Beräkning Antal order med statuskod ”0.5” i ett visst tidsintervall/ Totalt an-
tal order i samma tidsintervall 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent. Faktiska antalet ”0.5-ordrar” bör också redovisas för att 
det ska bli ett konkret mått. 

 

Mått Utnyttjandegrad i CTPn 

Indata Data från CTPn om start- och stopptider samt information om or-
sak till avbrott.   

Beräkning Körtid: Tid CTPn är igång/Total arbetstid 

Ställtid: Tid CTPn står stilla på grund av påfyllning av plåt, upp-
värmningstid av ugn samt viss service/Total arbetstid 

Stopptid: Tid CTPn står stilla av annan orsak/Total arbetstid 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent. Motsvarande mätning av utnyttjandegrad görs redan för 
tryckpressarna och det är lämpligt att mätningarna på CTPerna 
presenteras på samma sätt. 

 

 

Mått  Reklamationer  

Mäts redan idag, beskrivs därför inte närmare 

Indata   

Beräkning  Antal 

Presentation   
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Mått Plåtfel  

Mäts redan idag, beskrivs därför inte närmare 

Indata   

Beräkning Felkvot 

Presentation   
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7 Analys 
I detta kapitel för vi samman teori och empiri för att sedan i nästkommande kapitel leda 
fram till en handlingsplan. I analysen används referensramens begrepp och modeller för 
att belysa de empiriska observationerna.  

Denna analys görs i första hand utifrån ett lednings- och processperspektiv, men även ak-
törsperspektivet är viktig att beakta då mycket synpunkter har kommit från aktörerna i 
processerna i samband med vår PWT-analys vid processkartläggningen. 

Kapitlet avslutas med en kort analys av de metoder vi använt oss av i denna fallstudie för 
att uppnå syftet med denna uppsats.  

 

De viktigaste målen för Grafiskt är att effektivisera sin verksamhet och öka sin produktivi-
tet och förbättra kvaliteten. Konkurrensen på den internationella marknaden är knivskarp 
och företagen måste fokusera på en allt bättre prestationsförmåga för att kunna behålla sina 
marknadsandelar. Produktiviteten har stor betydelse för företagets konkurrenskraft. 

Sett ur ett lednings- och ett processperspektiv måste Grafiskt jobba med kontinuerlig över-
syn av processernas produktivitet och effektivitet. Det har också varit nödvändigt att verk-
ligen se över flödet i processerna på Reproavdelningen och de aktiviteter som inte är värde-
skapande. Detta är ett jobb som måste pågå ständigt och inte bara i samband med att något 
speciellt sker som i detta fall när nya CTPer installeras på Reproavdelningen. Från vår 
PWT-analys och processkartläggning av verksamheten på Reproavdelningen framkom 
konkreta fall där processerna inte var effektiva. 

7.1 Kartläggning av processer 
Logistikens viktigaste uppgift är att optimera flödet genom processerna. Därför är det vik-
tigt att skapa en gemensam bild och förståelse för verksamheten innan man försöker för-
bättra den. Vi håller med Kotter (1996) helt och fullt i detta och ett sätt att skapa en 
gemensam bild är att göra en processkartläggning såsom nu har gjorts i och med detta arbe-
te. 

I detta arbete som fokuserar på delprocessen ”framställa tryckmedia” i kundorderprocessen 
på Grafiskt, gjordes en processkartläggning i flera nivåer av processer och aktiviteter. Da-
gens verklighet är komplex och det syntes också på Grafiskt. I bilaga B presenteras den 
kompletta processkartläggningen.  

7.1.1 Krav på processer 

Det är den slutliga kunden som är grunden för processens existens. Kraven på processen är 
viktiga eftersom de representerar värdesystemet och utgör en grund för mätning. Den tota-
la kravbilden på en process kan enligt Ljungberg och Larsson (2001) brytas ner i krav från 
närmast följande delprocess, krav från processens slutliga kund, krav baserade på företagets 
strategier och mål samt krav från relaterade huvud-, del- och stödprocesser.  

När vi skulle göra kravanalysen i vår fallstudie kunde vi konstatera att för Reproavdelning-
en finns bara ett nedbrutet krav utifrån Grafiskts strategier och mål. Detta är ett kvalitets-
krav baserat på felkvot. Utifrån dels koncernens och dels Grafiskt strategier och mål gjorde 
vi en nedbrytning av dessa till processmål och krav.  
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Resultatet från vår kravanalys av Reproavdelningen visar att vår kravbild stämmer väl över-
ens med de krav som Ljungberg och Larsson (2001) och Bengtsson och Hjalmarsson 
(2002) anger är viktiga att ta hänsyn till angående prestanda i processer. Kravanalysen täck-
er företagets strategier och mål, kundkrav samt krav från efterföljande process, exempelvis 
leveransprecision, kostnadsreduktion, kvalitet och effektivitet. En utförlig beskrivning av 
kravanalysen finns i bilaga D, steg 1-3.  

I det här arbetet var det författarna som gjorde processkartläggningen och kravanalysen på 
Reproavdelningen men vi kan ödmjukt konstatera att det optimala är givetvis att de som 
jobbar i verksamheten gör det själva. Dels för att engagemanget bland de berörda blir stör-
re och dels för att själva arbetet med kartläggningen och kravanalysen och de diskussioner 
som då uppstår genererar i sig en stor kunskap om verksamheten. 

 

7.1.2 Informationsförsörjning 

Analysen nedan är gjord framförallt utifrån ett processperspektiv men också utifrån ett led-
nings- och aktörsperspektiv.  

Med informationsförsörjning i processer avses vilken information som behövs för att pro-
cessen ska fungera. Processen måste få information dels utifrån för att fungera effektivt 
och dels inifrån för att ta tillvara den information som genereras inom processen för att 
den ska kunna förbättras. Utformningen av informationsförsörjningen i processer påverkas 
av vilken information som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifter så effektivt som möj-
ligt samt av behovet att veta vad som försiggår längre fram i kedjan av processer (Gustafs-
son Sjöö & Johansson Ledin, 2007). 

 

MPS Web 

Det finns mycket data och information lagrat i företagets MPS-Web. Det är planeringssy-
stemet som styr all verksamhet på Reproavdelningen. Det är också i detta system man kan 
hitta all aktuell information om en order. En förutsättning för att man ska lita på systemet 
är givetvis att uppdateringar sker kontinuerligt så att det alltid är aktuell information i sy-
stemet. Det innebär att mycket statistik och uppföljningar kan göras med hjälp av data från 
detta system. Vi beskriver i kapitlet 6.4 Mätspecifikationer, hur detta kan utnyttjas för mät-
ning och styrning av verksamhet.  

 

IKT 

Problemanalysen visade att det finns brister i kommunikationen mellan enheterna Design, 
Plåt och tryckeriet. Samtidigt kunde vi konstatera att företagets IKT inte utnyttjades i nå-
gon högre grad för kommunikation och informationsspridning. Det är synd att låta detta 
vara en outnyttjad resurs. Enligt Gustafsson Sjöö och Johansson Ledin (2007) så påverkar 
tillgängligheten till information informationsförsörjningen. En ökad tillgänglighet innebär 
rationaliseringar i informationshanteringen. 

Att kommunicera och informera är nödvändigt för att undvika missförstånd som kan gene-
rera onödiga fel och förseningar i verksamhetsprocessen. Det innebär ett slöseri som kan 
innebära försämring av produktkvalitet, produktivitet och effektivitet. 
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Information som rör en avdelning på Grafiskt kan många gånger också vara viktigt och in-
tressant för andra att få veta, bland annat för att undvika att felaktiga uppgifter eller speku-
lationer cirkulerar. 

Genom att ge alla medarbetare tillgång till e-post, intranet och internet på sin arbetsplats så 
underlättas en effektiv kommunikation och spridning av information. Mänsklig kommuni-
kation och kontakt är givetvis också viktigt men man kan tjäna tid på att slippa spring för 
småsaker och minska risken för att saker glöms bort. Detta ökar effektiviteten och minskar 
ledtiden till kund.  

 

Utbildning och kunskapsspridning 

Vi har genom detta arbete kunnat konstatera att det finns mycket kunskap och kompetens 
på Reproavdelningen. Det är nödvändigt i en verksamhet som ständigt jagas av krav på att 
förbättra arbetsmetoderna för att öka sin produktivitet. För att alla ska få tillgång till detta 
är utbildning och kunskapsspridning viktigt. Gustafsson Sjöö och Ledin Johansson (2007) 
påpekar att det är viktigt med en kontinuerlig utbildning och en levande diskussion om 
processerna för att det inte ska stagnera och försämras med tiden.  

Vid vår PWT-analys och vid diskussionerna med medarbetarna på Reproavdelningen kun-
de vi konstatera att de flesta kan sin del av verksamheten men få har kunskap om hela flö-
det i kundorderprocessen.  

Det är ur både ett lednings- och aktörsperspektiv viktigt att Reproavdelningens medarbeta-
re förstår processerna, inte bara sin del utan också helheten och hur hela flödet från kund 
till kund ser ut. Vi anser att detta är en av grundstenarna för att få medvetna och engagera-
de medarbetare som är aktiva när det gäller förändrings- och förbättringsarbete. 

Det är viktigt att skapa en gemensam bild och förståelse för verksamheten innan man för-
söker förbättra den. Vi håller med Kotter (1996) i detta och ett sätt att skapa en gemensam 
bild är att göra en processkartläggning såsom nu har gjorts i och med detta arbete. Process-
kartor möjliggör enligt Ljungberg & Larsson (2001) bland annat att man får en gemensam 
syn på hur verksamheten i sin helhet fungerar, förståelse för vad som skapar värde för 
kunderna och förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen.  

För att medarbetarna på Reproavdelningen ska förstår verksamhetsprocesserna, inte bara 
sin del utan också helheten anser vi att det behöver satsas på utbildning och kompetens-
spridning. Ett sätt är exempelvis att låta medarbetarna gå på  ”prao” på andra enheter och 
avdelningar.  

Ett annat sätt är att genomföra kortare utbildningar eller workshops för medarbetarna. Där 
skulle till exempel de processkartor som vi tagit fram i samband med detta arbete kunna 
användas för att på ett lättförståeligt sätt förklara hur olika delar är relaterade till varandra 
och hur de samverkar. Här är det givetvis viktigt att ledning och medarbetare är överens 
om hur verksamheten ser ut och att processkartorna hålls uppdaterade så att de ger en 
verklig bild av verksamheten även då förändringar skett.  
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7.1.3 Effektivisering av processer och arbetsmetoder 

Fokusering på värdeskapande 

Verkstadstidningen presenterar i en artikel från år 2005 fem steg för att förbättra produkti-
viteten (http://gatekeeper.ivf.se/upload/pdf-filer/artiklar_fran_ivf/verktidn_9-05.pdf). 

Ett av dessa steg är fokusering på värdeskapande. I artikeln hävdas att det finns en stor po-
tential att radikalt kapa ledtiderna utan kostbara investeringar. Det handlar om att gå ige-
nom flödena och skilja ut de värdeskapande processerna från de slöserier som alltid finns. 

Omväg via annan process 

Från resultatet av processkartläggningen kan man se att idag går en kundorder inte direkt 
till Plåtenheten från Designenheten utan via en inköpare som kompletterar arbetsordern 
med en fysisk materialrekvisition. Se figur 13 nedan samt bilaga B. Detta innebär att det fy-
siska flödet i kundorderprocessen stoppas upp av en annan process, materialförsörjnings-
processen. Tidigare var det nödvändigt att materialrekvisitionen i pappersformat gick med 
arbetsordern via Plåtenheten till tryckeriet men detta är inte längre nödvändigt. Idag kan 
samordnarna på tryckeriet själva skriva ut materialrekvisitionen direkt ur MPS-Web.  

Vi konstaterar att denna aktivitet inte är värdehöjande utan snarare ett hinder för en effek-
tiv kundorderprocess. Den är onödig och förlänger ordernas ledtid. Detta är inte försvar-
bart ur ett lednings- och processperspektiv. Man kan här också konstatera att i detta fall ut-
nyttjas inte en facilitet i MPS-Web som redan finns. Genom att ta bort denna aktivitet från 
kundorderprocessen är det möjligt att minska ledtiden på Reproavdelningen och därmed 
också den totala leveranstiden till kund. Genom ett snabbare flöde ökas därmed produktivi-
teten.  
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Effektivare flöde i framtiden 

 

Figur 13. Verksamhetsprocessens flöde idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden.(egen figur) 

 

Korrektur från kund 

Vid processkartläggningen av Designenheten tydliggjordes aktiviteten Vänta, kundgranskning 
korrektur som är en icke-värdeskapande aktivitet. För Designenheten är det viktigt att få en 
snabb respons från kunderna när det gäller godkännande av korrektur eftersom man inte 
kan slutföra sitt arbete innan dess.  

Detta är ett problem ur flera perspektiv (process, ledning och kund) då detta påverkar cy-
keltiden på Designenheten, kan försena kundordern och leda till omplanering i tryckeriet, 
vilket skulle innebära ökade ställtider. Det är viktigt att kunderna informeras tydligare om 
hur viktigt det är med en snabb respons och att det är på dem själva det beror om lovat le-
veransdatum kan hållas eller inte.  

 

Ordning och reda - 5S-metoden 

5S-metoden fokuserar på aktiviteter för att skapa ordning och reda runt arbetsplatsen. Det-
ta är en metod och filosofi som man sedan en tid arbetar med på Grafiskt. Detta kunde vi 
också märka vid vårt studiebesök på avdelningen.  

Ett av S:en i metoden, Systematisera (Seiton), betonar vikten av att organisera saker som 
behövs för det dagliga arbetet och ha dem lätt tillgängliga. Här inbegrips också att ha till-
gång till information som underlättar arbetet. Ett problem som framkommit i vår problem-
analys är att man saknar tillgång till dokumentation, checklistor och lathundar mm som be-
hövs i det dagliga arbetet och som alla lätt bör komma åt. Ur framförallt ett aktörsperspek-
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tiv är detta viktigt. Detta är en viktig del i kunskapsspridningen och företaget undviker tids-
slöseri i processerna om alla arbetar på ett effektivt och enhetligt sätt och lär av varandra.    

 

”Nya jobb”-rutin  

Ljungberg och Larsson (2001) konstaterar att ”Processer syftar till att tillfredställa ett 
kundbehov där kunden kan vara antingen intern eller extern. När behovet är identifierat 
triggar detta aktiviteter som samverkar inbördes för att tillfredställa behovet.” När det 
kommer in nya jobb som aldrig tryckts tidigare på Grafiskt är det därför viktigt att dessa 
analyseras ordentligt för att man ska försäkra sig om att man verkligen har möjlighet att till-
fredställa kundens behov och krav. Detta är viktigt ur både ett lednings- och kundperspek-
tiv men också ett processperspektiv. 

Enligt vår problemanalys upplevs det som ett problem att detta inte alltid görs. Redan idag 
finns en checklista framtagen som ska användas för detta ändamål. Tanken med den är att 
alla berörda yrkesgrupper tillsammans ska gå igenom samtliga punkter på listan och på det 
sättet få ett bra underlag för vad det nya jobbet kräver i de olika processerna från kundbe-
hov till kundtillfredställelse, dvs. från beställning till distribution. Tyvärr används inte alltid 
denna checklista. En av orsakerna är att det idag inte är tydligt definierat när den ska an-
vändas och vem som ska ta initiativ till att en grupp av berörda sammankallas. En annan 
tänkbar orsak kan vara brist på förståelse av verksamhetsprocesserna.  

Om de nya jobben analyseras ordentligt innan de planeras in i MPS-Web eller kommit så 
långt som till Reproavdelningen skulle man slippa det slöseri med tid det innebär om man 
måste skicka tillbaka arbetsordern bakåt i flödet. Som tidigare nämnts betonar begräns-
ningsteorin flaskhalsarnas påverkan på genomflödet. Eftersom flaskhalsen inte har tillräck-
ligt med kapacitet är det viktigt att den inte belastas med något som sedan måste kasseras. 
Man har då slösat med flaskhalsens kapacitet och därmed förlorat tid i det totala flödet.  

 

Reklamationsrapporter 

De interna reklamationerna mellan Reproavdelningen och tryckeriet hanteras idag manuellt. 
I samband med vårt besök på Strålfors Grafiskt där vi hade en givande diskussion med 
kvalitetsteknikern kunde vi konstatera hanteringen av reklamationsrapporten var omständ-
lig och tog tid. I dag är det en blankett i tre delar som ska hanteras av flera personer. Som 
ett förbättringsförslag anser att det borde vara enklare att utnyttja IKT för detta vilket ock-
så skulle göra det lättare att få ut användbar statistik på fel och felkällor och därmed snab-
bare kunna åtgärda dessa.   

 

Effektivisering av kontroller 

I vår problemanalys sägs att kvaliteten på tryckmedian är otillräcklig. Detta gäller de gamla 
maskinerna och ska åtgärdas i och med att nya CTPer installeras där man har en annan typ 
av plåtar. Men fel kan det bli ändå. Tryckpressarna ute i tryckeriet ska ha en så hög utnytt-
jandegrad som möjligt. För att höja effektiviteten och korta ner den totala ledtiden i kund-
orderprocessen anser vi att det bör införas en förenklad kvalitetskontroll av tryckmedian 
innan intagningen till pressarna. Detta skulle ge en tidsbuffert då Plåtenheten har möjlighet 
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att rätta till eventuella felaktigheter och hinna leverera ny tryckmedia. Detta skulle minimera 
onödigt stillestånd i tryckpressarna och därmed höja utnyttjandegraden. 

 

Nya CTPer - effektivare arbetssätt  

CTPerna utgör flaskhalsen i framställningen av tryckmedia till tryckeriet och är ”trumman” 
som anger takten för hela kundorderprocessen. Det är extra noga att dessa utnyttjas effek-
tivt då begränsningsteorin konstaterar att ”en outnyttjad timme i en flaskhals är en för alltid 
förlorad timme” (Goldratt, 1993).  

När CTPernas kapacitet att producera tryckmedia markant ökar ställer detta större krav på 
att de aktiviteter som ligger tidigare i flödet också måste bli effektivare för att CTPerna ska 
kunna utnyttjas optimalt. För Plåtenheten innebär det att fler tryckunderlag ska skapas och 
fler kontroller ska utföras. Idag finns mjukvaruprogrammet PREPS endast installerade på 
en av de två arbetsstationerna på Plåtenheten. Alla arbetsmoment kan därför inte göras 
samtidigt på bägge arbetsstationerna. Bägge arbetsstationerna behöver ha samma mjukvara 
installerad och samma behörigheter för att man ska kunna arbeta effektivt och hålla en hög 
utnyttjande grad i CTPerna. 

7.2 Mätsystem och mått 
I diskussioner med ledningen för Grafiskt har det framkommit att de mått som används 
idag på Reproavdelningen inte är tillräckliga. Ledningen vill ha bättre mätmetoder och mät-
system för att hitta nyckeltal för att kunna jämföra produktiviteten på reproavdelningarna 
inom Grafiskt.  

De mått som används idag för Reproavdelningen är ”plåtfel” eller felkvot, som mäter anta-
let arbetsorder där felaktiga plåtar levererats till tryckeriet och det andra är antal reklama-
tioner. Bägge är traditionella mått och inriktade på kontroll och uppföljning. Måtten är in-
riktade på att se på vad som redan har hänt, dvs. är passiva mått.  

Ur ett ledningsperspektiv är mätning viktigt och centralt för en effektiv ledning och utveck-
ling av organisationen. Ljungberg & Larsson (2001) menar att utan att mäta vet man inte 
var man är, vart man är på väg, vad man har uppnått eller vad som återstår. Mätningar 
identifierar problem och möjligheter och ger kunskap och erfarenheter som skapar möjlig-
heter till bättre prestationer i framtiden. Det gör det möjligt att sätta upp mål för att för-
bättra och utveckla företaget. 

För Reproavdelningen anser vi att det finns behov av mer aktiva mått. Enligt Bengtsson 
och Hjalmarsson (2002) är tid ett användbart styrverktyg som gör det möjligt att direkt 
mäta och kvantifiera flöden. De gör det också möjligt för ledningen att se hur Reproavdel-
ningen fungerar internt. Idag sker inga mätningar av tid på Reproavdelningen trots att det 
viktiga är att minska genomloppstiden i produktionsprocessen för att öka produktiviteten. 
Detta är något som vi anser borde kunna åtgärdas relativt lätt då man har tillgång till alla 
data via planeringssystemet MPS-Web. 

Det kan verka enkelt att ”hitta på” olika mätningar men det kräver en förståelse för de 
bakomliggande orsakerna till varför man vill mäta. Det är därför viktigt att fastställa den 
processegenskap som kan förbättras med hjälp av måttet. Viktigt är också att ta reda på 
varför måttet är viktigt för företagets strategier och mål.  
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Det framtagna mätsystemet på Reproavdelningen som vi kommit fram till syftar till att visa 
helheten av verksamheten. Det innehåller både tidsbaserade mått och produktivitets- och 
kvalitetsmått. Det fullständiga resultatet från framtagningen av mätsystem för Reproavdel-
ningen finns redovisat i bilaga D.  

För att direkt mäta och kvantifiera flöden behöver man mäta på tid. Tidsmått som vi ser 
som användbara för Reproavdelningen är cykeltid, ledtid och leveransprecision (leverans-
trohet). 

För att mäta produktivitet anser vi att utnyttjandegraden i CTPerna är viktigt att mäta. Ut-
nyttjandegrad är ett mått som sen tidigare används på tryckpressarna och därför lämpligt att 
använda även för CTPerna då de är en flaskhals i framställningen av tryckmedia.  

Inte förrän mätsystemet implementerats går det att avgöra hur bra det är. Det är viktigt att 
arbeta fram lämpliga målvärden för de olika måtten för att de ska kunna följas upp och an-
vändas för att styra verksamheten mot högre kvalitet på tryckmedian, ökad produktivitet 
och höjd effektivitet. 

7.3 Balanserat styrkort 
Målen för affärsområde Grafiskt finns tillgängliga på anslagstavlor på Grafiskt i form av ett 
balanserat styrkort, dock inte på anslagstavlan på Kundservice där Reproavdelningen ingår. 
Styrkortet finns också tillgängligt på intranetet bland verksamhetsdokumenten men är svårt 
att hitta för medarbetarna. Det enda mått som idag rör Reproavdelningen direkt är utfallet 
av kvalitetsmåttet ”plåtfel”.  

Att förändra det balanserade styrkortet för Grafiskt ingår inte i detta arbete. Ur ett led-
ningsperspektiv vore det användbart med ett balanserat styrkort specifikt för Reproavdel-
ningen för att sätta fokus på effektiviseringen och de målvärden som tas fram för de nya 
måtten. 

Här bör processperspektivet och lärandeperspektivet betonas. De övriga perspektiven, fi-
nansiella och kundperspektivet täcks redan dag på affärsområdesnivå. Detta skulle ge en 
länk mellan övergripande strategier och mål ner till processmålen och den dagliga verksam-
heten. Det är viktigt att det sedan kommuniceras ut ordentligt och görs tillgängligt för alla 
medarbetare. Det är viktigt att uppföljning och progress kan följas av alla för att enligt Kot-
ter (1996) ”befästa det som uppnåtts och skapa fler förändringar”. Det skapar också ett an-
gelägenhetsmedvetande hos gemene man.    

Processperspektivet: Processerna som skapar värde för kunden är verksamhetsprocesser-
na Design och Plåt. Det mätsystem som vi tagit fram gör det möjligt för ledningen att se 
hur de fungerar internt och om de uppfyller uppställda mål. Här är det viktigt att involvera 
de som har störst kunskap om processerna för att ta fram konkreta målvärden. 

Lärandeperspektivet: Som tidigare nämnts är det viktigt att alla medarbetare känner till 
verksamhetsprocesserna och hur hela flödet från kund till kund ser ut. Vi anser att detta är 
en av grundstenarna för att få medvetna och engagerade medarbetare som är aktiva när det 
gäller förändrings- och förbättringsarbete. Effekterna av att inte utveckla medarbetarna 
kommer att märkas på lång sikt enligt Norton & Kaplan (1999). I detta perspektivet bör 
därför kompetensutveckling och motivationshöjande aktiviteter på Reproavdelningen be-
tonas särskilt, till exempel genom uppföljning av hur många som fått gå på ”prao” och vil-
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ka utbildningar som genomförts under ett år. Mått för detta perspektiv ingår inte i mätsy-
stemet för verksamhetsprocesserna. 

 

Handlingsplan  

En handlingsplan behövs för att omsätta verksamhetens strategier och mål i praktisk hand-
ling. Vi kunde under vårt studiebesök på Reproavdelningen och i samtal med medarbetarna 
konstatera att det balanserade styrkortet som finns idag upplevs som alltför abstrakt för att 
väcka engagemang. Många kände inte ens till begreppet. Vad vi kunde konstatera fanns hel-
ler ingen handlingsplan kopplad till det balanserade styrkort som används idag. Ur ett led-
ningsperspektiv är det oerhört viktigt att få medarbetarna med sig. ”Om människor inte 
känner en viss angelägenhetsgrad, gör de inte den där lilla extra ansträngningen som ofta är 
livsviktig”. (Kotter, 1996, s.13) 

För att konkretisera målen i det balanserade styrkortet anser vi att det behövs en hand-
lingsplan som kompletterar det balanserade styrkortet. Handlingsplanen ska säga vad som 
bör göras på både lång och kort sikt för att nå de uppsatta målen med en tydlig ansvarsför-
delning och tidsram. Handlingsplanen bör kommuniceras ut på ett tydligt och enkelt sätt i 
det balanserade styrkortet så att man tydligt kan se kopplingen mellan målen och aktivite-
terna i handlingsplanen. Vi anser att det skulle kunna skapa ett större engagemang hos 
medarbetarna. 

7.4 Kontinuerligt förändringsarbete 
Vi har ovan tagit upp och analyserat de problem och möjligheter som framkommit i vår 
fallstudie. I handlingsplanen beskriver vi förslag på åtgärder. Detta är bara inledningen av 
ett kontinuerligt förbättrings- och förändringsarbete som hela tiden måste pågå om produk-
tiviteten ska öka, arbetsmetoderna förbättras och verksamhetsprocesserna effektiviseras. 
Det ligger sanning i ordspråket som säger att ”den som slutar att bli bättre, slutar att vara 
bra”. 

Vi beskriver i summeringen av teorikapitlet en enkel modell på en förändringsprocess. Ge-
nom vår analys av verksamheten på Reproavdelningen tror vi att detta kan vara en använd-
bar process att jobba efter. Den behöver givetvis brytas ner ytterligare och det görs bäst av 
dem som senare kommer att jobba med förändringsarbetet.  

För att ett förändringsarbete ska lyckas gäller det att få medarbetarna med sig i arbetet. Den 
metod i åtta steg som Kotter (1996) har tagit fram och som vi beskrivit i teorikapitlet tror vi 
kan vara bra för ledningen på Grafiskt att ta till sig. För att förändringsarbetet skall lyckas 
måste alla stegen gås igenom. Det går inte att sluta efter de första 5-6 stegen och tro att de 
övriga stegen går av sig själv. Sedan är det givetvis viktigt att kraft läggs ner på att bibehålla 
det som uppnåtts. Ett sätt att kontrollera detta är att börja mäta och sedan åtgärda och sty-
ra enligt det resultat man får. 

Genom ett kontinuerligt förändringsarbete och ett balanserat styrkort med en levande 
handlingsplan baserad på mätresultat från verksamhetsprocesserna anser vi att det finns 
stora möjligheter för Reproavdelningen att effektivisera sina processer. En översyn av icke-
värdeskapande aktiviteter samt bättre kommunikation och kompetensspridning inom Re-
proavdelningen kan på kort tid visa märkbara resultat. Den investering som har gjorts av 
nya CTPer kräver denna effektivisering av övriga aktiviteter som ligger före i processflödet. 
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Om verksamhetsprocesserna på Reproavdelningen effektiviseras så effektiviseras hela 
kundorderprocessen från kundbehov till kundtillfredsställelse. Kundorder flyter ostört 
snabbare genom processerna vilket möjliggör ökat produktivitet och effektivitet med korta-
re leveranstider. Nya CTPer som producerar bättre tryckmedia möjliggör ökad kvalitet på 
trycksakerna till kund. Detta leder sammantaget till större kundnöjdhet vilket är en förut-
sättning för Grafiskts fortlevnad på en global marknad med hård konkurrens. 

7.5 Metoder som använts i denna fallstudie 
Nedan analyseras kortfattat de metoder som vi använt i detta arbete. Vi har inte för avsikt 
att göra någon djupare analys då vi ser dessa endast som verktyg i vår strävan att nå det 
verkliga syftet med vår uppsats.  

Processkartläggning 

I samband med processkartläggningen kunde vi konstatera att PWT-metoden var mycket 
användbar och givande och de diskussioner som fördes vid genomgången av aktivitetsflö-
det på Reproavdelningen gav mycket information om problem och hinder men också om 
hur de skulle hanteras och lösas. Till vår hjälp vid PWT-analysen använde vi oss av ett pro-
cesskartläggningsunderlag, se bilaga A. Underlaget var ett stöd för att ställa de rätta frågor-
na och användes också som en checklista. 

Vi har valt att presentera resultaten från processkartläggningen enligt det sätt som Ljung-
berg och Larsson (2001) beskriver vilket ger en mycket överskådlig bild över verksamheten. 
De processkartor som vi tagit fram i samband med detta arbete beskriver på ett lättförståe-
ligt sätt hur olika aktiviteter och processer är relaterade till varandra och hur de samverkar. 
Processkartorna är mycket användbara för kunskapsspridning om verksamheten och verk-
samhetsprocesserna. Processkartläggningen presenteras i detalj i bilaga B. 

Framtagning av mätsystem 

Vid framtagningen av ett mätsystem för Reproavdelningen använde vi den åtta-stegs-metod 
som Ljungberg och Larsson (2001) tagit fram och som beskrivs utförligt i teorikapitlet 
3.4.6. Det är en krävande metod där man tvingas att verkligen se över målen för verksam-
heten och vilka krav som ställs på den, både internt och externt. 

I steg sex i metoden togs måtten fram med hjälp av Demand-to-Measure-metoden som be-
står av ytterligare sju steg. Trots att den var så detaljerad och uppdelad i många steg var den 
i vissa lägen svår att följa.  

Hela arbetet med att ta fram ett mätsystem var relativt omständlig och krävande. Det gene-
rerade under vägen ett antal grafiska illustrationer som presenteras i sin helhet i bilaga D. Vi 
valde även i arbetet med denna metod att använda oss av Ljungberg och Larsson (2001) 
presentationssätt. Även detta material är användbart för kunskapsspridning om samband 
mellan krav och mätningar på processerna. 

I det här arbetet var det författarna som gjorde både processkartläggningen och framtag-
ningen av ett mätsystem på Reproavdelningen. Det optimala är att de som jobbar i verk-
samheten själva gör detta. Dels för ett ökat engagemang och dels för att själva arbetet och 
de diskussioner som då uppstår genererar i sig en stor kunskap om verksamheten. 



 

 62 

8 Handlingsplan 
Detta kapitel sammanfattar uppsatsens frågeställningar och syfte i en handlingsplan för att 
förbättra arbetsmetoderna och mätsystemet för att öka produktiviteten på Reproavdel-
ningen på Strålfors Grafiskt. Den framtagna handlingsplanen beskriver aktiviteter som bör 
utföras både på kort och på lång sikt. 

Handlingsplanens utformning är gjort efter Strålfors Grafiskts sätt att skriva handlingspla-
ner. 

 

Det empiriska resultatet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen och har resul-
terat i denna handlingsplan.  

Vi kan identifiera flera områden där det finns potential för att förbättra och effektivisera 
processerna och arbetsmetoderna för att öka produktiviteten. De viktigaste förbättringsåt-
gärderna är: 

• Eliminering av onödiga aktiviteter 

• Effektivisering av informations- och kunskapsspridning 

• Implementering av ett lämpligt mätsystem som visar helheten av verksamheten 

• Utnyttjande av balanserat styrkort för uppföljning och styrning 

 

8.1 Kort sikt (inom ett år) 
Beskrivning: Eliminera onödiga aktiviteter i kundorderprocesser. 

Notering: Materialrekvisitionen som läggs i ordern manuellt av inköparen finns numera att 
hämta direkt ur planeringssystemet MPS-Web. Samordnarna i tryckeriet kan själva köra 
fram materialrekvisitionerna. Flödet genom kundorderprocessen blir då smidigare då or-
dern inte behöver ta en omväg. 

Ansvarig:   Kundservicechefen och Produktionschefen på Grafiska. 

 

Beskrivning: Komplettera standardtexten vid utskick av korrektur till kund. 

Notering: Standardtexten ska kompletteras vid utskick av korrektur till kunder för god-
kännande. Det ska tydligt framgå att sen respons kan leda till leveransföreningar om inte 
korrekturet skickas tillbaka i tid. 

Ansvarig:  Reprochefen. 

 

Beskrivning: Använd checklistan ”Nya jobb”  

Notering: Personalen på Kundservice, ”kundsupporters”, ansvarar för att checklistan 
”Nya jobb” blir ifylld och att en arbetsgrupp vid behov sammankallas. Detta för att få ett 
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bra underlag för vad det nya jobbet kräver i de olika processerna från beställning till distri-
bution. Checklistan skall fyllas i och sedan lämnas till kundservicechefen. Det är viktigt att 
problem upptäcks så tidigt som möjligt i flödet. 

Ansvarig: Kundservicechefen. 

 

Beskrivning: Informera om plåtfel till tryckeriet.  

Notering: Fokuseringen skall vara på faktiska fel och på var, varför och vilka fel som upp-
står. Det är bättre att luta sig på fakta och inte på antaganden. 

Ansvarig: Reprochefen. 

 

Beskrivning: Genomföra utbildning och workshops för kunskapsspridning på Grafiskt. 

Notering: Utbildning och kunskapsspridning är viktigt för förståelsen om hela flödet och 
verksamhetsprocesserna på Grafiskt. ”prao” på andra enheter ska göras kontinuerligt. Det 
händer mycket på de olika avdelningarna och man måste hålla sig ”à jour”.  

Ansvarig: Kundservicechefen, Reprochefen och Produktionscheferna 

 

Beskrivning: Uppdatera dokumentation för tryckpressarna.   

Notering: Dokumentation angående krav som de olika tryckpressarna har finns i verk-
samhetssystemet. En av personalen på Plåtenheten blir ansvarig för att dokumentationen 
uppdateras regelbundet. Övrig personal på Plåtenheten och tryckeriet ska meddela den an-
svarige när det har skett förändringar för någon tryckpress. 

Ansvarig: Reprochefen och Linjechefer 

 

Beskrivning: Skapa och sammanställ enkla lathundar och tips-och-tricks på Reproavdel-
ningen. 

Notering: Dessa enkla lathundar och tips-och-tricks som kan underlätta det dagliga arbetet 
sammanställs och lagras där de nås av alla som har nytta av dem. En av personalen på en-
heterna Design respektive Plåt sammanställer och uppdaterar dessa. 

Ansvarig: Reprochefen 

 

Beskrivning: Se över arbetssättet på Plåtenheten.  

Notering: Det är viktigt att de nya CTPerna alltid är igång och inte står stilla mer än nöd-
vändigt eftersom de är flaskhalsar och anger flödestakten genom verksamhetsprocessen. 

Ansvarig: Reprochefen 
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Beskrivning: Skapa likvärdiga arbetsstationer på Plåtenheten. 

Notering: Idag fattas mallhanteringssystemet ”PREPS” på den ena stationen. Detta med-
för att alla moment som krävs för att köra fram tryckmedia inte utföras. 

Ansvarig: Reprochefen. 

 

8.2 Lång sikt (inom två år) 
Beskrivning: Implementera mätsystem på Reproavdelningen 

Notering: De mätningar som görs idag på Grafiskt fokuserar på den totala kundorderpro-
cessen och framförallt på tryckeriet. Ett balanserat styrkort bör skapas speciellt för repro-
avdelningen eftersom mätningarna i tryckeriet redovisas på ett balanserat styrkort. Måtten 
bör vara mer aktiva och kunna användas på alla reproavdelningar i koncernen. Förslag på 
mätsystem är ett av resultaten från denna uppsats. 

Ansvarig: Reprochefen och Platschefen 

 

Beskrivning: Utnyttja IKT i högre grad för informationsspridning och kommunikation. 

Notering: Alla anställda på Grafiskt bör ha tillgång till e-post, intranet och internet på sin 
arbetsplats. Detta skulle underlätta en effektiv kommunikation och spridning av informa-
tion exempelvis vid beställning av reservplåtar. 

Ansvarig: Platschefen 

 

Beskrivning: Kontrollera plåtar innan intagning i tryckpressen. 

Notering: Tryckarna kan göra en kontroll av plåtarna gentemot manus och därigenom 
upptäcka fel som kan åtgärdas innan intagning i pressarna. Stilleståndet i tryckpressarna kan 
då minimeras.  

Ansvarig: Linjecheferna 

 

Beskrivning: Hantera de interna reklamationsrapporterna i ett IT-baserat reklamationssy-
stem. 

Notering: Det skulle bli enklare att få ut statistik och hanteringen blir enklare. Idag är varje 
reklamationsblankett i tre delar som ska skickas runt till olika personer med internposten. 

Ansvarig: Kvalitetschefen 

9  Avslutande diskussion och utvärdering 
Vi har under tiden vi har arbetat med denna uppsats mer och mer insett att det finns myck-
et att tjäna på att få en så snabb genomloppstid som möjligt i kundorderprocessen. ”Tid är 
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pengar” är ett välkänt begrepp. Vi skulle kunna förtydliga det med att säga ”Mindre tid är 
mer pengar”.  

Utmärkande för den grafiska industrin är, som vi beskrev inledningsvis i denna uppsats, att 
den ställer höga krav på flexibel produktion och korta ställ- och ledtider. Ju snabbare och 
effektivare flödet är från kundbehov till kundtillfredsställelse desto fler order hinns med på 
kortare tid och desto snabbare kan man ta betalt från kunden. Till syvende och sist är målet 
för all affärsverksamhet att tjäna pengar, detta påstående stöds också av Goldratt (1993). 

Vi kunde konstatera i vår fallstudie att flera av de problem som kom fram vid problemana-
lysen kan åtgärdas med relativt små medel. Flera av problemen kan också åtgärdas obero-
ende av när de två CTPerna installeras. Det visar på hur viktigt det är att företag gör en re-
gelbunden analys av sina verksamhetsprocesser, inte bara i samband med stora förändring-
ar och inköp av nya maskiner. Nya maskiner är givetvis viktigt för att öka effektiviteten och 
produktiviteten, men minst lika viktigt är att ha effektiva arbetsmetoder och engagerade, 
kunniga medarbetare.  

 

Synpunkter från uppdragsgivarna 

Chefen för Reproavdelningen samt platschefen för Strålfors Grafiskt i Ljungby, tillika våra 
handledare på företaget, har haft tillgång till en preliminär utgåva av uppsatsen och hade 
cirka en vecka på sig att komma med kommentarer. Kommentarerna var överlag positiva 
även om vi hade sett fram emot fler kommentarer och synpunkter, speciellt angående vårt 
förslag till mätsystem. 

När det gäller hanteringen av de interna reklamationsrapporterna anser vi att dessa ska gö-
ras digitalt. Platschefen instämmer i detta. Även när det gäller checklistan för ”Nya jobb” 
instämmer hon. Repro-chefen ansåg att istället för som vi föreslagit att personal på kund-
service ska ansvara för checklistan ”Nya jobb” så ska vem som helst kunna ta initiativ till 
att den används. 

Platschefen tycker att idén att genomföra kortare utbildningar eller workshops och låta 
medarbetare gå på ”prao” på andra avdelningar är intressant.  

Att informera tryckeriet om plåtfel från reproavdelningen skulle leda till att man ute i tryck-
eriet kan luta sig på fakta och inte på antaganden. Det blir lätt missuppfattningar. Detta hål-
ler platschefen med om. 

 

… och författarna 

Syftet med denna uppsats har varit att ta fram en handlingsplan för att förbättra processer-
na, arbetsmetoderna och mätsystemet för att öka produktiviteten på Reproavdelningen på 
Strålfors Grafiskt i Ljungby.  

Vi anser att vi genom ett metodiskt och strukturerat arbetssätt vid processkartläggning och 
vid framtagning av mätsystem har lyckats fånga upp de problem och de behov och krav 
som finns på verksamhetsprocesserna. En grundlig analys har lett fram till en konkret 
handlingsplan. Vi tror att handlingsplanen tillsammans med det förslag på mätsystem som 
tagits fram leder en bra bit på vägen mot ökat produktivitet och effektivitet på Reproavdel-
ningen på Strålfors Grafiskt i Ljungby. 
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9.1 Validitet 
Med validitet menas att man undersöker det man ville undersöka och ingenting annat (T 
Thurén, 1991).  

Vår avsikt har varit att undersöka processerna och arbetsmetoderna på Reproavdelningen 
Grafiskt Strålfors och även att hitta gemensamma mått som kan användas på alla reproav-
delningar i koncernen. 

Vi har försökt öka validiteten på den empiriska informationen genom att använda flera oli-
ka perspektiv samt genom att på plats observera arbetet på fallföretaget och samtala med 
personer med olika roller. Även genom att en av författarna till denna uppsats är anställd 
på fallföretaget har spontana samtal kunnat äga rum. 

Vi har använt olika litterära källor såsom böcker och artiklar som vi ansett relevanta till det-
ta arbete. De metoder vi har använt oss av i denna uppsats finns beskrivna i litteraturen.  

9.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet. I vilken utsträckning man 
får samma värde om undersökningen upprepas (Björklund & Paulsson, 2003). 

De metoder vi har använt oss av i denna uppsats är noga studerade från litteraturen. Vi har 
följt stegen i metoden för utveckling av mätsystem enligt Ljungberg och Larsson (2001). 
Kartläggningen av verksamhetsprocessen på Reproavdelningen gjordes med hjälp av PWT-
metoden. Denna metod finns också beskriven i detta arbete.  

9.3 Objektivitet 
Med objektivitet menas i vilken utsträckning värderingar påverkar studien (Björklund & 
Paulsson, 2003). 

Det faktum att vi är två författare till denna uppsats gör att objektiviteten har kunnat upp-
rätthållas. En av oss arbetar på Reproavdelningen och kan uppleva saker på plats i verklig-
heten. Den andra ser saker och ting ur en annan synvinkel och ifrågasätter sådant som för 
en anställd kan verka självklart. På detta sätt kan saker och ting ses från olika synvinklar 
och bägge två tvingas att se saker ur olika perspektiv.  

9.4 Generaliserbarhet 
Hur resultatet av denna studie kan göras gällande för andra företag och organisationer är en 
viktig fråga att diskutera. Det är rimligt att anta att de resultat som presenterats till viss grad 
kan göras gällande även för andra företag inom den grafiska industrin. 

Genom att göra en processkartläggning och se över sina verksamhetsprocesser kan alla fö-
retag och organisationer upptäcka flaskhalsar, icke värdeskapande aktiviteter och andra 
brister som hindrar ett effektivt flöde i verksamheten. Detta är inte specifikt för Strålfors 
Grafiskt eller för den grafiska industrin.  
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Utifrån strategier, mål och krav är det möjligt at ta fram lämpliga mått och börja mäta de 
processegenskaper man vill förbättra. Ett mätsystem gör det möjligt att bättre analysera och 
styra verksamhetsprocesserna. Ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete utifrån 
mätresultat leder till en utveckling av verksamheten. 

9.5 Metodkritik 
I detta arbete har vi enbart undersökt en avdelning på Grafiskt. Eventuellt har det inneburit 
att den processkartläggning som gjorts är för snäv. Eftersom vi inte tittat på hela processen 
från kund till kund kan detta innebära risk för suboptimering i Reproavdelningens verk-
samhetsprocesser. 

Den metod som vi har använt för att ta fram ett lämpligt mätsystem är djupgående och 
därför tidskrävande och ställer krav på att en ordentlig processkartläggning och kravanalys 
genomförs. Det kan eventuellt vara lämpligare att göra detta på en högre nivå först, till ex-
empel på hela Grafiskt, för att hitta lämpliga gemensamma mått innan man går ner på de-
taljnivå och undersöker underliggande avdelningar. 

Det är svårt att avgöra om vårt förslag på olika mått är de mått som slutligen kommer att 
användas på Reproavdelningen. För att få acceptans på det framtagna mätsystemet krävs 
att organisationen, ledningen och medarbetarna lär sig och accepterar processkartorna som 
en korrekt beskrivning av verksamheten då måtten har arbetats fram utifrån dessa. Utbild-
ning kommer också att behövas om de olika mått som tagits fram och varför de tagits 
fram. Det är viktigt att kunna härleda måtten i mätsystemet till företagets strategier och mål 
samt till de krav som finns på verksamheten. 

Inte förrän mätsystemet som vi föreslår implementerats går det att avgöra hur bra det är. 
Det är viktigt att arbeta fram lämpliga målvärden och utfallsmått för de olika måtten för att 
de ska kunna följas upp och användas för att styra verksamheten mot högre kvalitet på 
tryckmedian, ökad produktiviteten och höjd effektivitet. De olika måtten kan också använ-
das för att jämföra reproavdelningarna inom koncernen. 

Då detta arbete har gjorts som ett uppsatsarbete har endast författarna deltagit vid process-
kartläggningen och framtagningen av förslag till mätsystem. Detta har inneburit att vi har 
lärt oss otroligt mycket om verksamheten och verksamhetsprocesserna under arbetets gång. 
Denna kunskap hade varit ännu mer värdefull om den tillfallit fler av de anställda som fått 
vara med att göra detta arbete.  

9.6 Förslag till vidare studier 
När Reproavdelningen har kapacitet att producera mer tryckmedia kan det vara intressant 
att även titta på processerna före och efter Reproavdelningen. Med denna uppsats som un-
derlag skulle man kunna göra liknande processkartläggningar på Kundservice, Tryckeriet 
och Efterbehandlingen för att öka produktiviteten och effektiviteten även där.  

Samtliga avdelningar inom hela koncernen skulle vara intressant att kartlägga på samma sätt 
som gjorts i detta arbete om detta inte tidigare har gjorts. Detta skulle ge en tydlig och en-
hetlig beskrivning av verksamheterna. 
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Bilagor 
A. Processkartläggningsunderlag 

B. Processkartläggning 

C. Problemanalys – Ishikawadiagram 

D. Demand-to-Measure-metoden steg för steg 
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Process:

Processkartläggningsunderlag

Vad/ 
Ändamål

Aktivitet/ 
Benämning: Tid Akivitetstyp

Var

Vem

Kommentarer

Objekt in Resurser KundInformation 

Hur

Objekt ut

När
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Bilaga B. Processkartläggning 

Nuläge: Nivå 1 Huvudprocesser

Materialförsörjningsprocess

Kundorderprocess

 

 

Nuläge: Nivå 2 Huvudprocess Kundorder med underliggande delprocesser

Levererade
trycksaker

Distribuera

Efterbehandlad
trycksak

Lagerhålla

Falsa/
Collatera

Falsad/
Collaterad
trycksak

Efterbehandla

Lagrad
trycksak

Beställning

Bereda order
Framställa
tryckmedia

Tryckmedia

Trycka

Order Trycksaker

Materialförsörjningsprocess

Dig. media från kund

Order
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Nuläge: Nivå 3 Delprocess Framställa Tryckmedia

Material-
försörjningsprocess

Order från
Kundsupport

Digital
Media
från kund Tryckmedia

Order

Komplettera
order med Mtrl-
rekvisition

Order Order

Fil till ApogeeX

Design Plåt

Ny 

Repeat

 

 

Nuläge: Nivå 4 Framställa tryckmedia  - Design

Order från
Kundsupport

Designa
trycksak

Vänta
Kundgranskning
Korrektur

Ej Godk.

Godk. Korr

Digital
Media
från kund

Fil till ApogeeX
Skicka
designfil

Order till
Material-
planerareKomplettera

order med
Godk.korrektur

Designad
trycksak

Visuell kontroll

Visuellt
godkänd
trycksak

Ej Godk.
Korr

Koll av kundfil

Felaktig
kundfil

Korrekt
kundfil

Retur till kund

Koll av Design-
fil till ApogeeX

Godk.
Fil 

Ej Godk.
Fil
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Nuläge: Nivå 4 Framställa tryckmedia  - Plåt

Kontrollera
mot manus och

tryckpress

Skapa
jobticket

Fel

Rätt

Skjuta ut plåt

Fil i
ApogeeX
Från Design

Order från
Material-
planerare

Skapa mall
I PREPS Plotter/

Film för
granskning

Färdig plåt

Färdig
tryckmedia

Kontrollera
plåt

Tillbaka till
Design eller
Kundsupport

Order

Fel

Rätt

Leverera
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Bilaga C. Ishikawadiagram 

Metod Människa Management

Otillräcklig
produktivitet

på Repro

Maskin/ITMaterialMätningar Miljö

Ordern går via 
inköparen vilket 
stoppar upp det 
fysiska flödet

Otydliga krav på kunden från 
Design för snabb respons på
korrektur

Bristande kommunikation 
och information mellan 
enheterna Design, Plåt 
och Tryckeri

De nya CTP kräver ett 
effektivare arbetssätt

Slarv med uppdateringar 
i MPS-Web

Dålig feedback bakåt i 
processen

Mål och strategi för grafiska är 
inte kommunicerat tillräckligt

Svårigheter att bedöma resultat, 
då det bara finns ett nedbrutet 
krav

Otillräckliga mätmetoder
Kvalitet på tryckmedia 
otillräcklig (åtgärdat 
med ny CTP) ? Arbetsstationerna är inte 

likvärdiga på Plåtenheten

Intern reklamationsrapport 
hanteras manuellt

Plåt och Design jobbar 
på olika våningsplan

Brist på
kunskap om 
flödet

Otillräcklig kunskap 
om tryckeriets behov 
och krav

MPS-Web utnyttjas inte 
optimalt för mätning och 
statistik

Nuvarande CTP skjuter inte 
plåt tillräckligt snabbt = 
flaskhals

IT för kommunikation 
utnyttjas inte optimalt ex: 
mail, internet, intranet

Nya jobb utreds inte 
ordentligt

Lärande perspektiv  
saknas i Balanced
Scorecard för 
Repro
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Bilaga D. Demand-to-Measure-metoden 

 

Resurser

Process

Objekt in Objekt ut

Nöjd kund

Kostnadsreduktion

Leveransprecision

Felfria plåtar
Anpassad tryckmedia

Låg resursförbrukning

Inre effektivitet:

Yttre effektivitet:

Korrekt inleverans

Korta ledtider
Flexibilitet

Smidigt flöde
Hög utnyttjandegrad i CTP

Kravanalys Repro-avdelningen (steg 1-3)
 

 

 

 

Resurser

Process

Objekt in Objekt ut

Nöjd kund

Kostnadsreduktion

LeveransprecisionSmidigt flöde

Korta ledtider

Korrekt fil i ArpogeeX
Korrekt korrektur

Låg resursförbrukning

Inre effektivitet:

Yttre effektivitet:

Korrekt inleverans

Flexibilitet

Kravanalys Design (steg 1-3)
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Resurser

Process

Objekt in Objekt ut

Kostnadsreduktion

Låg resursförbrukning

Inre effektivitet:

Korrekt inleverans

Kravanalys Plåt (steg 1-3)

Korta ledtider
Flexibilitet

Smidigt flöde
Hög utnyttjandegrad i CTP

Nöjd kund

Leveransprecision

Felfria plåtar
Anpassad tryckmedia

Yttre effektivitet:

 

 

 

 

 

Nöjd kund

Kostnadsreduktion

Leveransprecision

Låg resursförbrukning

Effektivitet/     
Produktivitet

Effekt:

Korrekt
inleverans

Korta ledtider
Flexibilitet

Smidigt flöde

Hög utnyttjandegrad
i CTP

Krav på intern effektivitet och produktivitet som relationer (steg 4)

Design Plåt

Kvalitet

Tidsbesparing

Korrekt
inleverans
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Krav uttryckta i mätbara tidsbaserade termer (steg 5)

Design Plåt

Cykeltid Cykeltid

Ledtid

Leveransprecision

Leveransprecision Leveransprecision

Repro

 

 

 

 

 

Krav uttryckta i mätbara produktivitets- och kvalitetstermer (steg 5-6)

Design Plåt

Repro

Reklamationer
Plåtfel

Utnyttjandegrad i CTPn:
Körtid,
Ställtid,
Stopptid

Ombearbetning, felsök.
Order i retur till Design
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Mått relaterade till mätmodellen (steg 7)

Design Plåt

Process-
mått

Objekt-
mått

Ledtid

Plåtfel

Leveransprecision

R
esursförbrukning

Resurser

Effektivitet/Produktivitet

Utnyttjandegrad i CTP

P
restation

Reklamationer

Beredd
order

Tryckmedia till
Tryckeri

Ombearbetning/
Felsökning

Leveransprecision

Repro

Cykeltid
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Mätspecifikationer 

Mått Leveransprecision (Leveranstrohet) 
(Både till Plåt och till Kund (tryckeriet) 

Indata Leveransdatum hämtas från MPS Web. Planerade leveransdatum i 
förhållande till verkliga leveransdatum. Olika statuskoder i MPS 
Web anger var ordern befinner sig i processen vilket gör att man 
kan se när en order lämnar Design resp. Plåt 

Beräkning Utfall (Order ej levererade på tid/på totalt antal order) / 

Mål (uppsatt mål för leveransprecision, baserat på totalt antal or-
der) 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent 

 

 

Mått Ledtid (Totalt Repro)   

Indata Olika statuskoder i MPS Web anger var ordern befinner sig i pro-
cessen vilket gör att man kan se när en order kommer respektive 
lämnar en enhet. Datum finns också i MPS Web vilket gör att det 
går at beräkna ledtiderna. 

Beräkning Antal dagar på Repro = dag när ordern levereras till tryckeriet – 
dag när den beredda ordern kommer till Design. En medeltid be-
räknas på samtliga order 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent 

 

 

Mått Cykeltid (Design och Plåt)   

Indata Olika statuskoder i MPS Web anger var ordern befinner sig i pro-
cessen vilket gör att man kan se när en order kommer respektive 
lämnar en enhet. Datum finns också i MPS Web vilket gör att det 
går at beräkna ledtiderna. 

Beräkning Antal dagar hos Design = dag när ordern lämnar Design – dag när  
ordern kommer till Design. En medeltid beräknas på samtliga or-
der. 

Antal dagar hos Plåt = dag när ordern lämnar Plåt – dag när or-
dern kommer till Plåt. En medeltid beräknas på samtliga order. 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent 
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Mått Ombearbetning/Felsök Design/Plåt  

Indata Från MPS Web. Order i ett visst tidsintervall som fått statuskod 
”0.5” i flödet genom Reproavdelningen.    

Beräkning Antal order med statuskod ”0.5” i ett visst tidsintervall/ Totalt an-
tal order i samma tidsintervall 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent. Faktiska antalet ”0.5-ordrar” bör också redovisas för att 
det ska bli ett konkret mått. 

 

 

Mått Utnyttjandegrad i CTPn 

Indata Data från CTPn om start- och stopptider samt information om or-
sak till avbrott.   

Beräkning Körtid: Tid CTPn är igång/Total arbetstid 

Ställtid: Tid CTPn står stilla på grund av påfyllning av plåt, upp-
värmningstid av ugn samt viss service/Total arbetstid 

Stopptid: Tid CTPn står stilla av annan orsak/Total arbetstid 

Presentation Som stapeldiagram där Utfall respektive Mål jämförs. Presenteras i 
procent. Motsvarande mätning av utnyttjandegrad görs redan för 
tryckpressarna och det är lämpligt att mätningarna på CTPerna 
presenteras på samma sätt. 

 

 

Mått  Reklamationer  

Indata  Mäts redan idag, beskrivs därför inte närmare 

Beräkning  Antal 

Presentation   

 

 

Mått Plåtfel  

Indata  Mäts redan idag, beskrivs därför inte närmare  

Beräkning Felkvot 

Presentation   
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