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Sammanfattning 
Rapporten beskriver tre olika synvinklar utifrån vilka ett antal risker identifieras ur fyra val-
da processer. Ämnet för rapporten är således riskidentifiering av sättet att arbeta inom pro-
cesserna inköp, planering, repro och produktion. De valda synvinklarna är framtagna ge-
nom intervjuer och besök på företaget och fungerar likt teoretisk ram i rapporten. Syn-
vinklarna ger mig en möjlighet att titta på processerna med ämnena informationsflöde, 
kompetens och informationssäkerhet i bakhuvudet. Avsikten är att genom att jämföra hur 
arbetet verkligen bedrivs på valt företag med teorier i böcker, kunna hitta verkliga risker 
med att fortsätta arbetet på det sätt vilket det bedrivs idag. Rapporten är strukturerad ut-
ifrån de synvinklar vilka beskrivs med teoretisk grund och den fallstudie jag genomfört ge-
nom att titta närmare på de fyra valda processerna. Dessa fyra processer har varsin avgö-
rande roll i framtagningen av slutprodukt till kund och är valda för att kunna ge en bild av 
flödet på avdelningen, men begränsat så att inte avdelningens alla processer är beskrivna. 
En beskrivning av alla processer skulle bli för tidskrävande och det går inte att fastställa om 
nya typer av risker skulle identifieras om jag genomfört en granskning av ytterligare proces-
ser. 

Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer med processägare och annan personal på 
Strålfors Svenska AB i Ljungby. Jag har tagit del av interna dokument i from av processkar-
tor, beskrivningar av administrativa verktyg och administrativa dokument. Källorna för 
rapportens litterära del är studier inom informationssäkerhet, kompetens och informations-
flöde. De litterära studierna är valda utifrån den insamlade informationen ifrån intervjuer 
och är presenterade såsom synvinklar.  

Ett flertal risker identifierades utifrån empirin, vilka lyfts upp och beskrivas likt generella 
risker, då det inte är trolig att dessa risker är uteslutande unika för just Strålfors Svenska AB 
i Ljungby. Slutsatsen är att personal inom valda processer har bristande samarbete mellan 
huvudprocesserna vilket gör att kompetensutveckling blir lidande. Problemen med system-
anpassning, manuellt arbete, policyn för informationssäkerhet och arbetsordern i pappers-
form är alla effekter av att gamla arbetssätt inte ännu har ersatts av nya effektivare arbets-
sätt. Tillsist har Informationssäkerhetspolicyn inte utformats på ett tillfredsställande sätt så 
att personal efterleva den och på så sätt säkrar kontrollen av information. 
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Abstract 

The report is written from the point of three different perspectives. Out of these perspec-
tives I identify a number of risks based on the information I gather from four chosen busi-
ness processes, witch are purchase, prepress/repro, planning, and production. The aim of 
the report is to identify the risks that are connected to the way the personnel are working 
within the four chosen processes today. By identifying the risks they later can be minimized 
and taken to consideration of the company. After changing and working with eliminating 
risks the processes will be armed for future threats and demands, mainly internal since fo-
cus is placed on the four specific business processes. 

The information for this report is collected through interviews with process owners, gath-
ering of internal documents in forms of descriptions and process overviews. The question 
at issue in the report is supported by theory that mainly is picked from course literature 
that is connected with the three visual angles. The conclusions are that Strålfors Svenska 
AB has a number of identified risks within the business processes. Furthermore, there are 
also risks identified between the processes. The collaboration between processes are not 
optimized and constitute a risk in it self. The main conclusion is that the personnel have 
not quit the old way of working and therefore have not adapted to more effective ways to 
handle information and optimized the everyday work. The general risks that I can observe 
from the risks are the inconclusive way the collaboration work between the selected busi-
ness processes. Furthermore, the old way of keeping the work journal in paper form is a 
problem since the information regarding orders will continue to increase and the amount 
of information will be to difficult to handle in the old way.  
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Förord 

Jag har under hela min studietid haft privilegiet att göra studier och undersökningar på 
Strålfors Svenska AB i Ljungby, vilka har rollen som fadderföretag och är starkt kopplade 
till utbildningen. De erfarenheter och kontakter jag anskaffat i samarbetet var en chans att 
få verklighetsanknutet underlag till rapporten. Denna rapport är således ett samarbete där 
jag som student vinner stora kunskaper i att jämföra litteratur, tidigare kunskaper jag vunnit 
under utbildningen och verkligheten på en arbetsplats. Strålfors Svenska AB genererar i sin 
tur en inblick i hur delar av deras verksamhet ser ut ur en students synvinkel.  
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1 Inledning 
Att skapa konkurrensfördelar är att aspirera på skydd mot andra företag, menar Ljung, 
Nilsson, Olsson et al. (1998). Författarna menar även att det mest grundläggande vad gäller 
konkurrens är att företagen söker att vara ”tillräckligt bra”. Författarna menar vidare att 
den lägsta ambitionen i konkurrenssynpunkt är således att inte vara sämst för att undgå att 
bli utslagen ur markanden eller uppköpt av en starkare konkurrent med större bättre skydd 
mot konkurrens. 

Jakobsen och Lien (2003) beskriver vilka metaforer konkurrens brukar jämföras med och 
drar paralleller mellan idrott, krigsföring och kärlek med konkurrens.  Konkurrens enligt 
författarna kan således ses som en tävling vilken bör eller måste vinnas. Oavsett sportgren 
tävlingen gäller skall deltagare leva upp till ett visst mål, vilket även gäller i näringslivets 
konkurrensförhållanden. Vidare beskriver författarna konkurrens såsom krig dör konkur-
rensmarkanden är ett slagfält där en seger innebär fler kunder. Tillsist gör författarna en 
jämförelse mellan konkurrens och kärlek där konkurrensen går ut på att vinna förtroende 
och tillit ifrån kunder för att hålla dem lojala och trogna företaget. Det måste således finnas 
en attraktion mellan kunder och leverantörer för att det skall kunna göras ekonomiska vins-
ter och utbyten.  

Det finns flera sätt att mäta konkurrens mellan företag och marknader. Michael E. Porter 
är känd för att kunna göra analyser av konkurrens. Författaren beskriver vilken typ av ris-
ker och hot ett företag bör ha i åtanke för att kunna förbli konkurrenskraftigt (Porter, 
1998). Författarens resonemang rör hur företag bör positionera sig och välja bransch för att 
undvika onödigt hårt tryck ifrån konkurrenter. Konkurrenterna är på sås ätt rivaler enligt 
Porter (1998) och är ute efter företagets kunder och dessa kunders förtroende. När rivalite-
ten ökar överförs allt mer och mer förtroende ifrån kunder till rivalerna.  

Genom att antingen välja en markand med färre antal rivaler eller öka värdet för kunden 
minkar konkurrensen och företag blir konkurrenskraftigare. Ett etablerat företag gör bäst i 
att öka värdet för sina kunder och potentiella kunder då ett branschbyte är riskabelt och ut-
gången är oviss. För att öka kundvärde och minska konkurrens ifrån rivaler bör företaget 
minska risker med det sätt det i nuläget arbetar.  

Ett exempel på en risk vilken uppstår då problem löses preliminärt är hanteringen av större 
kvantiteter av information där säkerhet, arkivering, uppföljning och liknande viktiga aspek-
ter av informationshantering blir lidande för att personal inte har tillräckligt med tid eller 
resurser för att på ett korrekt sätt hantera information, menar Lundblad (2005). Vidare kan 
det finnas områden vilka är onödigt arbetsamma fastän det finns affärssystem och elektro-
niska alternativ till manuellt arbete vilket kan underlätta arbete.  

För att minska risker är det viktigt att veta hur processen och vitala komponenter omkring 
påverkar det dagliga arbetet. Risker och brister kan leda till förseningar och andra oönskade 
händelser vilka i sin tur kan leda till att kund inte erhåller produkter och tjänster som för-
väntat eller utlovat. Det finns med andra ord en anledning till att arbetsplatser ser ut som 
de gör och risker med att fortsätta arbetet på precis samma sätt under en längre tid. Många 
faktorer kan spela in och vara avgörande för hur arbete utförs och jag anser att det kan fin-
nas utrymme för optimering. 
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1.1 Bakgrund 

Genom en uppdragsdiskussion med min handledare Maria Holmén, chef för avdelningen 
Grafiskt på Strålfors Svenska AB i Ljungby, genomfördes en uppdragstolkning för att 
komma överens om uppdraget och problemställningen. Jag erhöll uppdragsdirektiv och 
blev informerad om hur samarbetet ser ut och hur jag kommer i kontakt med berörd per-
sonal. Planeringen resulterade i beslut om att jag först bör se på verksamheten hur den ser 
ut idag och utifrån det finna de områden vilka jag har möjlighet att samla in tillräckligt med 
information för att sedan kunna göra en jämförelse med litteratur. Fokus låg redan från 
start att titta på hur det verkligen ser ut och beskriva informationsflödet. 

I likhet med vad Lundahl och Skärvad (1999) anser, har kunskapsmotivet diskuteras där det 
har klargjorts att det är personerna i företaget vilka har kännedom om verksamheten och 
att det är den kunskapen som måste inkluderas i utredningen för att kunna svara på pro-
blemställningen i rapporten. 

Arbetsområdet Grafiskt på Strålfors Svenska AB i Ljungby genomför systematiskt föränd-
ringar och förbättringar av sina arbetsprocesser. För mindre än ett år sedan ställdes avdel-
ningen inför en stor förändring och omorganisation då det skedde en flytt och personalen 
placerades i nya lokaler med nya placeringar av kontoren och även förändringar i personal-
styrkan. Lundblad (2005) menar att stora förändringar medför att arbetsbelastningen kan 
bli högre och då är det essentiellt att personalen arbetar rätt så att viktig tid och pengar inte 
spenderas på att upprätthålla gamla sätt vilka inte alltid är rustade för framtida påfrestningar 
och krav. Det är därför intressant för ansvariga på avdelningen Grafiskt att veta om arbets-
sättet och informationsflödet har potential att möta nya förändringar och kundkrav och om 
personal klarat anpassningen till nya förhållanden och är beredd att möta nya. 

1.2 Företagspresentation 

Strålfors Svenska AB har sitt huvudkontor i småländska Ljungby med kärnverksamheten 
att arbeta med informationsöverföring kombinerat med fysiska logistiklösningar. Företaget 
är IT-fokuserat och har i huvudsak andra företag som kunder, således inte privatpersoner, 
och klassas därför som ett ”Business-to-Business” (B2B) företag. Strålfors Svenska AB har 
en grafisk tradition och är verksamma med helhetslösningar inom affärsområdet informa-
tionsöverföring. Strålfors Svenska AB tar hand om kunders totala behov av informations-
överföring inklusive eventuell varulogistik och utvecklar, producerar och levererar system, 
tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Andra 
tjänster som Strålfors Svenska AB kan erbjuda sina kunder är bland andra möjligheten att 
(stralfors.se, 2005):  

• Leverera lösningar för informationsöverföring som stödjer kundens möjlighet att 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Strålfors hämtar, förädlar, lagrar och levere-
rar kundens affärskritiska information.  

• Erbjuda rätt lösning för informationsöverföring oavsett teknik och material.  

• Leverera såväl grafiska informationsbärare, etikett och blankett, som kort och elek-
troniska lösningar.  

• Kombinera effektiv produktion med tids - och kostnadsbesparande logistik och le-
verantörslösningar. Prioritera löpande, respektive affärer eller transaktioner (stral-
fors.se, 2005).  
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Avdelningen Grafiskt, vilken jag i denna rapport utfört en fallstudie på, producerar och ut-
vecklar pappersbaserade trycksaker såsom blanketter, spelprodukter, hälsovårds och läke-
medels information, kuvert, säkerhetstryck, marknadskommunikation och direktreklam och 
till sist elektroniska verktyg. Det elektroniska verktyg arbetsområdet Grafiskt erbjuder sina 
kunder är en Internetbaserad portal där kunder kan beställa varor, köpa produkter, kontrol-
lera lagerhållning och spartanskt följa sina order i leveranskedjan (stralfors.se, 2005).  

 Avdelningen Grafiskt och de processer jag har för avsikt att undersöka är strukturerad 
med huvudprocesserna grafisk rådgivning, beställning, design, prepress och tryck. För kun-
dens tillfredsställelse sker efter önskemål efterbehandling, lagerhållning, förpackning, distri-
bution och förd statistik, enligt figuren nedan. 

 

Figur 1.1 Schematisk bild över arbetsområdets Grafiskts processer och arbetsgång för att uppfylla sina kun-
ders behov. Bilden är hämtad från Strålfors Svenska AB hemsida (stralfors.se 2005). 

1.2.1 Valda processer 

Processerna beskriver hur avdelningen Grafiskt på Strålfors Svenska AB har strukturerat 
sina processer. Överst i hierarkin finner vi avdelningen Grafiskt som en process i sig själv, 
då i förhållande till övriga avdelningar i verksamheten på företaget. De fyra underliggande 
processerna är de huvudprocesser vilka avdelningen är ansvarig för och uppbyggd efter. 
Nästkommande processer är arbetsprocesser och är de aktuella processer vilka omfattas av 
rapporten. Nederst finner vi de processer vilka specifikt är de processer vilka jag har valt att 
titta närmare på. Inom Back Office ligger processerna planering, repro och inköp, vilka var 
och en beskrivs mer detaljerat i kapitel 8. Produktion omfattar även den processen plane-
ring men utöver det även självklart produktionsprocessen.  Nedan visar bilden hierarkin av 
de valda processerna i rapporten 



 

 5 

 

Figur 1.2 Arbetsområdet Grafiskts processer inom valt område för rapport. (Strålfors verksamhetshandbok, 
2004). Modifierad av författaren. 

1.3 Definitioner 

Nedan följer beskrivningar av ett antal ord och begrepp vilka förekommer i rapporten och 
underlättar förståelsen och terminologin för rapporten som läsare. 

Risker. De risker jag har för avsikt att identifiera är den risker som föreligger för att ge 
upphov till en kris. En kris leder sitt ursprung ifrån händelser som utgör ett hot. Detta hot i 
sin tur föreligger förstörelse av datasystem, nätverk, förlust av kunder etc.  Om något skulle 
gå snett dyker risker upp. Risker i allmän innebörd är möjligheten att något oönskat inträf-
far eller ska inträffa (ne.se, a 2005).  

De hot företag utsätts för kan komma både internt och externt. Exempel på dessa är data-
haveri, brand, fel på produkt, misstag som får allvarliga konsekvenser för kund eller andra 
intressenter, felaktig hantering av information (Skoglund, 2002).  

Definition av begreppet risker 

Nedan följer en beskrivning av vad risker är för att förtydliga vad det är jag skall identifiera 
i rapporten. Risk i allmän beskrivning är sannolikheten att något ogynnsamt inträffar.  

Lundblad (2005) menar att allt handlande vilket är förbundet med människan innebär ris-
ker. Vidare menar författaren att all värdering av risker är en sannolikhetskalkyl. I likhet 
med Lundblad (2005), menar Warner (2002) att osäkerheter sätter saker i rörelse vilka får 
oväntade och oönskade konsekvenser. Med andra ord åsyftar författarna att en osäker situ-
ation eller en osäker hantering kan i framtiden leda till något oönskat. Denna osäkerhet be-
nämns då som risk.  

En liknande syn på risk är att en risk är något vilket potentiellt kan skada verksamheten 
ekonomiskt, tidsmässigt eller på andra oönskade sätt (Karlöf & Helin, Lövingsson, 2003). 
Författarna visar en formel för hur graden för en risk kan beräknas, visar även beståndsde-
larna för en risk.  
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Risk = Sannolikhet x Konsekvens 

Risker kommer i rapporten att identifieras med hjälp av att se på utvalda processer ur olika 
synvinklar för att på så sätt kunna identifiera olika typer av risker inom samma process. Jag 
kommer vidare i texten utgå ifrån denna definition och åsyftar på risk med ovanstående de-
finition som utgångspunkt. 

  

Process. De processer som texten syftar till är de arbetsprocesser som förekommer på 
Strålfors Svenska AB. Dessa arbetsprocesser inkluderar arbetsrutiner efter vilka arbetet 
sköts. Exempel på en process är inköpsprocessen där det krävs en viss rutin för att genom-
föra ett inköp. Arbetsgången för inköp följer en viss rutin som är uppdelad i moment vilka 
ska genomföras på ett visst sätt för att inköpen ska gå korrekt och förväntat, vilket även 
kallas arbetsprocess. Många processer är beroende av varandra och produktionen kan ex-
empelvis inte starta förrän inköpsprocessen är färdig (susning.nu a, 2005). De processer 
rapporten behandlar är processerna för inköp, planering, tryckplåttillverkning och till sist 
produktion av grafiskt material. 

En process är en sammanhängande serie händelser i tiden. Det kan vara en industriell pro-
cess t.ex. för tillverkning av papper då pappersmassa kokas av träfiber (susning.nu b, 2005). 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att målet med en process är att den i slutändan tillfred-
ställer kund med sin slutprodukt samtidigt som resursåtgången är ogenerös. Författarna an-
ser att processer även genererar information gällande graden av kundtillfredsställelse. Hu-
vudprocesser uppfyller kunders behov genom att förädla de produkter vilka organisationen 
genererar till processen, menar Bergman och Klefsjö (2001). Jag väljer i rapporten att kalla 
huvudprocesser för arbetsprocesser då båda exempelvis är av typen produktionsprocess 
och distributionsprocess.  

Rapporten kommer att fokusera på fyra valda processer och dess informationsflöde. Pro-
cesser kan beskrivas på många olika sätt med avsikt att fokusera och belysa särskilda områ-
den. Alternativ görs en processbeskrivning där processens alla delar, aktiviteter, händelser, 
förlopp, etc. beskrivs (susning.nu, 2005 a). I denna rapport är det viktigt att skilja på ar-
betsprocess och generella processer. Arbetsprocesserna 

Resterande begrepp i kapitlet är hämtade ifrån Strålfors Svenska AB och används dagligen 
av personalen och har ofta beskrivits i intervjuer med processägarna där de berättar om in-
formationsflödet, verktyg och hjälpmedel i processerna. Definitionerna är hämtade ifrån in-
terna förteckningar och intervjuer. De interna förteckningarna namnges som Administrati-
va IS-verktyg. 

Arbetsorder. En order av papper vilken förvaras i en plastmapp och följer order genom 
alla arbetsprocesserna. 

MPS. MPS är en förkortning på material och produktionsstyrning. Detta är ett program 
som är basen för hela produktionen av kundens varor. I rapporten använder jag benäm-
ningen Mps:en när jag hänvisar till Strålfors MPS.(Administrativa IS-verktyg) 

Mps-web. Skräddarsydd lösning vilken är programmerad och utformad av anställda inom 
Strålfors Svenska AB. MPS Web fungerar som ett planeringsverktyg för processägaren för 
planeringsprocessen. (Administrativa IS-verktyg) 
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PU. PU står för produktions uppföljning och är ett informationssystem. Produktionsche-
fen på Grafiska är i huvudsak ensam användare av systemet. Hämtar information ifrån 
MPS. (Administrativa IS-verktyg) 

PUMA. Är även det ett informationssystem vilket är likt ovanstående system, PU. Skillna-
den är att PUMA är inriktat till maskinerna i produktion. Genom PUMA hämtas informa-
tion ifrån MPS och presenteras i form av staplar och diagram i excelmiljö. (Administrativa 
IS-verktyg) 

Benchmarking. Benchmarking är ett program för redovisning av produktion. Med hjälp 
av programmet Benchmarking kan produktionschefen jämföra sin produktion med andra 
länder inom koncernen. Den tekniska basen är Excel-Access. (Administrativa IS-verktyg) 

Movex. Movex är Strålfors affärssystem. Affärssystemet är utvecklat av Intentia och följer 
ett kundsupportavtal. (Administrativa IS-verktyg) 

Prepress inkluderar design till färdig plåt. Tidigare var design till plåt en och samma pro-
cess. Idag är design och plåttillverkning skiljd åt som två egna arbetsprocesser. 

Repro omfattar, till skillnad ifrån prepress, endast framställning och tillverkning av tryck-
plåtar. Historiskt ingick repro tidigare i prepress, men har under senare utvecklad till en 
egen process. 

Vy. En vy kan jämföras med en skärmbild eller sida om man jämför med Internet. I Movex 
bläddrar och passerar användaren många olika sidor vilket jag i rapporten kommer att 
benämna likt vyer. 

Manus. Ett manus är en mall för hur den önskade grafiska produkten skall se ut. Manus är 
i pappersform Detta manus följer med arbetsorden genom hela framställningen, efter att 
den blivit godkänd av kund och ansvarig personal inom avdelningen Grafiskt. 

2 Problem 
Strålfors har många olika arbetsprocesser för att kunna producera varor och uppfylla kun-
ders behov. Arbetsprocesserna är uppdelade i olika steg såsom mottagning av order, tryck-
ning, leverans etc. Dessa arbetsprocesser måste fungera bra var för sig men även samverka 
så bra som möjligt sinsemellan så att hela försörjningskedjan fungerar optimalt och sparar 
in tid och pengar så att företaget förblir konkurrenskraftigt. Genom att se på processerna 
på olika sätt identifieras riskområden utifrån olika synvinklar och framtida hot kan hittas, 
vilka företaget bör ha i åtanke vid vidareutveckling av de aktuella processerna. Det sätt vil-
ket processerna på den grafiska avdelningen bedrivs idag beror på historiska beslut, interna 
lösningar i arbetssätt och teknik och till sist krav (Berglund,B. Personlig kommunikation. 
2005-11-25). 

Att se hur flöden av information ser ut, hur informationen behandlas och vilka kunskaper i 
form av gemensam kompetens personalen har eller bör erhålla ger en inblick i hur proces-
ser kan rustas inför framtida optimering. Att arbetssätt och arbetsprocesser fungerar bety-
der inte att det sätt vilket arbete utförs på eller information hanteras på är bra, säkert, opti-
merat eller strävar mot företagets mål. Olika avdelningar kan till och med omedvetet 
motarbeta varandra för att samarbetet inte fungerar. Det kan således finnas en rad risker 
vilka personalen utsätter informationen för. Vidare kan personal omedvetet stävja utveck-
ling genom att obefogat hålla på gamla rutiner. För att få ett brett spektra och kunna hitta 
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flera möjliga risker utgår identifieringen visserligen endast ifrån fyra valda processer, men i 
sin tur identifieras risker ur tre olika synvinklar.  

2.1 Problemformulering 

Nedan presenteras problemet vilket är grunden för rapporten och analysavsnittet bemöter 
senare detta problem. 

Vilka ri sker f inns  de t  med at t  bedriva u tvalda process erna på de t  sät t  de  bedrivs  
idag,  u t i från de  t re  perspekt iven  in format ions f löde ,  kompetens  och in format ionssäker-
he t?  

3 Syfte 
Syftet med rapporten är att identifiera risker och övergripande riskområden inom valda ar-
betsprocesser och även i det sätt processerna samverkar. 

4 Rapportens disposition 
Fokus ligger redan från början på problemformuleringen. Problemet löses med hjälp av te-
oridelen och empiriska delen i rapporten, vilka tillsammans leder till den slutliga analysen. 
Genom att följa denna enkla figur löser jag uppgiften i fem steg. Dessa fem steg är rappor-
tens grundsten och början med problemställningen. Utifrån problemställningen ser jag på 
rapporten likt en fråga vilken ska besvaras. Datainsamling i form av teoretisk bakgrund, vil-
ken styrker problemet, och empirisk bakgrund vilken samlas in genom intervjuer och ger 
tyngd åt problem och den slutliga problemlösningen. Det fjärde steget blir att sammanställa 
vilka risker avsnittet för empiri ger sken av och till sist i det femte steget knyta samman 
empiri och teori i en analys vilken ger svar på den problemställning rapporten utgår ifrån. 
Rapporten är strukturerad enligt figuren nedan. 

 

Figur 4.3 Illustration av rapportens disposition. 



 

 9 

5 Val och fokus i rapporten 
Utifrån en förstudie har jag valt att se på fyra valda processer och använda mig av mina ti-
digare kunskaper genom att se på de valda arbetsprocesserna ur tre olika synvinklar. De tre 
synvinklarna är informationssäkerhet, kompetens och informationsflöde. Varje valt ämne 
utgör en egen mindre utredning av en process och bidrar till möjligheten att se på samma 
process med olika perception.  På så sätt ges möjligheten att finna risker i en process inom 
ett valt ämne vilka inte kunde identifieras inom ett annat ämne eller i detta fall valt synsätt. 

Strukturen för utredning är att undersöka risker och förutsättningar med processernas ut-
förande för att rusta företaget inför framtida påfrestningar. Jag studerar i denna rapport 
Strålfors Svenska AB:s eget interna material och undersöker sedan på egenhand processer 
för att till sist ge min synvinkel på vilka typ av risker och problem arbetssättet i processerna 
stöter på eller kan stöta på 

Egna utredningar inom företaget kompletteras ofta med utlåtande från konsulter och ex-
perter. Dispositionen för en strukturutredning på ett företag ger en beskrivning av hur det 
såg ut då, hur det ser ut nu och till sist hur det bör se ut i framtiden (Lundahl & Skärvad, 
1999). Jag har utifrån författarens mening valt att fokusera min fallstudie på att identifiera 
risker genom att beskriva hur det ser ut nu och utifrån teoretiskt grund sedan beskriva var-
för det kan föreligga risk och till sist ge förslag på hur det istället kan se ut. 

Utifrån hur Lundahl och Skärvad (1999) menar att en utredning ska gå till har jag valt att 
endast ytligt beskriva den historiska strukturen och fokuserar mer på hur processerna ser ut 
idag och vilka risker som kan identifieras. Genom att välja ut ett begränsat antal av alla de 
rutiner och processer som arbetet på Strålfors Svenska AB är uppdelat i kan jag titta närma-
re på de valda processerna. Jag har valt att inte gå in allt för djup i processerna, trots att jag 
endast fokuserar på fyra stycken, utan väljer att använda en bred kunskap och ett brett syn-
sätt för att identifiera olika typer av risker vilka även kan vara sammankopplade och orsaka 
varandra. Slutligen ger jag ett utlåtande om de risker jag identifierat och visar på vilka pro-
blem processerna har och måste lösa för att inte utsätta processerna för ytterligare risker. 
Skulle processerna redan vara optimerade i deras utformning under undersökningen kom-
mer detta i sin nuvarande struktur beskrivas.  

Valet stod mellan att beskriva en process detaljerat eller att välja flera för att kunna se skill-
nader på hur olika processer bedrivs och samverkar med varandra. Fokus valde jag därmed 
att lägga på fyra utvalda processer vilka är relaterade till varandra och att se hur processerna 
ömsesidigt samverkar. Hur valet genomfördes beskrivs närmare i kapitel 5.2. 

 

Figur 1.4 Illustration över förhållandet mellan valda processer och synvinklar. 



 

 10 

5.1 Val av metod 

Detta kapitel redovisar möjligheten till replikation och evaluering av rapporten. Med repli-
kation menar jag på vilket sätt jag gått tillväga för att samla in information så att rapporten 
kan följas upp och utföras på liknande sätt om det finns behov av att göra en liknande stu-
die. Evaluering betyder att värdera och genom detta kapitel ger jag riktlinjer för hur läsaren 
kan värdera den information vilken är presenterad i rapporten. 

De sätt jag valt att gå tillväga på redovisas nedan och speglar mitt sätt att systematiskt ob-
servera verkligheten. Metodavsnittet visar på de instrument som används för att samla in 
information. Metoden är ett sätt att systematiskt undersöka verkligheten och vi strävar efter 
att göra upptäckter i den värld som skapats av människan, menar Halvorsen (1992). 

Metodavsnittet är mer än bara en undersökningsteknik, det är även ett sätt att samlas in, 
organiseras, bearbetas, analyseras och tolka information så att andra kan förstå arbetets 
gång, så kallad replikation. Metodavsnittet ska vara och fungera likt ett hjälpmedel och inte 
vara ett mål i sig själv (Halvorsen, 1992). 

Halvorsen (1992) menar även att vid användandet av en viss typ av metod får man en viss 
typ av data. När nya upptäckter görs så kan problemställningen specificeras och då även 
begränsa utrymmet för öppen insamling av information. Det ger att den undersökande hi-
tar ett spår och kan inrikta sig. Resultatet blir svar på ställd forskarfråga utifrån förutsätt-
ningar i verkligheten (Halvorsen, 1992). 

Nedan följer en beskrivning av de olika tillvägagångssätten för insamling av information 
och bearbetning av information för denna rapport.  

5.2 Förstudie 

När problemställningen var fastställd genom samtal med min handledare genomförde jag 
ett flertal intervjuer i syfte att göra en förstudie. Syftet med själva förstudien var i sin tur att 
kunna kategorisera vilka områden och delar av verksamheten jag bör specificera och av-
gränsa mig till. Jag har således en induktiv ansats i arbetet i form av denna förstudie som 
ledde fram till att jag valde ut fyra processer och valde att se på dessa utifrån tre synvinklar.  

I denna förstudie använde jag mig av några undersökningsfrågor vilka sedan låg till grund 
för de intervjuer vilka genomfördes i den faktiska fallstudien som omfattar empririavsnittet 
i rapporten. Frågornas omfattning redovisas nedan: 

• Hur ser processen ut? 

• Hur ser flödet av information ut i processen? 

• Vilka elektroniska hjälpmedel och verktyg används? 

• Vad skulle kunna underlätta och effektivisera arbetet? 

• Vilka är de största faktorerna till försening? 

Utifrån dessa frågor gjorde jag en jämförelse med mina tidigare kunskaper och valde sedan 
ut de fyra processer vilka förseningar förekom, vilka använde både elektroniska informa-
tionsbärare, men även papper. Svaren på frågorna vid förstudien har således en stor inver-
kan på mitt val av processer då det framgår relativt snabbt under en intervju om jag kan få 
tillgång till vidare information och studie eller inte. Vidare valde jag att jämföre de områden 
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där det framgick att det fanns förseningar vilka jag ansåg skulle kunna falla inom ramen för 
de ämnesområden jag har tidigare kunskaper i. Jämförelsen går till så att jag tittar på vilka 
risker som finns i varje process och om den typen av risker återfinns på liknande nivåer i 
andra processer. För att inte dra alla potentiella risker över en kam eller endast få fram en 
typ av risker valde jag att titta på processerna ut tre synvinklar vilka jag har tidigare erfaren-
heter inom. På så sätt kunde jag ta hjälp av litteraturen för att styrka och beskriva de poten-
tiella riskområdena. Genom intervjuer och den framkomna informationen om förseningar 
föll valet på fyra processer. Dessa processer är inköp, repro, planering och produktion. Va-
let av fyra olika processer ger möjlighet till jämförelse, men öppnar även för möjligheten att 
hitta genomgående och likartade risker i dem alla. Förstudien är således utgångspunkten för 
fallstudien och frågorna ställda vid intervjuer i fallstudien.   

Det viktigaste resultatet av förstudien var att de fyra processerna för fallstudien valdes och 
att sättet att identifiera risker utsågs. Synvinklarna och möjligheten till att få tag på relevant, 
närgången och jämförbar information präglade det fortsatta arbetet med rapporten och ba-
nade väg för fallstudien.   

5.3 Fallstudie 

Jag har genomfört fallstudien på Strålfors Svenska AB i Ljungby på avdelningen Grafiskt. 
Där har jag intervjuat processägarna till fyra valda processer och följt med ut i produktion 
och fått möjligheten att följa alla steg och moment i processerna. Jag har låtsats att det fun-
nits en vanlig order utan några speciella önskemål ifrån en fiktiv kund och frågar hur denna 
order skulle ha behandlats och vad som sker med ordern i alla processer. 

Fördelarna med att göra en fallstudie är i första hand den unika möjligheten att i realtid se 
hur olika processer och informationer hanteras och bedrivs. Det går även att läsa ut sådana 
saker som inte går att läsa sig till i litteratur. Det kan exempelvis vara laganda, oskrivna reg-
ler om hur man beter sig och för sig och även vilken påverkan roller och den unika perso-
nalsammansättningen kan ha på arbetsuppgifter och olika utföranden i arbetsmiljön (Merri-
am, 1994).  

De fördelar jag lagt märke till i min fallstudie är den unika kontakt jag erhållit med personal 
inom många olika arbetsområden. Istället för att gissa mig till eller dra slutsatser hur infor-
mation borde hanteras eller hur arbetsprocesserna borde eller kan se ut har jag tagit den 
enastående chansen att se hur det i verkligheten kan se ut på en arbetsplats i en verklig ar-
betsmiljö. Genom en fallstudie får jag en känsla för och ser hur samverkan fungerar mellan 
personal och arbetsmoment, vilket kan vara svårt att upptäcka om tillvägagångssättet istället 
hade varit att genomföra intervjuer via telefon. 

Fallstudie kan vara en god möjlighet att jämföra de ämnen, områden och synvinklar vilka 
getts i tidigare studier med en verklig arbetsplats, menar Backman (1998). Jag anser att för-
fattarens antaganden är rimliga och ser fördelen att använda en fallstudie då jag kan använ-
da mina tidigare kunskaper och jämföra med det verkliga arbetet på företag.  

5.4 Induktiv ansats 

Med induktiv ansats menas att följa upptäckandets väg för att på så sätt inte ha förutfattade 
meningar om vad resultatet av arbetet ska bli och inte heller behövs någon djupare studie i 
forskningsresultat då en induktiv ansats används vid nya förhållanden. Detta synsätt med-
för att jag som undersökare inte i förväg vet hur stor teori och empiri kan bli i slutändan. 
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Empiriskt underlag till en induktiv ansats är typisk då det gäller att undersöka en speciell si-
tuation (Patel & Davidson, 1994). 

Utifrån vad författarna anser vara en induktiv ansats använder jag delvis en induktiv ansats 
i rapporten då empirin och resultaten av intervjuerna har en avgörande roll i rapporten och 
val av teori har skett utifrån empirisk resultat. Jag använder inte induktiv ansats fullt ut i 
rapporten då jag efter insamlandet av empiriskt material fokuserade på teoretisk grund i lit-
terära studier och sedan återgick till att beskriva och empiriskt information i rapporten. 
Kortfattat använder jag således induktiv ansats i min förstudie, men en deduktiv ansats i 
fallstudien. Förstudien ledde mig in på de valda kategorierna, synvinklarna. 

Metoden att dela upp insamlad information i svarskategorierna från intervjuer, empiriskt 
material, är exempel på ett induktivt arbetssätt. Då kan svaren dessutom delas upp i exem-
pelvis positiva och negativa svar om arbetsklimat, kompetens och liknande områden (Patel 
& Davidson, 1994). 

I rapporten har jag först genomfört omkring fem intervjuer i förstudien innan själva insam-
landet av information till rapporten startade. Utifrån de intervjuer jag genomfört i fallstudi-
en med processägare framgick vilken typ av empirisk data jag kunde samla in och i vilka 
kvantiteter. Jag anser att jag i stor grad har använt mig av en induktiv ansats i denna rapport 
då de empiriska data vilken erhållits vid intervjuer legat till grund för val av teoretisk ram 
och även rapportens utformning ändrats efter vilken information jag kunnat ta till mig.  

5.5 Deduktiv ansats 

Fallstudien vilken går djupare än förstudien och har en deduktiv ansats då fallstudien grun-
dar sig på de processer och synvinklar jag skall undersöka för att svara på problemställning-
en och identifiera risker, vilka enligt förstudien bör förekomma. Empirianvsnittet i rappor-
ten är således präglat av deduktion vilken även återspeglas i analysavsnittet i form av direkt 
jämförelse mellan och tolkning av empiri och teori. 

Deduktion är att dra slutsatser utifrån premisser, exempelvis att X och Y ger Z. Man bör ha 
i åtanke att premisserna inte behöver vara sanna eller att granden av trovärdighet av pre-
misserna inte väger in i slutsatsen av att finna Y, utan man drar helt enkelt slutsatser ifrån 
premisserna så länge de kan kopplas samman.  Med en deduktiv ansats drar man slutsatser 
som antas vara logiska utifrån premisserna (Thurén, 1999). 

I mitt fall är premisserna fastställda utifrån förstudien. Genom resultatet av förstudien val-
des fyra processer och tre synvinklar.  Premisserna är att det bör finnas risker inom dessa 
processer inom valda områden. Utifrån dessa premisser identifieras risker inom områdena. 

5.6 Datainsamling 

Datainsamling till rapporten har skett genom intervjuer och bearbetning av sekundärdata. 
Med sekundärdata menas information vilken är insamlad och dokumenterar ett visst feno-
men, men inte i syfte för just min undersökning, enligt Lundahl och Skrävad (1999). Ex-
empel på sådana data är interna processkartor över de processer jag studerat närmare för 
att upptäcka riskområden. Vidare har jag samlat in sekundärdata i form av planer hos pro-
cessägaren för planering och underlag för leverantörsbedömning hos processägaren för in-
köp, och flera utdrag ur verksamhetshandboken.  
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Tillförlitlighet enligt Patel och Davidson (1994) är konsten att stå emot slumpinflytanden 
av olika slag. Vid datainsamling genom intervju är tillförlitligheten starkt knuten till indivi-
dens förmåga och erfarenhet som intervjuare. Intervjuareffekten är ett faktum som bör 
räknas in i den totala tillförlitligheten.  

I motsats till den induktiva ansats jag beskrev i tidigare kapitel så litar jag mycket på den in-
formation jag valt att inrikta mig på och fokusera på i rapporten. Genom att först välja spår 
genom den induktiva ansatsen gör jag sedan flera intervjuer med processägare och ser till 
att de empiriska data jag återberättar i rapporten stämmer och är i likhet med händelser och 
aktiviteter i de verkliga processerna. 

5.7 Kvalitativa intervjuer 

Kännetecknet för en kvalitativ intervju är att den intervjuande i regel ställer enkla och raka 
frågor på vilka den intervjuade ger relativt komplexa och ingående svar på, vilket resulterar 
i att den intervjuande erhåller kvalitativ information (Trost, 1997). Vidare kan kvalitativa in-
tervjuer benämnas som informella intervjuer då det lämnas mycket utrymma för åsikter, 
känslor och avspänt samtal där personliga argument kan framträda. Jag har valt en kvalitativ 
ansats då jag anser att den förser mig med rätt slags information för att kunna uppfylla mitt 
syfte med rapporten. Enligt Trost (1997) har kvalitativa studier fått en felaktig uppfattning 
av att vara en metod för förstudie. Jag anser i likhet med Trost (1997) att även kvantitativa 
studier kan fungera som förstudiemetod och att kvalitativa studier är ett bra sätt att samla 
information i flera fall, även i mitt fall då det är viktigt att jag får en helhetsbild över hur in-
formationen flödar och hur personalen jobbar med olika program på olika platser i syste-
met. Genom kvalitativa intervjuer ställer jag relativt enkla frågor vilka lämnar stort utrym-
me för den intervjuade att berätta fritt. Trost (1997) beskriver att det är passande med en 
kvalitativ metod då frågeställningen i en studie är fokuserad på att hitta handlingsmönster 
eller andra mönster. Med denna infallsvinkel ser jag en klar fördel med denna metod då jag 
har för avsikt att beskriva processer på olika sätt och finna riskområden. Till sist är det vik-
tigt att poängtera att data vilken samlas in med denna metod inte är intressant förrän den 
kopplas samman med den teoretiska delen och perspektivet av arbetet (Trost, 1997).  

Jag har i huvudsak använt intervjuer som metod för datainsamling. Respondenternas svar 
under intervjuerna har behandlats likt rådata och har en avgörande roll för empirin i rap-
porten, i enlighet med Lundahl och Skärvad (1999). Till största delen är intervjuerna inte 
standardiserade och frågeställningen har varit beroende av den information vilken fram-
kommit under intervjuerna. Vid vaga och oklara svar har mer direkta frågor ställts för att 
finna önskad mängd information. 

En direkt skillnad på exempelvis observationer eller enkäter är att man med intervjuer får 
en interaktion. Det är för mig viktigt att kunna förstå och ha möjlighet att ställa följdfrågor 
när svaren under intervju innehåller för många fackliga termer, vid för komplicerade be-
skrivningar eller när svaren upplevs vara för tunna. Interaktionen ger mig möjlighet att på-
verka samtalet och styra takten och även be att få något förklarat ytterligare (Patel & Da-
vidson, 1994). 

Jag anser i likhet med Patel och Davidson (1994) att det är en enorm fördel med kvalitativ 
intervju då jag utför intervjuerna i en miljö som skiljer sig ifrån min vanliga vardagsmiljö. 
Sammanfattningsvis har jag använt mig av strukturen att ställa enkla öppna frågor och an-
teckna svaren och bearbeta dessa för analysen.  
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Graden av standardisering är när man talar om hur mycket av ansvaret som lämnas till in-
tervjuaren respektive respondenten. Frågornas innebörd och ordning faller även de inom 
ramen för standardisering. Strukturering är i vilken utsträckning frågorna är utformade så 
att de upplevs mer eller mindre fria för den intervjuade personen att tolka frågorna, använ-
da sina personliga åsikter och tidigare erfarenheter. De olika grader av standardisering och 
strukturering är beroende av i vilken utsträckning intervjuerna ska användas i jämförande 
syfte eller inte (Patel & Davidson, 1994). 

5.7.1 Urval av personer för intervju 

Urval av de personer vilka jag har intervjuats har utförts i samråd med handledare på Strål-
fors Svenska AB. Jag har valt att i första hand intervjua de personer som kan ge mig en kla-
rare bild över hur processer och system hänger ihop och fungerar då mina kunskaper i om-
rådet var synnerligen begränsade i startskedet då uppgiften nyligen fastställts.  

Lundahl och Skärvad (1999) menar att det är viktigt att identifiera värdefulla intervjuperso-
ner och välja att intervjua ”experten” inom området. Jag har tagit till mig detta och har suc-
cessivt intervjuat processägarna inom varje vald process. De kan möjligtvis inte anses att 
någon är experter inom området vid jämförelse med andra processägare på andra företag, 
men jag har valt utses dem till experter då avgränsningen avser valda processer på en vald 
avdelning på ett valt företag. I det sammanhanget är de experterna.  

5.7.2 Förberedelser för intervjuer 

De viktigaste förberedelserna inkluderar plats, tid, frågor och klädsel. Varje intervju öppnas 
med att jag i lugn och ro beskriver min bakgrund, mitt ärende och hur långt jag hitintills 
kommit i min rapport. På så sätt vet både jag som intervjuar och respondenten vilken 
grund vi står på och var vi kan hjälpas åt att fylla i luckor och var vi startar intervjun.  

Jag har fokuserat på att ställa faktafrågor vilka skall generera svar vilka är beskrivande och 
faktabaserade ifrån respondenten (Svenning, 2003). 

Min bedömning resulterade i att frågorna varierade relativt mycket beroende på vem som 
intervjuades. Personer i urvalet för intervju har väldigt varierande arbetsuppgifter och mina 
frågor är relativt varierande utifrån detta. Jag har gett stort svarsutrymme och har för avsikt 
att ta reda på vad varje individs personliga åsikt om sitt arbetssätt. Den struktur som åter-
finns i de ställda frågorna under intervjuerna är de angående arbetslivserfarenhet, åsikter 
om valda program och att processägarna beskriver hur processerna och informationsflöden 
ser ut.  

5.8 Analysmetod 

Trost (2005) menar att efter en kvalitativ intervju bearbetas, analyseras och tolkas informa-
tionen vilken har framkommit under intervjuerna. Tolkningen av insamlad empirisk data 
sker med hjälp av det teoretisk insamlade materialet, vilket i denna rapport motsvarar de tre 
synvinklarna. 

Efter att mitt empiriska och teoretiska underlag samanställts inledde jag analysdelen och 
tolkningen av informationen. Det teoretiska materialet låg som grund för att stärka och be-
lysa identifierade risker och lyfta upp dessa risker i generella problem genom hela analysav-
snittet. 
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Jag har analyserat varje process för sig utifrån de valda synvinklarna jag tog fram i förstudi-
en. Analysen har gått till så att jag jämför hur processernas flöde och dagliga arbetsrutin ser 
ut med vad teoriavsnittet beskriver bör undvikas eller hur flödet egentligen bör se ut för att 
fungera optimalt. Det gör även en jämförelse för att se om synvinklarna i sig kan ge en in-
blick i om det föreligger några risker vilka täcker alla processerna och som är själva risken i 
sig vilken bör åtgärdas då riskerna i specifika processer möjligtvis är en påföljd av större 
bakomliggande risker. 

I analysen kommer jag även att se på informationsflöde som helhet, kompetens som helhet 
och informationssäkerheten som helhet. Detta belyser att det finns liknande problem i alla 
processer och att områdena, synvinklarna som helhet har problem. Problemen i processer-
na kan således vara symptom av dessa helhetsproblem. 

Kapitel 9:e är en början av analysen då jag genom synvinklarna ser på empirin och sam-
manfattar den för att öppna för möjligheten att kunna tolka sig ram till riskerna, som läsare. 
Kapitlet är inte en analys i sig utan mer av en sammanfattning. Då sammanfattningen har 
sammanställts med influenser av synvinklarna och med fokus på att nå fram till risker och 
riskområden ser jag det ändå skäligt att inkludera kapitlet som en mindre del av analysen då 
den till viss del har en roll som analys i rapporten. 

5.9 Metodkritik 

Denna del är en beskrivning av de nackdelar och svagheter i valda metoder för rapporten. 
Jag har hittills motiverat för och lyft fram de positiva aspekterna med valda metoder. Detta 
stycke har i kontrast med den positiva aspekten till uppgift att spegla de delarna av meto-
den vilken bör finnas i åtanke vid bedömning av trovärdigheten i uppgifter och resultat i 
rapporten. Det finns med andra ord gråzoner i metoderna vilka både författare och läsare 
bör ha i åtanke för att kunna skapa sig en egen uppfattning och kunna dra egna slutsatser.  

Jag har behandlat den insamlade informationen såsom teoretiskt underlag och som empi-
risk beskrivning av verkligheten. Efter intervjuer och efter att definiera problem för rappor-
ten tog jag del av vad som beskrivs i böcker inom områdena informationssäkerhet, kompe-
tensutveckling och informationssystem. I rapporten görs en jämförelse med den informa-
tion jag anskaffat genom intervjuer med litterär studie. Att först ta del av vad som skrivs i 
böckerna, innan beskrivningen av empiri gjordes, var ett medvetat val för att inte påverkas 
av de existerande rutinerna på arbetsplatserna. 

Genom att först öppna medvetandet om vilka risker som kan tänkas dyka upp under en 
fallstudie och att sedan se om andra eller liknade risker kan identifieras ger en mer objektiv 
fallstudie då gamla rutiner och jargong på arbetsplatsen kan påverka och i vissa fall styra re-
sultat och identifiering av risker (Lundahl & Skärvad, 1999).  

5.9.1 Intervjukritik 

En stor svaghet vilken jag ser med de källor jag valt är att mycket av rapporten står och fal-
ler med den insamlade informationen i empiriavsnittet. Genom att mycket av den informa-
tion jag fått fram och resonerar kring är hämtad ifrån verksamheten på Strålfors Svenska 
AB blir det svårt att försöka hitta teorier i litteratur vilka stämmer överens och kan styrka 
det empiriska avsnittet i uppsatsen. Det blir en vågskål mellan beskrivning av vad verkliga 
flödet i processerna och möjligheter att finna litteratur vilken kan styrka eller förklara pro-
cessernas eventuella svagheter och problematik.  
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Det som sägs i intervjuer är upplevelser och synvinklar från verkliga människor vilka kan 
vara på olika bra humör och ge olika grad av sanning i sina svar och bedömningar (Merri-
am, 1994).   

En nackdel med att göra en fallstudie är att mycket av den samlade informationen och bak-
grunden hämtas ifrån en och samma arbetsplats. Jag blir på det sättet tvingad att forma 
mina frågor och insamlandet av information utifrån de förutsättningar fallet ger mig. Vidare 
måste jag vara medveten om att studien är tagen ut det verkliga livet och inte har någon te-
oretisk grund. 

5.9.2 Litteratur- och källkritik 

Viss del av litteraturen, vars roll är teoretisk ram i rapporten, är kurslitteratur hämtad ifrån 
tidigare kurser och speglar mina tidigare kunskaper inom informationsflöden, kompetens 
och informationssäkerhet. Jag har tidigare kunskaper av både arbetsplatsen jag utför fall-
studien på och kurser i informationssäkerhet, processbeskrivning och informationslogistis-
ka tillämpningar. Genom att se tillbaka på tidigare kunskaper och jämföra med de exempel 
jag använt tidigare kan jag på ett mer rimligt sätt identifiera de potentiella riskerna. Valet av 
böcker har varit komplicerat då det finns många böcker vilka beskriver de valda ämnena 
väldigt ingående och även med ett brett spektra. Att böckerna har dessa egenskaper borde 
vara en fördel, men jag anser att det varit svårt att sortera ut information. Valet har därför 
fallit på de böcker vilka beskriver sina ämnen och kunskaper inom dessa likt konkurrens-
fördelar och affärsstrategier. Exempel på detta är att många böcker har beskrivningar och 
definitioner medan andra är disponerade mer likt handböcker och ger handfasta exempel 
och konkreta förslag på hur ett konkurrenskraftigt företag bör rustas. Böcker av detta stra-
tegiska slag har jag valt att använda för teoriavsnittet i rapporten då jag har tidigare kunska-
per inom ämnena och söker identifiering och lösning på reala risker i en reell verksamhet.   

Halvorsen (1992), menar att insamlad data i tidningsartiklar och böcker bör granskas kri-
tiskt och tolkas i relation till den tidsepok de var verksamma i. Författaren menar att pro-
cessdata oftast är i obehandlad form till skillnad från forskningsdata vilken återfinns i be-
handlad form såsom exempelvis tabeller och diagram. Författaren menar även att det är 
viktigt att undersöka om vald data är relevant för problemställningen, om den är pålitlig 
och om den är representativ. Utifrån Halvorsen (1992) kritiska syn har jag varit noga med 
att ta hänsyn till att de interna processkartorna har några år på nacken. Mycket av de se-
kundära data jag använt mig utav har jag varit tvungen att ifrågasätta och bett om att få in-
formationen uppdaterad och kompletterad så att den stämmer överens med dagsläget.  

Till sist har jag använt mig av webbsidor på Internet, i syfte att finna uppdaterad informa-
tion och hitta sammanfattningar vilka överblickar ämnen för att lättare kunna göra av-
gränsningar. Ett exempel på detta är valet av de risker i informationssäkerhet vilka jag har 
valt att se över. Genom Internet förstod jag exempelvis att frågan om brandväggar diskute-
ras flitigt och att det ständigt sker förbättringar inom detta område. Den uppsjö av infor-
mation jag fann om brandväggar fick mig att inse att andra risker inom området är att före-
dra, då det i mindre grad diskuteras kommersiellt.   

6 Tre olika synvinklarna 
Detta kapitel hjälper till att teoretiskt belysa problemet i rapporten genom att med litterärt 
stöd beskriva de begrepp och områden vilka i sin tur ligger till grund för analysdelen. Defi-
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nitionerna i kapitel 1.3 beskriver de nödvändiga begreppen för rapporten, nedan beskrivs 
övriga begrepp vilka är teoretisk grund för att kunna belysa rapportens problem och syfte. 
Genom denna teoretiska beskrivning av informationsflöde, kompetens och informa-
tionssäkerhet byggs grunden för förståelsen av skillnaden på verkliga arbetsgången och 
det arbetssätt vilket kan rekommenderas enligt litterär studie. Dessa ämnesområden, eller 
synvinklar som de benämns vidare i rapporten, valde jag utifrån förstudien och för att jag 
har tidigare kunskaper inom dessa. Ett yttrligare argument kan tilläggas är att jag anser att 
de speglar områden inom ämnet informationslogistik. 

6.1 Informationsflöde 

Information är data vilken har blivit organiserad så att den ger mening och värde åt den 
som läser den. (Turban, Leidner, McLean, Wetherbe, 2005 ; s. G-6). 

Syftet med ett bra informationsflöde är att öka en organisations effektivitet och produktivi-
tet. Det värdefulla i informationsflödet är relationen mellan informationer i och utanför in-
formationssystem (Ciborra, 2002). 

Kriser är förknippade med att glömma bort och förtränga. Olustiga och oönskade händel-
ser kopplade med informationshantering har en tendens att tyna bort och arbete rullar på 
som vanligt (Ciborra, 2002). 

Rätt information till rätt person i rätt tid är grundkonceptet i informationshantering. In-
formationssystem i sin tur hjälper till att flytta information mellan personer i tid och rum. 
Informationssystem är således system vila behandlar, samlar in, bearbetar och distribuerar 
information (ne.se, b 2005). 

Informationssystem kan ses likt en fysisk process vilken stödjer insamling, bearbetning, 
sortering och analysering för användaren i syfte att nå organisationers mål eller annat speci-
fikt mål. Informationssystem stödjer på så sätt aktiviteter inom organisationen (Turban et 
al. 2005, s. G-6). 

Informationssystem innefattar mer än bara datorer. För att kunna införa ett informations-
system på ett tillfredställande sätt måste det finnas medvetande och god inblick i hur före-
taget skall bedrivas och påverkande faktorer på informationssystemet. För att förstå ett in-
formationssystem är det därför inte tillräckligt att förstå sig på datorerna utan det är väsent-
ligt att ha en förståelse för hur företaget sköts och hur information bör distribueras för att 
nå företagets mål (Turban et al. 2005). 

Hur ett informationssystem är utformat är ofta på liknande sätt och innehåller i många fall 
komponenterna datorer, mjukvara, tekniker och personal, menar Turban et al. (2005). För-
fattarna beskriver även att informationssystem dessutom kan bestå av flera mindre infor-
mationssystem vilka då fungerar likt applikationer i det stora informationssystemet vilket 
endast passar större verksamheter.  

Ett informationssystem knyts samman i ett nätverk vilket kopplar samman hela organisa-
tioner. Användaren av informationssystemet läser ut information ur data vilken är samlad i 
systemet. När användaren tar till sig informationen och använder den på ett värdeskapande 
sätt fungerar systemet tillfredsställande och ger användaren kunskaper. Data, information 
och kunskap kan vara input i systemet, vilka i sin tur även går att plocka ut komponenterna 
såsom output (Turban et al. 2005).  
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Ett informationssystem vilket följer och är strukturerat efter den befintliga organisationen 
kallas funktionella informationssystem och passar organisationer vilka har kärnverksamhe-
ter såsom produktion och åtgärder. Det funktionella informationssystemet är dock begrän-
sat till vissa avdelningar i organisationen och ett informationssystem vilket täcker flera olika 
slags avdelningar i organisationen kallas affärssystem (Turban et al. 2005). 

Turban et alt (2005) menar att termen för arkitektur av IT (informationsteknik) refererar till 
den allmänna strukturen av alla slags informationssystem. Författarna anser dessutom att 
en arkitektur av ett informationssystem således bör stödja en långsiktig utveckling av sy-
stemet och samtidigt vara mottaglig för uppdelning vid förändring och klara av kortsiktiga 
krav.  

Det finns dock enligt Turban et al. (2005) fem huvudkomponenter vilka bör ingå i ett in-
formationssystem. Dessa fem komponenter är: 

1. ”Hårdvara i form av datorer 

2. Mjukvara 

3. Nätverks- och kommunikationsresurser 

4. Databaser 

5. Personal vilken hanterar information” 

(Listan är hämtad och översatt ifrån Turban et al.  2005, s. 66) 

6.2 Kompetens 

”Kompetens är förmåga att klara en situation, att handla, att se framåt och ana vad framtiden 
kommer att kräva.” (Keen. 2003, s. 4) 

Vad som är kompetens i en situation kanske inte är det i en annan situation. Exempelvis att 
kunna bygga ett pussel snabbt är inte den eftersökta kompetensen då ett hus ska byggas. 
Ett annat exempel är någon som skriver snabbt, utan stavfel och med snygg handstil med 
papper och penna anses inte speciellt kompetent då samma person sitter och skriver lång-
samt på tangentbordet då en arbetsplats investerat i nya datorer (Fränkel, 2003).  

Kompetensförsörjning är företagets viktigaste process menar Anttila (2001). Författaren 
menar att kompetensen måste finnas och säkerställas utifrån den grund att alla beslut fattas 
på den grunden att beslutsfattare och aktörer besitter tillräcklig kompetens. Kompetens är 
något författaren anser krävs av alla i organisationen och lider större brister än vad ledning 
och aktörer förväntar sig.  

Det finns en rad fördelar med att satsa på kompetens enligt Imh resurs (2005). För det för-
sta krävs högre och bättre kompetens om ett företag skall kunna utforma sina produkter till 
att bli mer kvalificerade. I andrahand ökar möjligheten att rekrytera kompetent personal om 
den befintliga personalen har en hög kompetens. En kompetens personal tryggar på så sätt 
företagets framtida resurser till kompetens. Trivs dessutom personalen och arbetsklimatet 
blir trevigare kan sjukfrånvaro och personalomsättning minska vilket i sin tur leder till 
mindre kostnader för företaget. Listan på fördelar kan göras lång men jag väljer att till sist 
nämna fördelen med att kunna handla proaktivt. Höjd kompetens hjälper att rusta personal 
för att kunna förutse och handla vilket i sin tur handlar om att kunna förändra. Genom att 
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personalen har kompetensen att kunna förändra undviker man situationer där personalen 
kontinuerligt har gamla reaktioner på nya situationer (imhresurs.se, 2005).   

6.2.1 Personal 

För att kunna värdera kompetensen hos personalen är det viktigt att inte stirra sig blind på 
individens enskilda kompetens utan istället se till enhetens samlade kompetensbild då det är 
hela personalen som enhet ser till att processerna lever upp till förväntan. Kompetensbil-
den blir då personalens samlade förmåga att möta givna krav (Fränkel, 2003). 

 Företagets samlade kompetens resulterar i ett visst resultat eller slutprodukt. Ökar kompe-
tensen kan kvaliteten på slutprodukt eller resultatet öka, vilket i sin tur ökar det värdet på 
vad kunden ser som sitt behov. Kan företaget öka sin kompetens och därmed det värde sil-
ket kunden ser, kan företaget erbjuda sin kund mer värdefulla tjänster och produkter vilka 
kunden är beredd att ge större ersättning för (Anttila, 2001).  

Förhållandet personal och kompetens är starkt knutna till varandra. Det ger ett nytt synsätt 
då personalnedskärning enligt Anttila (2001) motsvarar kompetensnedskärning. Kompe-
tensnedskärning låter i många öron negativt och ger utrymme för eftertanke.  

Personalen är förutsättningen för att ett företag överhuvudtaget skall kunna tjäna pengar 
och sträva mot vinster. Personalens kunskaper och kompetens är en väldigt viktig tillgång 
för ett företag (Lundblad, 2005). 

6.2.2 Kompetensutveckling 

Kompetensförsörjning är uttrycket för företaget att förse organisationen och olika delar av 
verksamheten med kompetens för att möta de kompetenskrav företaget ställs inför i nulä-
get och i framtiden. För att få en bild över vilken kompetens som krävs måste företaget tit-
ta på den nuvarande kompetensen, vilken kompetens man kan tänkas förväntas tappa i 
framtiden och vilka nya kompetenskrav företaget kan möta (Fränkel, 2003).  

Vid utveckling av kompetensen hos personal finns det olika val för att vinna denna kompe-
tens. Ett sätt är att ta kurser utanför den egna verksamheten. Kompetensutvecklingen sköts 
då externt och kan bli mycket kostsam för företaget. Ett annat alternativ är att lära inom 
organisation, lära av varandra, vilket kallas intern kompetensutveckling och kan utföras i 
form av att arbetskamrater fungerar som handledare och mentorer åt varandra. Vidare kan 
det hållas kortare studiedagar och föreläsningar på företaget där individer ifrån företaget 
redovisar och lär ut sina kunskaper till kollegor (Fränkel, 2003). 

6.2.3 Samverkan 

Samverkan och kompetens går hand i hand genom att samverkan leder till ökad kompe-
tens. Samverkningens fördelar är att liknas med kompetensutvecklingens fördelar. Samar-
betslösningar leder till ökad kommunikation vilket är grunden för ökad produktivitet och 
effektivitet. Hansson (2003) menar att kollektiv kompetens ligger nära begreppet samver-
kan, så kallad ”team work”. Största fördelen med att stärka den kollektiva kompetensen är 
att förståelse för processer ökar, vilka personalens arbete är konstruerat på. Resultatet av 
god kollektiv kompetens blir, enligt författaren, att personalen gör rätt saker vid rätt tillfälle. 
Författaren anser även att det krävs interaktion mellan flera medlemmar i en grupp eller på 
en avdelning för att åstadkomma flöde i arbetsprocesserna och även en ömsesidig insikt i 
var olika medlemmar i personalen befinner sig i arbetsprocessen. 
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Det är viktigt med samverkan, och för att den skall fungera kan inte personal och avdel-
ningar i organisationer ”leva och arbeta i boxar”. Ashkenas (1997) menar att den finns fyra 
gränser vilka måste överskridas för att kunna nå upp till 2000-talets framgångsfaktorer. En 
av dessa fyra nämnda gränser är den vågräta gränsen, vilken avser hinder mellan organisa-
tioners funktioner, produktinriktningar och enheter. Författaren anser att risken med att 
vågräta gränser består är att en enhet hamnar i konkurrens med andra enheter eller funk-
tioner och istället fokuserar på egna mål och struntar i företagets målsättningar. 

6.3 Informationssäkerhet 

Idag är informationens livscykel principiellt densamma som förut, men information skapas 
på oerhört många fler platser. Åtkomst från många håll, uppdateringar och överföringar av 
information sker i en större utsträckning än tidigare. Många verksamheter har därför tappat 
den egna kontrollen över vad som händer med information. För att inte tappa kontrollen 
över information tillämpas informationssäkerhet. Den information vilken bör syddas och 
faller inom ramen för informationssäkerhet behöver inte vara hemligheter utan syftar på all 
den information i verksamheten vilken är intressant att skydda (Lundblad, 2005).  

I kommunikationsintensiva sammanhang blir verksamheter mer eller mindre sårbara. Verk-
samhetens beroende av information kan sträcka sig långt utanför den egna verksamhetens 
gränser och för att inte öka sårbarheten är det viktigt att ha kontroll över vilka ägarna av in-
formationen som flödar är. En följd av de högre påfrestningarna blir behovet av skyddsni-
våer och att dessa nivåer fastställs i verksamheten (Lundin, Andersson, 1997). 

För att kunna lösa ett problem så är det viktigt med rätt information. Det är dock inte skri-
vet att det krävs att informationen måste vara felfri. Det bör nödvändigtvis göras en avväg-
ning av vilken information vilken behövs och är viktig i förhållande till kvaliteten på infor-
mationen. 

 

Figur 8.5 Illustration av förhållandet mellan användare och information. Informationskvalitet. (its, 2005) 

6.3.1 Riktlinjer 

Nedan följer viktiga faktorer vilka bör tas i beaktande vid beslut om stärkandet av informa-
tionssäkerhet. 

Styrning och riktlinjer för personal och åtkomst.  

Enligt Örebros kommuns hemsida måste det finnas tydliga riktlinjer för personalen att följa 
om informationssäkerheten skall kunna höjas och ansvaret skall kunna förankras i verk-
samheten (orebro.se, 2005). 

Jag anser att Örebro kommun har goda riktlinjer för informationssäkerhet och utgår ifrån 
deras struktur för att kunna vilka säkerhetsaspekter en verksamhet bör ha. Dessa riktlinjer 
är dock inte beskrivna utifrån information hämtad ifrån Örebros kommuns hemsida, utan 
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endast riktlinjernas ämnesområden vilken fungerar likt en struktur för beskrivningen av te-
orier för informationssäkerhet. 

Lundblad (2005) poängterar att det är viktigt att skilja på säkerhetsplaner och policies. En 
policy bör vara ett kort dokument vilket ska vara lättåtkomligt och enkelt att förankra hos 
personalen. Planerna bör däremot vara mer detaljerade och noga peka ut hur personal ska 
gå till väga för att höja säkerheten och minimera risker och hot. Författaren beskriver även 
att det är viktigt i organisationer att det finns klara och tydliga dokument vilka beskriver 
vilka åtgärder och gärningar vilka inte är tillåtna. Beroende på vilken typ av organisation el-
ler verksamhet det rör sig om att försöka höja informationssäkerheten hos, finns det olika 
typer av dokument vilka är passade för organisationen. Dessa dokument kan vara policies, 
riktlinjer, instruktioner, anvisningar etc. Oavsett vilken typ av dokument ledningen väljer 
bör det vara anpassat efter personalen så att ingen bryter säkerhetsföreskrifterna. I vissa fall 
kan det vara lämpligt att utfärda säkerhetskontrakt för att stärka arbetet med informations-
säkerhet (Lundbland, 2005).  

Uppföljning  

Med uppföljning menas att ny och oerfaren personal behörighet till känsliga system bör 
kollas upp. Någon i högre nivå bör kontrollera att känsliga system inte utsätts för förstora 
risker (Lundblad, 2005) 

Utbildning 

Alla i personalen bör gå en kortare kurs i informationssäkerhet (orebro.se, 2005). Schneier 
(2000) menar att alla de brott vilka sker i den icke digitala världen kan förväntas ske i den 
digitala miljön. Detta bör personal vara uppmärksamma på. Genom interna och externa 
kursen kan personal utbilda sig i de grundläggande säkerhetsåtgärder vilka bör åtas för att 
inte utsätta företaget för onödigt stora risker. Interna kurser där personalen utbildar var-
andra är mindre kostsamma och kan i högre grad inne hålla flera konkreta exempel och 
praktiska prov på hantering av känslig information eller attacker vilka kan förväntas.  

Enligt Lundblad (2005) är den just bristen på säkerhet vilken är kostsam för ett företag. 
Genom att utbilda personal kan många attacker och risker minska vilket är en god långsik-
tig investering. Författaren anser att en utbildning för personalen i informationssäkerhet 
bör omfatta de grundläggande områdena såsom informationsklassning, behörighetskon-
trollsystem, lösenordshantering, skydd mot virus, tillträdeskontroll, skydd av lokaler, ut-
rustning, personal och till sist även incidenthantering. 

Nyckelpersoner 

Beroende av nyckelpersonal innebär att verksamheten blir sårbar om nyckelpersonal tillfäl-
ligt eller permanent skulle utebli från sin tjänst. Beroendet kan också innebära att en person 
ensam kan hantera information med möjlighet till manipulation av information. Nyckelper-
sonsberoende inom verksamheten bör undvikas och det kan göras genom att ge ersättare 
möjlighet att praktiskt få visa kunskaper, genom nyanställning eller genom att följa veder-
tagna standarder (Lundblad, 2005).

6.3.2 Spårbarhet 

Spårbarhet är viktigt ur den synpunkt att fel endast kan rättas till när orsak till problem kan 
identifieras. Genom att använda sig av spårbarhet i information och produkthantering un-
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derlättas arbetet att identifiera områden där fel uppstår och möjligheten att kunna rätta till 
och förändra för att förhindra att samma problem uppstår i framtiden (Schneier, 2000). 

Kryptering av trafik 

Information, vilken är av affärskritisk och känslig karaktär, bör vid datakommunikation all-
tid krypteras. Kryptering är inte enbart ett sätt att skydda information ur sekretessynpunkt, 
det även med fördel användas för att garantera information är riktig och korrekt levererad 
(Schneier, 2000).  

6.3.3 Uppdateringar 

Uppdateringar för ökad säkerhet, så kallad patchning, är ett enkelt sätt att hålla system 
uppdaterade med de senaste säkerhetskontrollerna. Men det är inte bara system och Inter-
netanslutningar vilka behövs vara uppdaterade. Även personalen behöver med jämna mel-
lanrum informeras om vilka nya typer av risker, hot och attacker företaget utsätts för 
(Lundblad, 2005). 

7 Strukturen av programmen för informationsflöde 
Detta kapitel tillsammans med efterföljande kapitel motsvarar empirin i rapporten. Infor-
mationen är i huvudsak hämtad ifrån intervjuer med berörd personal. För att få en förståel-
se för hur programmen och systemet, vilket är en informationsbärare och verktyg, är struk-
turerade görs en beskrivning av förhållanden mellan programmen. 

Strukturens utseende är präglat av ökningen av efterfrågningar ifrån kunder och högre krav 
på snabb hantering av information då kundkretsen successivt har ökat menar datasystem 
chefen på Strålfors (Cedervik, M. Personlig kommunikation. 2005-09-09).  

Affärssystemet är implementerat i slutet av 90-talet och har inte fungerat fullt så tillfredstäl-
lande och inte helt efter förväntan. Efter implementeringen av Movex drevs det inte längre 
centralt utan ägandet lades i händerna på processägarna Processägarna har inte insett sitt 
totala ansvarsområde och har därför inte uppfyllt kraven på uppdateringar av systemet. I 
dagsläget har frågetecknen kring processägarskapen slätats ut, men frågan om uppdatering-
ar kvarstår då processägarskapet inte enbart omfattar Movex utan givetvis alla system. Det 
är viktigt att uppdateringar sker och att det sker dokumentation för att kunna möta frågor 
vilka rör utveckling (Thestrup, G. Personlig kommunikation. 2005-09-09). 

Strukturen av programmen bör tillmötesgå användarna i den grad att deras arbete utförs 
och effektivt stöds för att arbetet inom affärsprocesserna bedrivs optimalt och vinstgivan-
de. Utvecklas företaget i en riktning och systemet i en annan är informationshanteringen 
dömt att misslyckas. 

7.1 Beskrivning av programmen inom valda processer 

Inom Strålfors Svenska AB används ett flertal informationssystem och verktyg i det dagliga 
arbetet uti verksamheten. Olika processer har krav och behov av olika typer av information 
såsom underlag för priser, produkter, . Systemet är uppbyggt av flera olika program vilka 
samverkar för att stödja arbetet i verksamheten. Inom det verksamhets- och arbetsområde 
rapporten speglar beskrivs nedan vilka program de grafiska användarna arbetar med. Enligt 
data system chefen är de två huvudprogrammen Mps:en och Movex. Movex är affärssy-
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stemet vilket hanterar mycket information om kunder, leverantörer och ekonomi. Mps:en 
integrerar med Movex och är Strålfors system för material- och produktionsstyrning. 
Mycket information skrivs in i båda programmen och delas av båda. Mps:en är det verktyg 
personalen använder mest och där den källa till information vilken personalen litar mest på. 
Exempelvis finns all information till en arbetsorder i Mps:en och vid utformandet av en ar-
betsorder skrivs ordern ut från Mps:en (Cedervik,M. Personlig kommunikation. 2005-09-
09). 

 

Figur 9.6  Beskriva av hur informationshanteringsprogrammen är kopplade till varandra. Program vilka hante-
rar information inom de valda processerna. (Framtagen i samråd med Sven Nilsson). 

7.2 Statussystem 

Inom avdelningen Grafiskt på Strålfors Svenska AB numreras order med ett punktstatussy-
stem för att specificera och spåra hur långt en order kommit i verksamheten. Produktions-
chefen på Grafiskt berättade att varje moment längs kedjan av framställningen av produkt 
till kund har ett visst nummer, och detta nummer kopplas med ordern så fort ordern har 
slutfört ett moment. En helt ny order har nummer 00-30 vilket beskriver att den är under 
förberedande och planering. 40 betyder att ordern är tryckt ute i produktion och status 60 
betyder att ordern är klar och levererad. Punktstatussystemet sträcker sig således mellan 
punkterna 00-60 och hjälper planerare och personer vilka med olika anledningar försöker 
att spåra en order att veta var och i vilket moment ordern befinner sig i. Status på en order 
söks via MPS, den plats där olika processägare även ändrar status då en order har avklarat 
ett moment (Andersson,A . Personlig kommunikation. 2005-11-24).  

Statussystemet är personalens starkaste medel till uppföljning av order. Genom att persona-
len vet vilken status en order befinner sig i kan uppföljning, planering och beslut fattas ut-
ifrån den kännedomen. Statussystemet är även avgörande för vilken behörighet en använ-
dare har att hämta information om en order. Befinner sig en order i en status vilken inte 
faller inom ramen för åtkomst av information för en viss användare innebär det att just den 
användaren inte längre eller ännu har ansvar eller användning av den aktuella informatio-
nen om ordern. Statussystemet berättar på så vis i vilket stadium den befinner sig i, vilken 
användares ansvar den för tillfället ligger under och var den geografiskt borde befinna sig. 
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8 Beskrivning av processerna 
Detta kapitel ger empirisk grund i rapporten och är ett resultat av de intervjuer vilka ge-
nomförts på Strålfors Svenska AB. Beskrivningarna för de olika processerna görs utifrån 
den teoretiska ramen och den problemställning vilken diskuterats tidigare i rapporten. In-
nehållet och den information vilken presenteras i varje process är däremot självklart empi-
rin. Valet av processerna nedan grundas på möjligheten att fritt kunna följa information 
och arbetsgången i processerna. De valda processerna är inköp, planering, repro och till sist 
produktion. Varje process beskrivs utifrån de valda synvinklarna för att kunna belysa ett 
problem från olika håll och säkerställa vilken typ av problem det är. Ett problem med in-
formationsflödet i en process kan i själva verket vara symtomet av ett informationssäker-
hetsproblem och vice versa. Nedan följer en detaljerad beskrivning av de utvalda proces-
serna. Empirin motsvarar informationen i beskrivningarna av processerna och informatio-
nen i sin tur är samlad genom intervjuer med respektive processägare. Empirin är kategori-
serad så att endast det som händer inom varje vald synvinkel presenteras. Det finns mycket 
som händer inom processerna vilket faller utanför synvinklarna och därför inte finns pre-
senterat i denna rapport.  

En övergripande fråga jag tog upp med alla processägare och med många anställda inom de 
dyra valda processerna är frågan om informationssäkerhet och informationssäkerhetspolicy. 
Vid fråga om vad Strålfors Svenska AB:s policy för informationssäkerhet omfattade, inne-
bar, finns och efterföljs svarade personal inom alla fyra processerna att det inte kändes vid 
policyn och att de inte visste vad den omfattade. Detta beskrivs inte närmare inom varje 
process utan tas upp i form av en övergripande risk i analysavsnittet senare i rapporten. 

8.1 Inköpsprocessen 

Följande beskrivning av inköpsprocessen är hämtad ifrån interna processkartor och inter-
vjuer med processägaren för inköp på avdelningen Grafiskt i Ljungby. 

Processens namn är Inköp och namnet och syftar på de inköp vilka sker av allt annat än 
papper i ark och rulle. De inköpen har en egen process vilken inte faller inom ramen för 
denna process. Anskaffningen av ark och rulle sker i så stora kvantiteter, baseras på pro-
gnos och handlar större delen av året om att beställa lagerhållet material.  

Inköp anskaffar istället grafiska produkter och tar beslut om de bör tryckas och behandlas i 
huset, köpas in som färdiga produkter vilka ska distribueras till kund eller om de ska tryckas 
på verksamhet utanför avdelningen Grafiskt (Petersson,M. Personlig kommunikation. 
2005-09-26).  

Processen startar när ansvarig får en förfrågan av annan avdelning eller av övrig personal 
på Back Office. Slutprodukten i inköpsprocessen blir en offert vilken lämnas till den som 
ställde förfrågan (Petersson,M. Personlig kommunikation. 2005-09-26). 

8.1.1 Informationsflöde 

Jag har valt att titta närmare på hur informationen hanteras i denna process. Utifrån den 
teoretiska bakgrunden ser jag närmare på de delar jag har fått ta del av i processen vilka rör 
informationsflödet. Jag har lagt fokus på moment där processägaren hanterar stora mäng-
der information.  
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Informationsflödet i processen för inköp kan beskrivas som linjärt. Inköparen får först en 
förfrågan vilken inkommer i form av e-post, muntlig kommunikation, kommunikation via 
telefon eller i form av fax. När förfrågan har inkommit startar arbetsprocessen för inköp 
och inköparens ansvar och arbetsuppgifter tar vid. Inköparen börjar med att göra en be-
dömning av produkten. Beslut fattas angående om tryckning av order skall ske innanför el-
ler utanför händerna för avdelningen Grafiskt. Tas beslutet av inköparen att tryckning bör 
ske utanför avdelningen, det vill säga att avdelningen Grafiskt inte bör åta sig ordern, läm-
nas förfrågan vidare till berörd avdelning eller verksamhet. Denna överlämning av förfrå-
gan sker i de flesta fall via e-post. Tas däremot beslutet att tryckning bör ske inom avdel-
ningen Grafiskt begär inköparen offerter ifrån olika underleverantörer. Dessa underleve-
rantörer måste vara bedömda enligt vedertagna regler och det är inköparens uppgift att 
göra den bedömningen. Efter att offerter inkommit ifrån underleverantörer jämförs dessa 
och inköparen fattar ytterligare beslut om vem som skall trycka produkten. Till sist lämnas 
en slutgiltig offert till produktionsansvarig Verksamhetshandbok (2003). 

Kontakten med leverantörer, övriga inköpare och personal på avdelningen vilka arbetar 
med ordermottagning, sker till nittio procent med e-post. Övrig kontakt sker via telefon, 
personlig kontakt och fax. Mycket information hamnar således i processägarens e-postlåda, 
vilket processägaren finner smidigt då information på ett enkelt sätt kan klassas, sorteras 
och tas bort. Digital information i form av e-post upplevs mindre tidskrävande än hanter-
ing med papper. Hämta fax och faxa dokument är inte lika effektivt som e-post och resulta-
tet och kvaliteten erfars vara sämre på fax (Petersson,M. Personlig kommunikation. 2005-
09-26).  

Informationen som hanteras i denna process är lagrad och hanteras i affärssystemet Movex. 
Movex upplevs dock såsom tungrott och svårarbetat ur inköparens synvinkel då flera vyer 
måste bläddras igenom för att nå fram till den önskade vyn. Med vy menas en skärmbild el-
ler även plats i systemet. För att logga in i systemet måste användaren exempelvis passera 
två vyer och det krävs att användaren bläddrar sig igenom fem vyer för att ta reda på vilken 
leveransadressen är till vald order.  Movex är således inte optimerat för att hantera inköp 
likt ett renodlat inköpssystem utan fungerar istället som ett administrativt verktyg där be-
ställningar registreras. Vid fel finns ingen manual att slå i för att snabbt kunna hitta rätt i sy-
stemet (Petersson,M. Personlig kommunikation. 2005-09-26).   

Trenden visar tendenser till att antalet avtal ökar och inom inköp är personal i allt större ut-
sträckning styrda mot att skriva avtal i större utsträckning. Innan ett avtal skrivs måste en 
leveransbedömning genomföras av inköparen. Leveransbedömningen kräver att inköparen 
undersöker och synar den potentiella leverantören för att vara säker på att denne lever upp 
till ställda krav och han hålla framtida avtal. Leverantörsbedömningen är ett tre sidor långt 
dokument där bedömaren kryssar i nitton JA/NEJ frågor och kommenterar dessa frågor 
vid behov (Petersson,M. Personlig kommunikation. 2005-09-26).  

8.1.2 Kompetens  

Flera olika slags kompetenser krävs för den mängd olika uppgifter processen hanterar. De 
finns dock en gemensam nämnare och den är att kunna fatta beslut. Uppgifter pro-
cessansvarige står inför är att kunna göra bedömningar om offerter besluta om förfrågan 
skall göras i huset eller ej och även kunna bedöma om leverantör lever upp till krav eller 
inte (Petersson,M. Personlig kommunikation. 2005-09-26). 

I dagsläget samarbetar processägaren med tre andra inköpare inom verksamheten. Pro-
cessägaren är dock ensam ansvarig för inköp på avdelningen Grafiskt. I dagsläget är beslut 
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och verkliga inköp genomförda genom enskilt arbete. Inom en snar framtid kommer ett 
samarbete med övriga inköpare i koncernen runt om i norden startas så att samordnings-
fördelar utnyttjas. På så sätt kan inköpen optimeras och bästa priser och skalfördelar ut-
nyttjas. Vidare kommer kompetens hos inköpare runt om i norden inom verksamheten på 
Strålfors att kunna höjas. Tillsammans kan inköparna använda sig av vedertagna standarder 
och hitta vägar och leverantörer vilka ger en mer lönsam inköpsverksamhet. Samverkan 
med övriga nordiska inköpare i koncernen genomförs för att nå bästa möjliga inköp (Pe-
tersson,M. Personlig kommunikation. 2005-09-26). 

Samverkan med planerare är väsentlig då beslut om att åta sig order eller inte genomförs av 
inköparen i vissa fall. Det gynnar både planerings- och inköpsprocessen att ha en dialog för 
att försäkra sig om att rätt beslut tas vid avvägning om order bör tryckas i huset eller köpas 
in färdiga (Petersson,M. Personlig kommunikation. 2005-09-26). 

8.1.3 Informationssäkerhet 

Uppdaterad information i form av aktuella priser och dylikt är viktigt. I detta fall är det an-
geläget att informationen är korrekt så att avtal och överenskommelser inte bryts eller över-
träds på grund av att prisinformationen är inaktuell. Uppdateringar bör ske ofta och helst 
oftare än i dagsläget då priser ändras flitigt (Petersson,M. Personlig kommunikation. 2005-
09-26).  

Uppföljning i form av att övervaka att känsliga system inte utsätts för fara regleras genom 
att endast inköpare inom verksamheten har behörighet till de känsliga delarna i affärssy-
stemet Movex. Det är upp till inköparna sinsemellan att se till så att rätt information är 
samlad och att den bearbetas på rätt sätt (Petersson, M. Personlig kommunikation. 2005-
09-26). 

Leverantörsbedömningarna vilka togs upp i kapitel 9.1.1 berörande informationsflöde be-
skriver hur leverantörsbedömningsdokumenten är utformade. Det skall här tilläggas att 
dessa leverantörsbedömningar utförs digitalt och lagras i en mapp vilka endast inköpare på 
Strålfors Svenska AB i Ljungby har behörighet till att ta del av. Leverantörsbedömningarna 
är således klassade att endast inköparna skall ha tillgång till dem och vid behov kunna ta del 
av dem. Processägaren har utöver denna digitala mapp en pärm med leverantörsbedöm-
ningar i pappersform på sitt kontor. En pärm med papper är ytterst enkelt för en obehörig 
att plocka med sig då kontoret inte hålls låst när det är obemannat. Det händer att leveran-
törsbedömningen inte skrivs in i digital form då det är många frågor vilka ska besvaras i 
dokumentet och det är tillräckligt arbetsamt att fylla i dokumentet en gång vare sig det är i 
digital form eller papper (Petersson, M. Personlig kommunikation. 2005-09-26).  

8.2 Planering och finplanering 

Beskrivningen av processen nedan är baserad på information ifrån intervjuer med pro-
cessägaren för planering på avdelningen Grafiskt på Strålfors i Ljungby. Det finns ingen 
processbeskrivning eller intern processkarta vilken beskriver hur processen för planering 
och finplanering ser ut på avdelningen. Processen startar nämligen först när en avvikelse 
sker och det är därför meningslöst att konstruera någon karta över processen då den varie-
rar så avsevärt (Möllgård,L. Personlig kommunikation. 2005-11-16). 

Beskrivningen nedan är av den orsaken fokuserad på de tre synvinklarna och beskriver de-
lar av processen vilka synvinklarna täcker. 
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8.2.1 Informationsflöde 

Informationen i processen hanteras i och sköts via Mps-web, vilket stöds och i sin tur häm-
tar information från Mps:en. Mps-web är huvudverktyget vid planering och presenterar alla 
avvikelser i form av order vilka har avvikit ifrån grundplanen. All information om avvikel-
ser framgår i Mps-web och visar sig i form av en färgindikation. När en sådan avvikelse dy-
ker upp är det genast upp till planeraren att lösa problemet så att avvikelsen kan tas bort 
och att ordern kan planeras om så att slutprodukt hinner ut till kund i tid. Planeringsansva-
rig menar att det är när avvikelserna uppstår som hans arbete tar vid och processen för fin-
planering startar. En sådan avvikelse kan vara att orderberedarna trots systemet varningar 
placerar en ny order i Mps:en (Möllgård,L. Personlig kommunikation. 2005-11-16). 

Planeringsarbetet är således uppdelat i två delar vilka är planering och finplanering. Vid fin-
planering sker ett närmre samarbete med linjechefer i produktion och med produktionsan-
svarig för att kunna ta beslut om bästa finplanering. 

E-post är kopplat till ordernummer och det finns möjlighet att plocka fram information om 
processen från en e-post och sedan göra en utskrift. På så sätt kan nödvändig information 
snabbt plockas fram och var än processägaren går finns möjligheten att ta med sig en ut-
skrift och förmedla informationen om vilken order, kund, leverans, produkt, kvantitet det 
rör sig om (Möllgård,L. Personlig kommunikation. 2005-11-16). 

8.2.2 Kompetens  

Den kompetens vilken är viktigt i denna process i rollen som planerare är att ha god kom-
munikation med alla inblandade parter. Det gäller att som planerare i denna process kunna 
koordinera och ha inblick i alla övriga påverkande processer och ha uppsikt på tidskrävan-
de aktiviteter vilka kan fördröja leveranstiden. Samverkan är av hög prioritet i denna pro-
cess och en avgörande faktor till att problem kan lösas och order hinner hamna i tryck i tid 
och att leveranstider lever upp till kundens förväntan, menar planeringsansvarig. Dagliga 
och veckovisa möten med planeringschef, produktionschef och personal produktion tar 
upp de problem order har stött på under produktion av färdig produkt. På dessa möten 
diskuteras även hur problem skall motverkas och hanteras i framtiden (Möllgård,L. Person-
lig kommunikation. 2005-11-16). 

8.2.3 Informationssäkerhet 

Planeringsansvarig anser att det är viktigt med uppdaterad information i systemen. Han be-
traktar att det är viktigt att snabbt kunna spåra arbeten och veta var de befinner sig i geo-
grafiskt och även att veta när ordern genomgick vilka moment och hur lång tid varje mo-
ment har tagit. Varje order har ett specifikt kalkylnummer vilket är kopplat till order i 
Mps:en. Detta nummer hjälper planeringsansvarig att snabbt hitta ordern i systemet och se 
all information vilken är kopplad till ordern (Möllgård,L. Personlig kommunikation. 2005-
11-16). 

Planeraren har även stöd av punktstatussystemet vilket berättar i vilken process, i vilket 
moment och på vilken plats ordern befinner sig. Punktstatussystemet, vilket finns i Mps:en, 
förtäljer dock inte vid vilken tid eller dag ordern fick den senaste statusen i systemet. Lånar 
någon en arbetsorder i pappersform är det omöjligt att ur systemet kunna läsa ut var ar-
betsordern i pappersform befinner sig. 
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8.3 Repro 

Beskrivningen nedan är baserad på den information vilken är hämtad ifrån interna process-
kartor och intervjuer med processägaren för Repro på strålfors Svenska AB i Ljungby.  

8.3.1 Informationsflöde 

På repro arbetar personalen till största del med så kallade Pdf-filer. Design, vilken är avdel-
ningen repro får sin information ifrån, skickar filer till repro i form av Pdf-filer. Efter att 
personal har filen upplägget i filen med att stämma överring med formatet på tryckplåt görs 
själva kopieringen till plåt. För kopieringen används Computer to Plate (CTP) viken är en 
maskin vilken för över informationen på den modifierade datafilen till en verklig tryckplåt.  

Arbetsprocessen för repro startar när arbetsordern i pappersform och datafil med den in-
formation vilken ska fästas på plåt inkommer. När dessa är inkomna måste personal se till 
att anpassa mediet till ett format vilket lämpar sig för tryckpressarna. När mediet är anpas-
sat till en tryckplåt och till tryckpressens egenskaper görs en kopiering till plåt. Efter kopie-
ring ifrån fil till verklig plåt görs en sista kontroll för att säkerställa att tryckplåt lever upp 
till ställda krav och signeras därefter av plåtansvarig. Plåt och arbetsordern i pappersform 
bärs sedan ut till aktuell tryckpress och arbetsordern i pappersform placeras i aktuellt fack 
hos linjecheferna i produktionen.  

Många ändringar av kund gör att planeringen och planerad produktion blir försenad. Detta 
problem är vanligt och leder till stora risker vid tillfällen när bemanningen är låg (Berg-
lund,B. Personlig kommunikation. 2005-11-25).  

Något jag anser man behöver poängtera är hanteringen av korrektur. Denna procedur lig-
ger visserligen på gränsen till repro och faller inte solklart inom ramen för arbetsprocessen 
repro, men jag anser att det inte bör försummas då korrektur är något som måste vara klart 
innan tillverkning av plåt sker. Genom intervjuer har det framgått att det vid godkännande 
av korrektur av kund krävs att manus stämplas manuellt och att datum skrivs för hand i det 
tryck stämpeln avger (Perssson,D.Berglund,B. Personlig kommunikation. 2005-11-25). 

8.3.2 Kompetens  

På repro, tillverkningen av tryckplåtar, finns en nyckelposition som tar viktiga beslut om 
hur plåten ska se ut så att den passar produktion och att den är färdig för tryck (Berg-
lund,B. Personlig kommunikation. 2005-11-25).  

Samarbetet med framförliggande arbetsprocess, vilken är design, måste fungera gott då det 
är upp till design att se till att kunden är nöjd med utformandet på produkten så att den kan 
gå i tryck. Då kund gör ett val att ändra i sin design blir påföljden en försening vid tillverk-
ningen av tryckplåtar. Detta medför att en viss finplanering görs på avdelningen för att 
kunna hålla hög tillverkningskapacitet även om en viss order måste omarbetas av framför-
varande arbetsprocesser. Finplaneringen fungerar nyanserat och kan i vissa fall leda till stör-
re förseningar, men även förhöjd kapacitet och effektivare arbete (Berglund,B. Personlig 
kommunikation. 2005-11-25).  

Personalen ses likt en kompetens resurs vilka har befogenheter att fatta viktiga beslut angå-
ende godkännande. Grundläggande orsak till försening inom arbetsprocessen repro är brist 
på personal. Bemanning är av stor vikt för att kunna motverka förseningar (Berglund,B. 
Personlig kommunikation. 2005-11-25). 
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8.3.3 Informationssäkerhet 

Vid samtal med processägaren framkom att den process jag valt att kalla repro ligger i nära 
anslutning och vävs delvis in i processen som kallar Prepress (före tryckning). Tidigare var 
de två processerna en och samma men har under senare år delats upp. Prepress är i dagslä-
get den design del som en order går igen, vilken slutprodukten är en digital fil som skickas 
till avdelningen för processen repro. På avdelningen för repro kopplas design med verkligt 
tryckformat och tillverkningen av tryckplåtar sker. Vid leverans av fil med information vil-
ken skall tryckas på plåt finns det ingen rutin för att bekräftelse av säker leverans för den 
som skickat filen från design till repro. Samtal med processansvarig med repro försäkrar att 
tekniska lösningar för detta finns, bland annat genom programvaran Apogee, men det är 
inget som personalen använder sig utav för att försäkra att datafiler kommer fram i önskat 
skick (Berglund,B. Personlig kommunikation. 2005-11-25). 

Likt processen för planering används kalkylnummer för att finna tidigare order i Mps:en. 
Spårbarhet genom kalkylnummer i arbetsprocessen repro sker när kund hör av sig för att få 
en ny tryckning av en gammal order, exempelvis en blankett de tidigare använt. Dessa 
nummer är ibland befintliga på slutprodukterna men tyvärr väljer kunden ofta att inte ha 
dessa nummer med på sina produkter. När kunden väljer att inte ha med kalkylnummret, 
smått i kanten på ena sidan, så minskar möjligheten till spårbarheten, men den är allt annat 
än obefintlig (Berglund,B. Personlig kommunikation. 2005-11-25). 

8.4 Produktion 

Informationen om denna process är samlad från intervjuer med processägaren, vilken i det-
ta fall är produktionschef på avdelningen Grafiskt på Strålfors Svenska AB i Ljungby. 

Processen är den vilken följer repro. Processen tar således vid när repro har levererat plåt 
och arbetsorder. Processen innefattar tryckning med offset, boktryck eller med flexitryck. 
Slutprodukten är den färdiga produkt vilken skall levereras till kund. Alternativt ska pro-
dukten även ha någon form av efterbehandling, men det arbetet är en egen process i dig 
självt och faller inte inom ramen för denna process. Skulle efterbehandling önskas av kun-
den i form av limning, krympplastning eller liknande är slutprodukten ändå den samma för 
processen produktion och ansvaret för att paketera och levererar för vidare leverans till 
kund sköts då av efterbehandlingsprocessen (Andersson,A. Personlig kommunikation. 
2005-11-24). 

8.4.1 Informationsflöde 

Input för processen är arbetsordern i pappersform, tryckplåt och arbetsorderns motsvariga 
information i Mps:en. Tryckplåtarna lagras vid aktuell maskin i väntan på klartecken ifrån 
linjecheferna att tryckning ska starta. Sedan genomförs en kontroll av att rekvisition av ma-
terial, arbetsorder och manuset vilket är bifogat i arbetsorder, stämmer överens (Anders-
son,A. Personlig kommunikation. 2005-11-24). 

Produktionsprocessen startar när linjecheferna tillhandahålls arbetsordern i pappersform. 
De sortera arbetsorder efter planering vilken finns tryckt på ordern. Därefter finplaneras 
ordern och linjecheferna försäkrar sig om att tryckplåt finns färdig till planerad tryckning. 
Tryckplåtarna finns i de flesta fall lagrade vid aktuell maskin/tryckpress i väntan på finpla-
nering. När beslut är taget om tryckning efter samtal med planerare och ansvarig för mate-
rialanskaffare körs material fram till tryckpress. Det görs en sista kontroll av tryckare att ar-
betsorder och manus stämmer överens, sedan kan tryckningen genomföras. Efter tryckning 
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antecknas eventuella ändringar på arbetsordern i pappersform och den tryckta produkten 
körs vidare till efterbehandling, packas för lagring eller packas för leverering. Efter avslutad 
tryckning tas arbetsordern i pappersform till linjecheferna där de rapporterar i Mps:en att 
tryckningen är slutförd och status för order ändras. Arbetsordern i pappersform transpor-
teras därefter tillbaka till ordermottagaren vilken för in att ordern är klar och eventuella 
ändringar vid tryckning i Mps:en, varpå arbetsordern manuellt arkiveras i ett arkiv.  

I vissa fall får linjecheferna även använda sig av affärssystemet Movex för att informera sig 
om aktuellt saldo på internt lager. Lagersaldo är av vikt att veta då samkörning av tryck kan 
göras då lager av vissa produkter är höga och prioritering av tryckning av order görs ibland 
utifrån det (Andersson,A. Personlig kommunikation. 2005-11-24).   

Produktionschefen berättade att de verktyg han avvänder för att besluta om produktion, 
och se till att allt flyter på enligt grundplaneringen, är Mps:en. Utöver den informationen 
har produktionschefen möjlighet att titta mer i detalj på tryckpressarnas kapacitet i sina sy-
stem för produktionsuppföljning, PU och PUMA. PU står för produktions uppföljning och 
är ett informationssystem vilket hämtar information ifrån Mps:en. PUMA är även det ett 
informationssystem skillnaden ifrån PU är att PUMA är inriktat mot maskinerna i produk-
tion och ger på så sätt mer detaljerad information om tryckpressarnas individuella kapacitet 
(Andersson,A. Personlig kommunikation. 2005-11-24; Administrativa IS-verktyg). 

8.4.2 Kompetens  

Samverkan måste fungera med repro vilka distribuera färdig tryckplåt och arbetsordern i 
pappersform. Det är även viktigt att orderberedarna, vilka får arbetsordern när tryckningen 
är klar, tar till sig den manuellt tillförda informationen på arbetsorder så att den informa-
tionen inte måste letas fram ur arkivet om kunden vill ha en likadan order i framtiden.  
Samverkan med planeringsansvarig är också viktig då mycket extra arbete och tidskrävande 
byten och justeringar i tryckpressarna kan undvikas vid god planering (Andersson,A. Per-
sonlig kommunikation. 2005-11-24). 

För att kunna ta pulsen på om produktionen går bra och kunna redovisa detta för övriga i 
verksamheten använder sig produktionschefen av programmet Benchmarking. Detta verk-
tyg används endast av produktionschefen och presenterar resultaten av produktion i excel-
miljö, då verktyget har Excel och Access som teknisk grund. Genom detta verktyg kan 
produktionschefen även jämföra med andra produktionsenheter inom koncernen i ett fler-
tal olika länder och kan på så sätt samarbeta med andra produktionschefer i andra länder 
och utbyta kunskaper om kapacitet, ställtider för maskiner i produktion och andra faktorer 
vilka påverkar resultaten vid tryckning. Samarbetet upplever produktionschefen fungerar 
tillfredställande och menar att mycket kunskap och nya kompetenser går att vinna genom 
att jämföra och diskutera resultaten genom programmet Benchmarking (Andersson,A. Per-
sonlig kommunikation. 2005-11-24). 

8.4.3 Informationssäkerhet 

Det är viktigt att informationen i Mps:en är uppdaterad. Det förekommer nämligen att det 
vid avvikelser på arbetsordern att tryckarna manuellt skriver dit ändringar på arbetsordern i 
pappersform. Dessa förändringar förs inte in i Mps:en förrän slutprodukten är levererad 
och arbetsorden distribuerats tillbaka till den ursprungliga ordermottagaren (Andersson,A. 
Personlig kommunikation. 2005-11-24). 
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För beslut vid finplanering används Movex för att kontrollera saldo på lager. En order vil-
ken har ett högt saldo på lager får lägre prioritet i finplaneringen. Linjecheferna litar på af-
färssystemet Movex och följer de siffror vilka presenters där. Skulle information om aktu-
ellt saldo på lager inte stämma blir finplaneringen otillräcklig och processansvarig för plane-
ring kopplas in. En sådan avvikelse kräver att verkligt saldo måste identifieras eller att kund 
tvingas acceptera en försening av leverans av slutprodukt (Andersson,A. Personlig kom-
munikation. 2005-11-24). 

Tryckarna tillför viktig information och det är endast tryckarna vilka besitter denna kun-
skap om fininställningar och ändringar vilka måste göras för att nå bästa möjliga resultat vid 
tryckning. Ur informationssäkerhetssynpunkt kan tryckarna liknas vid nyckelpersoner med 
unika kompetenser. Frågan är hur deras kunskaper tas till vara och hur en hastig kompe-
tensnedskärning skulle påverka produktion?  

9 Identifierade risker utifrån empirin 
Nedan följer resultatet, de identifierade riskerna i de valda arbetsprocesserna. Detta kapitel 
har en roll som sammanfattning av empiriavsnittet, men är även präglat av synvinklarna 
och fungerar på så sätt även likt en analys för att lättare lotsa läsare till en tolkning av vilka 
riskområdena är.  Riskerna är listade inom varje arbetsprocess. Jag ser dessa såsom risker, 
men personalen delar inte i alla avseenden min åsikt då de inte ser på sina arbetsprocesser 
utifrån mina valda synvinklar. En övergripande risk vilken förekommer inom alla fyra pro-
cesser är att personalen har knappa kunskaper om Strålfors Svenska AB:s policy för infor-
mationssäkerhet. 

9.1  Inköpsprocessen 

Utifrån de tidigare presenterade synvinklarna presenteras nedan de identifierade riskerna: 

• Movex upplevs tungrott, och kan endast bli snabbare och effektivare genom att bli 
mer anpassat för inköp. Personal inom inköp upplever att det är för ineffektivt att 
använda dagens affärssystem och ser hellre att ett renodlat inköpssystem implemen-
teras eller att det befintliga affärssystemet anpassas. 

• Det finns ingen manual till Movex, personalen nämner att det är svårt att förstå hur 
strukturen är uppbyggd och vilken information olika vyer i systemet genererar. I 
dagsläget finns ingen direkt ansvarig att fråga om användning och heller inte någon 
manual eller handbok vilken kan vägleda användare. 

• Det är svårt och arbetsamt att få fram aktuella priser och ideligen uppdatera dessa. 
Den tiden behövs till annat då ett bra inköp är tidskrävande.  

• Leverantörsbedömningarna finns även i pappersform, i en pärm på kontoret, vilket 
inte är att rekommendera eftersom det finns riktlinjer för att endast inköparna ska 
ha tillgång till den digitala mapp där de digitala leverantörsbedömningarna ligger. 

9.2  Planering och finplanering 

För denna process har följande risker identifierats utifrån den empiriska beskrivningen av 
arbetsprocessen: 
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• Optimister av tid bland orderberedare är en stor risk för planeringen då orderbere-
darna klämmer in nya order i systemet fast än kapacitet inte finns tillgänglig.  

• I dagsläget kan man inte via Mps:en spåra när status på en order blev ändrad. Det 
kan mycket väl vara så att design är färdiga med korrektur och allt sedan flera dagar 
tillbaka , utan att repro har tagit emot och satt jobbet för tillverkning av tryckplåt.  

• Programmeraren är akilleshälen i det för övrigt så väl tillfredställande verktygen 
inom planering. Programmet Mps-web är exempelvis helt utvecklat inom verksam-
heten och skräddarsytt för planeraren, men vad händer om programmeraren för-
svinner med all sin kompetens och möjlighet till att ändra programmet och anpassa 
det ytterligare? 

• När repro hamnar efter påverkar det planerarens förutsättningar och nya planering-
ar måste göras. Det blir till sist en avvägning mellan att planeraren En avvägning 
om när planerare skall behöva gå ner och beordra produktion att sätta fart eller om 
han skall tjatat på ansvariga eller lägga ner åtskilliga timmar på att ideligen ändra i 
planering för att få ihop det med förseningar och kapaciteter. 

9.3  Repro 

Nedstående risker är identifierade: 

• Det blir en stor tidsåtgång när det förekommer avvikelse när fil och anpassning till 
tryckplåtsformat skall göras. Då skall manus ifrån arbetsorder hämtas och personal 
måste fysiskt levererar tillbaka arbetsorder i pappersform och muntligt beskriva av-
vikelsen vilken måste åtgärdas genom omarbete på avdelningen för design, repros 
framförvarande arbetsprocess. Det blir på så sätt mycket spring med arbetsorder i 
pappersform då kund gör ändringar och design måste korrigera sitt arbete. 

• Korrekturstämpeln har ingen egentlig uppgift och är ett arbetssteg vilket inte tillför 
eller effektiviserar arbetet. Denna procedur är för mig överflödig då godkännandet 
sker via E-post vilket innehåller mycket mer specifik information och skulle kunna 
skrivas ut och bifogas i den plastmapp vilken arbetsordern ligger i, alternativt kan 
korrektur istället läggas i en specifik mapp i systemet. 

• Mycket information hänger på arbetsordern, men kan lika gärna hämtas ur Mps:en. 
Det är tidskrävande att gå och hämta arbetsordern och läsa av den då den informa-
tion vilken står skriven på arbetsordern redan finns att hämta i Mps:en. Personalen 
hämtar ändå datafilen elektroniskt med den data vilken skall tryckas på plåt.  

9.4  Produktion 

Antalet risker är sparsamt inom denna process. De betyder dock inte att processen fungerar 
mer tillfredsställande än någon annan eller att de identifierade riskerna på något sätt kan 
förbises. De risker vilka bör ses över är: 

• Att manuellt skrivna ändringar och kontroller försvinner om en arbetsorder i pap-
per försvinner efter tryckning. Risker som finns med informationshanteringen är att 
viss information vid tryck skrivs manuellt på arbetsorden vilken är i pappersform. 
Den information som skrivs förs inte in i Mps:en förrän orderansvarig återigen har 
den i sin hand för att stämma av och manuellt arkivera ordern. 
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10 Lokala och övergripande riskområden 
Detta kapitel tolkas insamlad information i empirin med hjälp av referensramen, de olika 
synvinklarna i form av en analys av de identifierade riskerna. Utifrån de identifierade ris-
kerna använder jag mig av de teoretiska synvinklarna för att kunna beskriva riskerna likt 
generella problem och för att lättare kunna överblicka i vilka områden risker finns.  

10.1  Lokala riskområden 

Nedan följer de riskoråden vilka återfinns lokalt inom processerna. En lokal risk hamnar 
således inom processerna ansvarsområde och inom det informationsflöde vilket präglar ak-
tuell process och dess dagliga arbete. 

10.1.1 Arbetsorder 

De generella problem jag funnit i denna studie är i första hand den arbetsorder i pappers-
form vilken följer hela ordern genom alla processer parallellt med den elektroniska versio-
nen i Mps:en, problemet med detta är bland annat att manuell information vilken tillkom-
mer under tryckning kan gå förlorad vid en förlust eller skadegörelse av pappersordern. In-
formationssystem innehåller mer än endast datorer och det krävs god kunskap i hur företa-
get bör bedrivas för att nå företagets mål. Arbetsordern i pappersform underlättar dessvär-
re inte utan måste bäras runt genom alla processerna. Information vilken bör tillföras och 
vilken är viktig att ta tillvara på ifrån personal inom olika arbetsprocesser, inte minst tryck-
ningen, kan tillföras på effektivare sätt genom att direkt skriva in nödvändiga förändringar i 
Mps:en. Arbetsordern i pappersform är således inte en komponent vilken stöder informa-
tionssystemet tillfredsställande.  

Informationssystem hjälper till att förflytta information mellan personer i tid och rum, vil-
ket arbetsordern i pappersform inte gör på ett tidseffektivt eller spårbart tillförlitligt sätt. 
Exempel på detta är när planeraren inte vet när ett moment genomfördes eller vet exakt var 
en arbetsorder befinner sig geografiskt. Detta yrkar på att arbetsordern är en svagare länk i 
informationssystemet, då Mps:en fungerar mer tillfredsställande. Mps:en är det verktyg och 
del av informationssystemet de anställda använder likt huvudverktyg och förlitar sig mest 
på den information vilken kan hämtas därifrån. 

10.1.2 Samverkan 

I andra hand är problemet den haltande samverkan mellan de olika processerna i form av 
finplanering på eget bevåg inom de olika processerna, vilket påverkar den grovplanering 
vilken motsvarar huvudplaneringen och även den förväntade totala ledtiden för en order att 
bli slutförd. Ökad samverkan leder till ökad effektivitet och produktivitet. Skulle samverkan 
fungera bättre kring de närliggande processerna till plåttillverkningen finns det utrymme för 
att förseningar skulle kunna minska i antal. Kollektiv kompetens är en samlad gemensam 
resurs vilken är till stor fördel för företaget då den har många lönsamma fördelar och effek-
ter. Den kollektiva kompetensen framstår klarare i vissa arbetsprocesser än andra. Det är 
också tydligt att samverkan mellan vissa arbetsprocesser är mer lyckad på visst håll. Sam-
verkan mellan planerare och produktion är oerhört viktig för att kunna tillfredsställa kun-
ders krav. Planerare och produktionspersonal har genom ett högt antal mötet, öppna dialo-
ger och god inblick i varandras verksamheter, ett gott samarbete vilket öppnar för kompe-
tensutväxling inom dessa arbetsprocesser. Ökad kompetens leder i sin tur att företaget blir 
mer lönsamt och konkurrenskraftigt. Varje avvikelse planeraren måste avvärja leder till nya 
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erfarenheter och diskussioner med personal i produktion om hur liknande avvikelser kan 
undvikas. 

10.1.3 Manuellt arbete 

Vidare har jag identifierat olika sätt vilka pekar på att avdelningen har en tendens att inte 
städa undan de gamla arbetssätten utan istället försöker kombinera nya arbetssätt och sy-
stem med gamla inarbetade rutiner. Genom att varken förlita sig på det ena eller andra ar-
betssättet genomförs dubbelarbete vilket sinkar den planerade ledtiden, det är exempelvis 
tidskrävande att arkivera och leta upp en arkiverad order då det händer att order är sortera-
de fel i arkivet på grund av mänskliga faktorer.  Dessutom vidhålls arbetet med korrektur-
stämpeln vilken inte fyller någon verklig funktion då bekräftelse på korrektur ifrån kund 
sker elektroniskt via e-post. Ett ytterligare exempel är det tidskrävande arbetet för persona-
len på repro att vid avvikelse behöva gå till avdelningen för design och muntligt visa och 
beskriva vad som måste göras om av design.  

10.1.4 Systemanpassning 

Alla fyra arbetsprocesserna innehåller de komponenter vilka ett informationssystem bör 
omfatta. Däremot skiftar personalens roll i informationssystemet. I planeringsprocessen är 
planeraren näst intill en komponent vilken inte kan uteslutas ur systemet. Planeraren håller i 
många trådar och sköter finplaneringen genom erfarenhet, samtal, inflytande och besluts-
fattande. Inom arbetsprocessen inköp däremot upplevs affärssystemet tungrott och tillmö-
tesgår inte personalens arbetssätt. Det är med andra ord inte ett fullt utvecklat system för 
inköpare, vilka måste fylla den del av systemet vilken inte fungerar tillfredsställande men 
manuellt och tidskrävande arbete. 

Det är svårt och arbetsamt att få fram aktuella priser och det är inte alltid det sker tillräckli-
ga och tillfredsställande uppdateringar i Movex. Processägarna har inte fullt ut sett till att 
uppdateringar har skett korrekt, trots att det faller inom deras ansvarsområde. 

Rätt information måste inte vara den optimala lösningen för ett specifikt problem. Det kan 
därför skilja i uppfattningen om hur pass tillmötesgående och korrekt informationen är i 
systemet. Vissa processer är i större behov av verktygen än andra. Produktionschefen har 
exempelvis två utvecklad verktyg vilka endast han använder på avdelningen. Medan det 
finns ett behov av ett elektroniskt stöd för inköparen vilken får förlita sig på ett affärssy-
stem vilket inte är anpassat för att arbeta med bra inköp. 

10.1.5 Nyckelpersoner 

Kompetenser vilka kan förväntas att företaget kan tappa i framtiden är personer med unika 
erfarenheter och hög kompetens. Planeraren besitter en kompetens vilken är viktig och 
värdefull för företaget då han ser till att snabbt lösa avvikelser och finplanera order för att 
den skall hinna ut till kund i tid. Planeraren varken tillverkar, producerar eller på något fy-
siskt sätt är med och tar fram slutprodukter, men har ändå en stor roll i tillfredsställandet av 
kund då han samordnar, motiverar och påverkar inom många processer vilka tillsammans 
löser tidsbrister och levererar till kund i tid. 
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10.1.6 Policy  

Till sist finns det brister i informationshanteringen utifrån Strålfors Svenska AB:s egen po-
licy om informationssäkerhet. De anställda följer inte informationssäkerhetspolicyn och ut-
sätter information för onödiga risker genom att tillgången till säkerhetsklassad information 
är möjlig. Viss kritik kan ges till informationssäkerhetspolicyns utformning då den inte upp-
fyller sitt syfte eller är formulerad på ett sådant sätt att personal kan ta till sig den och arbe-
ta med att stärka säkerheten. Då ingen av de intervjuade har fått någon utbildning eller är 
medvetna om någon påföljd om säkerhetsföreskrifterna bryts har policyn i sin utformning 
inte nått upp till sitt syfte och mål.  

10.2  Övergripande riskområden 

De övergripande risker jag kan identifiera utgår ifrån de tre nämnda synvinklarna. Jämförs 
de fyra valda processerna utifrån dessa synvinklar framgår det att det finns likartade risker 
inom samma synvinklar. Man kan utifrån det se att det finns brister i informationsflödet, 
samverkan och informationssäkerheten vilket visar sina symptom i form av risker inom 
specifika processer. 

10.2.1 Informationsflöde 

Informationsflödet är inte överlag optimerat och är inte fullt ut pålitligt. Det finns risker i 
de flesta processerna och i detta fall har jag gehör ifrån personalen vilken upplever den ma-
nuella hanteringen av exempelvis arkivering av arbetsorder i pappersform onödigt arbet-
sam. 

10.2.2 Kompetens i form av samverkan 

De fyra valda processernas samverkan haltar i insyn, förståelse och informationsutbyte vil-
ket kan vara en följd av att kompetensutbytet inte sker i tillfredställande mån. Kompetens-
utveckling och interna utbildningar där hela avdelningar strävar mot samma mål, företagets 
mål gör att personal inte arbetar i boxar utan istället ser helheten och strävar mot att nå 
samarbetslösningar. 

10.2.3 Informationssäkerhet 

Inte en enda av de intervjuade inom samtliga processer hade en aning om vad som står 
skrivet i informationssäkerhetspolicyn, vad den innebär, vilket syftet med policyn är eller 
hur den skall efterlevas för att kunna höja säkerheten och kontrollen över information. 
Detta avspeglas i alla processer i form av att kunskapen om informationssäkerhet och vet-
skapen om informationssäkerhetspolicyn saknas i princip helt.  

11 Slutsatser 
Genom analysen framgår att det finns sex generella problem vilka var och en innehåller ris-
ker, identifierade genom empirisk och teoretisk studie. Vissa tendenser har samma grund-
orsak. Jag anser att många risker uppstår på grund av att det finns brister i informationsflö-
det, samverkan och informationssäkerheten över lag, vilket ger specifika risker inom valda 
processer. Slutsatser vilka kan dras utifrån framtagen analys är att: 
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• Samarbete mellan huvudprocesserna, de så kallade arbetsprocesserna, innehåller fle-
ra luckor vilket resulterar i att kompetensutveckling blir lidande och även företagets 
gemensamma mål då processerna istället fokuserar på egna mål och prestationer.  

• Problemen med systemanpassning, manuellt arbete, policyn för informationssäker-
het och arbetsordern i pappersform är alla symtom av att gamla arbetssätt inte so-
pas undan utan ligger kvar och sinkar utvecklingen av både informationshantering 
och informationssäkerhet. Det bör dock påpekas att vissa processer har godtyckliga 
och användarvänliga elektroniska stöd. 

• Informationssäkerhetspolicyn har inte utformats på ett tillfredsställande sätt så att 
personal kan ta till sig den eller efterleva den. Utbildning i informationssäkerhet vil-
ken utlovas enligt policyn har inte heller skett vilket gör att personal har begränsade 
kunskaper i ämnet informationssäkerhet och ser inte på information ur den synvin-
keln. 

Jag anser att dessa slutsatser inte kan vara unika för just Strålfors Svenska AB och avdel-
ningen Grafiskt. Liknande generella problem bör kunna återfinnas på andra avdelningar, 
inom andra verksamheter och på andra företag. 

Jag ställer mig därför frågande till att det kanske inte är motiverat att göra drastiska föränd-
ringar i informationshanteringen.  Medvetenheten om att framtiden, dess hot och möjlighe-
ter, finns då önskemål om mer anpassade verktyg är efterfrågat.  Trots detta måste en fram-
tida eventuell ändring i arbetssätt noga arbetas igenom och får gehör hos personalen innan 
implementering då det tidigare framgått att det även finns en viss förtjusning hos persona-
len att använda gamla arbetssätt och manuellt arbete.  

11.1  Generaliseringsmöjligheter 

Resultatet av min studie anser jag skulle kunna ligga till grund för en informationslogistisk 
undersökning av en mindre avdelning, men även ge en tankeställare för personer vilka an-
ser att det räcker med att sköta sitt och inte ha inblick i vad som händer i närliggande pro-
cesser. 

Denna rapport avsåg en fallstudie på Strålfors Svenska AB. Man kan utifrån framtagna re-
sultat och slutsatser fråga sig om dessa generella problem är unika för ett medelstort före-
tag, ett i grunden familjeägt företag i smålandsregionen. Om dessa problem kan vara vanli-
ga för företag med liknande förhållanden kan diskuteras och vore om möjligt intressant att 
undersöka i en liknande studie. Många företag har troligtvis många program och elektro-
niska verktyg, både inköpta och egenutvecklade. Frågan jag ställer är om det sker uppdate-
ringar i alla dessa program runt om på företag i Sverige och om personalen litar på informa-
tionen. Vidare vore det intressant att ta del av hur andra företag skulle uppfatta arbetssättet 
med arbetsordern i pappersform då det på Strålfors Svenska AB finns delade meningar om 
hur pass nödvändig arbetsorder i pappers form är eller inte är. Finns det kanske företag vil-
ken denna form av arbetsorder skulle vara mer passande för, eller finns det redan utveckla-
de lösningar av arbetsorder i elektronisk form vilka skulle passa Strålfors Svenska AB bätt-
re? 

12 Slutdiskussion 
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Samverkan är grunden för produktivitet och effektivitet. Höjs samverkan i form av bättre 
samarbete mellan arbetsprocesserna, höjs även den kollektiva kompetensen. Vid en liknan-
de studie, eller om jag skulle få tillfälle att göra om denna studie skulle jag direkt fokusera 
på arbetsordern i pappersform. Det vore intressant att studera vilka turer den gör och vad 
som skulle hända om den togs bort. Jag ser inte det funktionella syfte vilket skulle kunna 
motivera för att behålla arbetsorder i pappersform. Manus i pappersform, vilken medföljer 
arbetsorder, skickas mindre frekvent och trenden är att mer och mer medier och informa-
tion hanteras och förvaras digitalt, menar processägaren för repro.   

Det jag kunde ha gjort annorlunda vid just denna fallstudie för rapporten är att jag skulle ha 
utfört djupare studier av arbetssätten och tagit reda på hur personalen ställer sig till föränd-
ringar av det slag jag kommer att presentera i kapitel 14. På så sätt kunde jag få direkt re-
spons på vilka typer av informationshantering personalen upplever oangenäm och grun-
derna till att gamla arbetssätt lever kvar.  

Personalen delar inte i alla lägen min syn på risker och menar att det dagliga arbetet funge-
rar som det ska och att personalen inte upplever att det föreligger någon risk att utföra ar-
bete på det sätt det utförs. Personalen är trygg med sina rutiner och ser inte att en ökad ar-
betsbelastning eller ökad informationshantering skulle kunna ligga till grund för en risk. Jag 
kan ifrån mitt perspektiv argumentera för att just sådan attityd till förändringar och förbätt-
ringsmöjligheter är en risk i sig själv. På kort sikt utgör kanske de flesta av de identifierade 
riskerna inte något större hot, men på lång sikt gäller det att säkra företagets konkurrens-
kraft och förmåga att skapa värde för kunden vilken kunden är beredd att betala för och 
även förbli lojal gentemot företaget.  

13 Förslag till förändring 
Nedan ges en bild över vad jag med mina kunskaper önskar se skulle ändras för att bättre 
möta framtidens potentiella krav, förväntningar, förändringar och utmaningar. Risker är 
något som kan bli framtida hot och bör på ett eller annat sätt åtgärdas eller tas i beaktande. 
Följande råd är enkla och oprövade förslag på hur riskerna kan bemötas. 

Inom processen inköp föreslår jag att Strålfors Svenska AB använder sig av digitaliserade 
informationsbärare i större utsträckning då så pass mycket av informationen i processen 
redan distribueras via e-post.  

Den information vilken tryckarna manuellt brukar skriva på arbetsorden vid ändringar i 
tryck är information vilken ändå måste skrivas in av orderansvarig i Mps:en för att kunna 
följa ordern om en kund väljer att göra samma beställning igen. Ökad behörighet och kun-
skap hos tryckarna i produktion i att hantera och rapportera i systemet skulle effektivisera 
hanteringen av information kopplad till specifika order. Eftersom Mps:en är det verktyg 
vilken tillhandahåller mest information och vilken personalen till största del förlitar sig på 
kan det vara en god lösning att använda sig av elektronikiska arbetsorder. All den informa-
tion vilken finns på arbetsordern finns redan dokumenterad i Mps:en, med undantag för 
ven information vilken tryckarna skriver dit manuellt efter tryckning. Den manuellt tillförda 
informationen behöver inte gå förlorad om arbetsorder skulle utvecklas till att bli elektro-
nisk, kravet är att tryckarna utökar sin kompetens och får behörighet att själva skriva in de 
ändringar och ny information vilken bör dokumenteras i samband med order. 

Med det nuvarande punktstatussystemet vet man var arbetsordern bör befinna sig och vilka 
moment det hittills genomfört. En utveckling av det systemet, vilket personalen har förtro-



 

 38 

ende för bör vara möjlig och kunna anpassas så att arbetsordern i pappersform och annat 
manuellt arbete reduceras i möjligaste mån. utvecklingen skulle då bestå av en indikation 
för datum vilken visar när moment startades och när de avslutades och vems ansvar ar-
betsordern i specifikt ögonblick hamnar under. 

 

Stämpeln för godkännande för korrektur ifrån kund skulle kunna uteslutas om arbetsorder 
istället endast fanns och hanterades på elektroniskt vis och aldrig skrevs ut. I och med att 
inköpsprocessen strävar mot samordning i Strålfors Norden för att kunna nyttja varandras 
storhet. Genom att digitalisera och göra processens steg kortare med hjälp av digitala in-
formationsbärare kan de nordiska länderna inom Strålfors Svenska AB verksamhet ha lik-
värdiga inköpsprocesser och lättare kunna jämföra och samarbeta genom att enkelt skicka 
och dokumentera de olika förutsättningar och steg varje inköp har. 

För att kunna motivera för utveckling och uppdateringar av affärssystemet Movex föreslår 
jag att processägarna tillsammans hjälpas med arbetet att hålla systemet uppdaterat och att 
motivera övrig personal till utveckling. Processägarna skulle du fungera såsom en central 
enhet vilken styr och kontrollerar uppdateringar vilka personalen skall kunna lita på. Af-
färssystemet Movex bör uppdateras och underhållas för att kunna tillmötesgå personalens 
behov och efterfrågan på ett mindre arbetsamt verktyg. Uppdatering av Movex och infor-
mation om priser, adresser, produktinformation och liknande bör därför ske centralt för att 
lättare kunna motivera och puscha för att utveckling sker.   
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Tack! 

Det finns ett antal personer vilka jag vill tacka speciellt. Genom deras stöd, råd och kun-
skaper har jag hämtat mycket energi och kraft att ta mig igenom arbetet att genomföra och 
slutföra denna rapport. Maria Holmén har givit mig idéer, underlag, värdefulla kontakter 
och inspiration. Till sist vill jag tacka Bo Berglund för sitt engagemang och sin vänlighet att 
låta mig intervjua, granska och skriva min rapport på hans avdelning. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla anställda på Strålfors Svenska AB i Ljungby vilka tagit sig tid att svara på åtskil-
liga frågor under flertalet intervjuer. 
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