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CGI är ett av världen största IT-tjänsteföretag med säte i Kanada. I Sverige erbjuder CGI flera 

tjänster där Business Process Services (BPS) är en av dem. Inom BPS finns grupperingen Data 

Documenting Services (DDS). DDS:s uppgift är att förmedla meddelanden till och mellan såväl 

människor som företag, via olika kanaler. Meddelanden som förmedlas i form av fysiska 

utskrifter, exempelvis administrativ post, hanteras inom tjänsten Printing Services. 

Administrativ post är till exempel kontrolluppgifter från skatteverket och försäkringsbrev. 

På Printing Services’ produktionsanläggning i Slagsta Strand söder om Stockholm printas, 

efterbehandlas och kuverteras drygt 440 miljoner sidor årligen, vilka genererar 150 miljoner 

försändelser per år. Ledningsgruppen på Printing Services anser att uttaget per investerad 

timme är för lågt, varför syftet med detta arbete är att utvärdera eventuella problem och 

identifiera potentiella förbättringar inom produktionen. 

Arbetets mål har varit att genomföra en kartläggning av verksamheten, utvärdera Printing 

Services mätmetoder samt identifiera förbättringsförslag inom varje delprocess och prioritera 

dessa. Resultatet är baserat på praktik, semistrukturerade intervjuer och visuella studier av 

delprocesserna. 

Resultatet av arbetet presenteras i form av textbeskrivningar och swimlane-diagram för 

respektive avdelning, där nuläget och ett potentiellt framtidsläge beskrivs. De identifierade 

förbättringsförslagen prioriteras i en PICK-matris. Slutsatserna som dragits under 

examensarbetet är censurerade. 
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CGI is based in Canada and is one of the world’s largest IT service companies. CGI provides the 

Swedish market with several services including Business Process Services (BPS). Within BPS is 

Data Documenting Services (DDS). DDS’s main task is to communicate messages through 

various channels both directly to, and between, people and enterprises. DDS has a service called 
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the production rate to be unsatisfactory; therefore, the purpose of this study is to evaluate this 

problem and to identify potential improvements in the production. 
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel behandlas examensarbetets bakgrund, mål, avgränsningar, metod och 
konfidentialitet. 

1.1. Bakgrund 

CGI är ett av världen största IT-tjänsteföretag med säte i Kanada och finns börsnoterat på New 

York och Montreal-börserna (CGI - Boilerplate, 2014). CGI har 68 000 anställda i 40 länder i 

Nordamerika, Sydamerika, Asien och Europa (CGI - Company overview, 2014). I Sverige har 

CGI drygt 4000 anställda fördelade inom olika tjänsteområden. Inom Business Process Services 

(BPS) återfinns grupperingen Data Documenting Services, DDS, där fokus på arbetet är att 

förmedla meddelanden till och mellan såväl människor som företag. Informationskanaler som 

används är exempelvis e-faktura, EDI, fax, SMS och fysiska utskrifter (Fluck, 2014). 

Fysiska utskrifter återfinns inom tjänsten Printing Services. Printing Services hanterar 

administrativ post, exempelvis fakturor, kontobesked och försäkringsbrev. På CGI:s 

produktionsanläggning i Slagsta Strand söder om Stockholm printas, efterbehandlas och 

kuverteras drygt 440 miljoner sidor årligen, vilka genererar 150 miljoner försändelser. Printing 

Services har ett 80-tal anställda, varav medarbetarna i produktionen är cirka 50 personer som 

jobbar treskift (Fluck, 2014). 

Printing Services har under de senaste fem åren dragit ned från 140 till 80 fulltidsanställda med 

bibehållna produktionsvolymer. Trots detta är uttaget per investerad timme för lågt enligt 

ledningsgruppen på Printing Services. Printing Services är även inne i ett teknologiskifte vad 

gäller utvecklingen av både program- och maskinvara, därför behöver de hjälp med att skapa 

verktyg för att nå en effektivare produktion med fortsatt hög kvalitet (Fluck, 2014). 

Syftet med arbetet har varit att kartlägga nuläget i produktionen och utifrån det identifiera 

potentiella förbättringar för att nå en effektivare produktion och uppnå konkurrensfördelar. Det 

studerade produktionsflödet börjar vid mottagning av produktionsplan enligt SLA och avslutas 

vid avlämning till distributör. I flödet ingår bland annat transport, godsmottagning, 

lagerhantering, print, efterbehandling, kuvertering och distribution. Stora delar av flödet inom 

Printing Services styrs av ett egenutvecklat MPS-system som hjälper till att styra och övervaka 

produktionens flöden och processer (Fluck, 2014). 

1.2. Mål 

Målet med examensarbetet är förslag till en förbättrad, mer kvalitetssäkrad och en effektivare 

leverans till distributör genom förändrade rutiner och processer. Då konkurrensen är hård 

önskar Printing Services undersöka om en förändring av verksamheten med hjälp av Lean-

metoder kan ge konkurrensfördelar. De mål som ska uppfyllas inom tidsramen för 

examensarbetet är att: 

 Med en värdeflödesanalys kartlägga det nuvarande interna produktionsflödet på 
Printing Services från mottagande av produktionsplan enligt SLA till avlämning till 
distributör. 

 Studera arbetsmetodiken i varje delprocess med mål att redovisa hur man kan öka 
effektiviteten genom att ge förslag till förbättringar och implementeringar. 
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 Ta fram förslag till förändring, utveckling och avveckling av det existerande MPS-
systemet på Printing Services. 

 Skapa en prioritering för förbättringsförslagen, ur ett effektivitetsperspektiv. 

 Studera dagens mätmetoder och utvärdera hur dessa kan användas för att kartlägga och 

identifiera avvikelser i produktionen. 

1.3. Avgränsningar 

Examensarbetets fokus är att identifiera förbättringsförslag utifrån dagens situation genom en 

kvalitativ analys. Avgränsningarna är anpassade efter tidsramen på 20 veckor och lyder: 

 Examensarbetet är avgränsat till CGI:s avdelning Printing Services i Slagsta Strand, 

Stockholm. 

 Produktionsflödet som studeras börjar vid mottagning av produktionsplan enligt SLA 

och avslutas vid avlämning till distributör. Det som sker innan respektive efter 

behandlas inte i detta arbete. 

 Examensarbetet behandlar endast processer med befintliga kunder, inte processer vid 

nykundsintroduktion. 

 Beställningar behandlas först efter att de kommit in i CGI:s system. Hur de tas emot från 

kund och vad kunden gör innan behandlas ej. 

 I de förbättringsförslag som föreslås har hänsyn tagits till att de ska vara realistiska att 

genomföra utan större investeringar som exempelvis nya maskiner. 

 Förbättringsförslagen och värdeflödesanalysen anpassas efter avdelningsnivå, 

individnivå berörs ej. 

 Inom examensarbetets ram tas det fram effektiviseringsförslag, dock implementeras inte 

dessa under arbetets gång.  

 De förslag som berör CGI:s MPS-system Oops är idéer på funktioner som bör finnas, 

dock presentaras inga lösningar på hur dessa kan implementeras. 

1.4. Metod 

En kvalitativ studie är det bästa tillvägagångssättet för att att observera och tolka verkligheten 

med målet att redogöra för hur något fungerar (Newman & Benz, 1998). Eftersom 

examensarbetet syftar till att kartlägga nuläget av produktionen hos Printing Services och skapa 

effektiviseringsförslag valdes därför en kvalitativ studie. 

Examensarbetet inleddes med praktik på Printing Services avdelningar för att skapa en insikt i 

hur organisationen är uppbyggd och hur den fungerar. Efter praktiken övergick 

examenensarbetet till en fas med planering och skapande av en referensram. Referensramen är 

en teoretisk fördjupning inom områden som är väsentliga för examensarbetets fortskridande 

(Kumar, 2011). Referensramen baseras på fakta från informationssökning i artiklar, böcker och 

tidsskrifter på bibliotek och internet. Huvudnyckelorden som användes vid sökningar efter 

referenser var: 

 Lean 

 Värdeflödesanalys/Value Stream Mapping 

 Document management 

 Printing 

 Printing Services 
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 Kuvertering/Enveloping 

Vid sökningen användes bland annat bibliotekstjänsten Sökverkstad på KTH:s bibliotek. 

Tjänsten Sökverkstad innebär en timmes sökande efter material med hjälp av 

bibliotekspersonal. Parallellt med informationssökningen genomfördes ett studiebesök på 

företaget KGM i Västberga, som likt CGI säljer tjänster inom print, efterbehandling och 

kuvertering. Studiebesöket genomfördes för att skapa en referensbild över hur en liknande 

produktion fungerar på ett annat företag. Då referensramen var uppbyggd övergick 

examensarbetet till en fas där produktionens nuläge kartlades. Eftersom en helhetsbild över 

verksamheten skulle skapas är en fallstudie att föredra (Kumar, 2011). Fallstudien genomfördes 

i form av en värdeflödesanalys, vilken ska baseras på intervjuer och mätningar (Erlach, 2013). 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att skapa 

givande dialoger med intervjupersonerna. Personerna som intervjuades valdes med hänsyn till 

kunskap, inställning och tillgänglighet. I en kvalitativ studie ska inte antalet intervjuer 

begränsas före studiens start utan de ska pågå till dess att informationsbehovet för att lösa 

uppgiften är mättat (Kumar, 2011). Därför har urvalet av intervjupersoner pågått löpande under 

fallstudiens fortskridande. De personer som har intervjuats presenteras i Tabell 1, totalt 

genomfördes 24 intervjuer. 
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Tabell 1. Personer som blivit intervjuade. 

Företag Avdelning Position Antal 

CGI, Printing Services Printavdelningen Operatör 3 

CGI, Printing Services Printavdelningen Teamleader 1 

CGI, Printing Services Kuverteringsavdelningen Operatör 3 

CGI, Printing Services Kuverteringsavdelningen Teamleader 1 

CGI, Printing Services Manuella avdelningen Operatör 2 

CGI, Printing Services Manuella avdelningen Teamleader 1 

CGI, Printing Services Unionen Facklig representant 1 

CGI, Printing Services Lageravdelningen Lagerarbetare 2 

CGI, Printing Services Inköpsavdelningen Inköpsansvarig 1 

CGI, Printing Services Planeringaavdelningen Planeringsansvarig 1 

CGI, Printing Services Ledning Unit Director 1 

CGI, Printing Services Ledning Sales Support Manger 

(Säljstöd) 

1 

CGI, Printing Services Ledning Production Manager 

(Produktionschef) 

1 

CGI, Printing Services Ledning People Manager 

(Personalansvarig) 

3 

CGI, Printing Services Sälj Säljare 1 

KGM - VD 1 

För att säkerställa att maximal mängd av information togs med från intervjutillfällena, har alla 

intervjuer spelats in i kombination med att anteckningar har förts under intervjutillfällena. 

Sammanställningarna av informationen från intervjuerna har i efterhand validerats med 

intervjupersonerna för att öka tillförlitligheten. 

Kartläggningen över nuläget användes för att identifiera problem i produktionen och utifrån 

problemen identifiera förbättrings- och effektiviseringsförslag. Dessa förslag har formats med 

hjälp av ett antal leanverktyg, vilka presenteras i kapitel 2.1Lean. Projektet har resulterat i en 

prioritering av förbättringar och effektiviseringar, ett nuläge beskrivet i en värdeflödesanalys 

samt förslag till framtidsläge. Under arbetets gång har förslagen till förbättringar och 
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effektiviseringar verifierats med personal på CGI:s avdelningar, det för att säkerställa förankring 

i organisationen. 

1.5. Konfidentialitet 

Arbetet berör vissa företagshemligheter vilka endast är presenterade i rapporten som lämnats 

till CGI. I den publicerade rapporten är informationen som berör företagshemligheterna 

censurerad. 
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2. REFERENSRAM 

Referensramen innehåller en sammanställning av de teorier som underbygger det 
fortskridande arbetet. 

2.1. Lean 

2.1.1. Allmänt 

Lean och Lean Production är något som blivit mer och mer välkänt runt om i världen. Från 

början var det ett begrepp som härstammade från bilindustrin, men idag är Lean ett vanligt 

koncept på många arbetsplatser, inte bara inom industrin. Redan i början av 1900-talet 

inspirerades Henry Ford av Frederick Winslow Taylor, Benjamin Franklin och Frank Gilbreth 

till att tillverka fordon anpassade till den breda allmänheten (Alsterman, et al., 2010). För Ford 

innebar detta att minimera produktionskostnaderna, varigenom han lade grunden till 

massproduktion och standardisering. Ford lanserade Modell T år 1908 och sättet att tillverka 

bilen blev snabbt konkurrenskraftigt, då modellen var anpassad för massproduktion samtidigt 

som den var användarvänlig (Womack, et al., 1990). Ford insåg att kvalitet och kvalitetssäkring 

genom hela flödet var viktigt, vilket gjorde det enkelt att montera bilen då de tidigt i flödet 

säkerställde att komponenterna var korrekt tillverkade. Att ständigt tänka på kvaliteten är något 

som idag är en del av Lean-filosofin (Alsterman, et al., 2010). 

Henry Ford utvecklade också tankesättet med löpande band, där hans filosofi var att alla 

produkter och delar ständigt skulle befinna sig i rörelse. Delarna levererades en och en, på exakt 

rätt ställe och i rätt tid för att enkelt kunna monteras på produkterna som i sin tur 

transporterades till operatörerna på ett löpande band (Womack, et al., 1990). Idag är detta ett av 

koncepten i Toyotas Produktions System (TPS) (Liker, 2010). Ford implementerade även takttid 

i produktionen och började arbeta för att minska aktiviteter som inte var värdeskapande för att 

kunna bibehålla en högkvalitativ produktion till låga kostnader. Ford lyckades att reducera 

monteringstiden från 728 minuter till 93 minuter för en bil (Alsterman, et al., 2010). Det 

välkända citatet  

”Customers could have their Model T in any color they wanted as long as it was black.” 

grundar sig bland annat på att svart målarfärg hade den kortaste torktiden, vilket gynnade 

värdekedjan (Alsterman, et al., 2010). 

General Motors (GM) började erbjuda sina kunder ett stort urval av olika modeller vilket Ford 

hade problem att bemöta med anledning av sin standardiserade produktion. Prisskillnaden 

mellan Ford och GM var dessutom liten (Womack, et al., 1990). Detta medförde en förändring 

av efterfrågan på markanden vilket tvingade Ford att ändra sitt lyckade koncept. Fords nya idé 

var att äga sin egen värdekedja, satsa på en hög utnyttjandegrad av maskinerna och en hög 

produktionsvolym för att skapa ekonomisk vinning. Nackdelen var att detta medförde stora 

lager, både i tillverkningen och ute hos återförsäljarna. Det nya produktionsättet gick bra i 

början men visade sig var för dyrt och komplext för att det skulle fungera i längden (Alsterman, 

et al., 2010). 
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Henry Ford hade till en början ett tankesätt som påminner om dagens Lean-idéer, framför allt 

vad gäller flödet i produktion, men mest likt det som idag kallas för Lean är idéer och metoder 

som härstammar från Toyota. Toyota grundades 1937 av Kiichiro Toyoda som då hade fått 

chansen att starta företaget med kapital från hans fars försäljning av patentet på den 

automatiserade vävstolen. Innan Toyota grundades hade Kiichiro studerat de stora 

biltillverkarna och försökt att hitta en strategi som passade efter de japanska förutsättningarna. 

I Japan var villkoren annorlunda i och med att de var mycket fattiga och att det inte fanns någon 

marknad för massproduktion. Toyota hade istället utmaningen att producera en låg volym av 

bilar med hög variation kombinerat med lastbilsproduktion. För att lyckas med detta ställdes 

det höga krav på tillverkningen. Toyota var tvungna att producera alla olika varianter och 

modeller genom att endast göra små injusteringar på verktygen, samtidigt som de endast fick 

producera det som efterfrågades. (Alsterman, et al., 2010) 

Det som idag kallas för Lean Production introducerades i boken ”The Machine that Changed the 

World” där författarna Womack, Jones och Roos från MIT publicerade resultatet av ett 

forskningsarbete där en jämförelse mellan olika biltillverkare genomförts. Arbetet pågick under 

flera år där de kunde påvisa vissa skillnader mellan Toyota och biltillverkare i västvärlden vad 

gäller kvalitet och produktivitet. Termen ”lean” kommer från Toyotas produktion och syftar till 

att produktionen ska vara resurseffektiv och ha hög utnyttjandegrad på utrustningen. 

(Alsterman, et al., 2010) 

2.1.2. Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som används för att skapa en överblick över en organisations 

material- och informationsflöden. En omfattande värdeflödesanalys kan ge en tydlig bild av en 

organisation vilken möjliggör identifiering av svagheter och effektiviseringsmöjligheter på 

förbestämda positioner (Erlach, 2013). Tack vare att värdeflödesanalysen ger en god bild av 

organisationen lämpar den sig väl för att utvärdera nuläget och möjliga framtidslägen i 

organisationen. 

Inom tillverkning kan arbete delas in i tre kategorier; icke värdeskapande arbete, nödvändigt 

icke värdeskapande arbete och värdeskapande arbete (Hines & Rich, 1997). De arbeten som 

består av icke värdeskapande aktiviteter är rent slöseri, vilka är möjliga att eliminera. Ett 

exempel på en icke värdeskapande aktivitet är väntan. Kategorin nödvändiga icke 

värdeskapande aktiviteter innefattar arbete som inte tillför något värde, men som inte är möjliga 

att eliminera. Ett exempel på en nödvändig icke värdeskapande aktivitet är att packa upp en 

leverans. Värdeskapande arbete är aktiviteter som tillför en produkt något en kund är villig att 

betala för. Ett exempel är förmontering innan en monteringslina. 

En värdeflödesanalys belyser sex delar av ett företag, den första delen är produktionsprocessen 

där producerande aktiviteter studeras. Den andra delen är affärsprocessen, som innefattar 

områden som produktionsplanering och produktionsstyrning. Materialflödet är den tredje delen 

vilken avser transporterna av material mellan produktionsprocesserna. Den fjärde delen är 

informationsflödet som avser utbytet av data inom organisationen. De två sista delarna i en 

värdeflödesanalys är kunder och leverantörer (Erlach, 2013). De sex olika delarna är illustrerade 

i Figur 1. 
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Figur 1. Illustration av en värdeflödesanalys (Erlach, 2013). 

Likt vad som illustreras i Figur 1 sker värdeflödet från leverantör till kund. För att på ett enkelt 

och överskådligt vis illustrera värdeflödet, används ett antal standardsymboler (Erlach, 2013). 

Varje symbol har en specifik innebörd och kompletteras med tilläggsinformation. 

När värdeflödet ska kartläggas, genomförs detta med start från kundsidan och sedan uppströms 

produktionen. Anledningarna till att kartläggningen sker i denna riktning är bland annat att 

företagets kunder måste vara nöjda för att företaget ska överleva. Genom att genomföra 

kartläggningen och analysen utifrån ett kundperspektiv säkerställs att kundens önskemål är en 

del i arbetet. Detta synsätt appliceras hela vägen uppåt i flödet då en relation mellan leverantör 

och kund existerar mellan varje delprocess i flödet. En ytterligare fördel är att en produkt oftast 

har en definierad slutpunkt i flödet men ingen klar startpunkt. Startpunkten kan bestå av flera 

indata i form av material och information. Genom att börja med kartläggningen i den 

definierade slutpunkten underlättas arbetet i att skapa en trädstruktur. (Erlach, 2013) 

Värdeflödesanalysen genomförs i fyra steg: 

1. Val av produktfamilj – För att möjliggöra en värdeflödesanalys grupperas alla produkter 

i produktfamiljer varav en produktfamilj väljs. 

2. Nulägesbeskrivning – Här kartläggs nuläget med utgångspunkt i efterfrågan från kund 

och status i produktion. 

3. Analys – När nulägesbeskrivningen är klar genomförs en analys av hur väl kunders 

behov och efterfrågan av den valda produktfamiljen uppfylls. I detta steg kan större 

områden som är i behov av förbättringar identifieras. 

4. Förbättringsförslag – Utifrån nulägesbeskrivningen och analysen utvecklas 

förbättringsförslag. 

I alla steg används intervjuer, mätningar och befintlig data för att underbygga kartläggning, 

analys och förslag. Resultatet då alla fyra steg är genomförda är två ”ritningar”, en som 

motsvarar nuläget och en som motsvarar möjligt framtidsläge, tillsammans med 

förbättringsförslag. (Erlach, 2013) 

Av en metod som heter deployment flowcharting vilket är en form av värdeflödesanalys skapas 

ett deployment flowchart-diagram, DFC, även kallat swimlane-diagram (Wedgwood, 2007). Ett 

swimlane-diagram lämpar sig bra för att presentera kartläggningar över operativa delar i en 
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organisation (Howard, 2003). Swimlane-diagrammet byggs upp av ett antal symboler vilka 

presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Symboler för ett swimlane-diagram med förklaringar (Howard, 2003) (Creately, 2013). 

 

Den avrundande rektangeln symboliserar start- 

och slutpunkt. 

 

Rektangeln symboliserar uppgifter och aktiviteter. 

 

Om swimlane-diagramet har flera nivåer illustreras 

kopplingarna mellan de olika nivåerna med två 

överlappande rektanglar, varav en är skuggad. 

Kopplingen kan vara till överliggande nivå med 

fokus på bättre överblick eller till en underliggande 

nivå med fokus på detaljer. 

 

 

Den diamantformade symbolen illustrerar att ett 

beslut eller ett test ska genomgöras. Beroende på 

beslut eller resultat följer flödet olika vägar ur 

symbolen. 

 

En rektangel med vågig undersida symboliserar ett 

dokument eller en rapport i ett flöde. 

 

Ett parallellogram symboliserar indata eller utdata 

i en process. 

 

En cylinder symboliserar lagring av data.  

 

En rektangel med lutande överdel symboliserar en 

aktivitet där data måste matas in manuellt. 

Start/Stop 

Aktivitet 
Uppgift 

Dokument 
Rapport 

Data 

Lagrad 
Data 

Manuell inmatning 

 

Koppling till 
överliggande DFC 

Indata 

Positivt 
svar 

Osäkert 
svar 

Ombearbeta 

Negativt 
svar 

Beslut 
Test 
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En sexkant representerar erfarenhet eller rutin 

     

En cirkel är en referens till en annan cirkel i 

flödesschemat. En cirkel med fin kontur refererar 

till en cirkel med tjock kontur. 

Symbolerna kopplas sedan samman efter hur situationen ser ut och bildar ett swimlane-

diagram. I ett swimlane-diagram sker flödet uppifrån och ner, samt att alla aktiviteter i flödet 

kategoriseras efter det område de tillhör, vilket styr symbolens horisontella placering. Ett 

exempel av ett swimlane-diagram presenteras i Figur 2. 

 

Figur 2. Exempel på ett swimlane-diagram. 

2.1.3. 5S 

5S är ett verktyg inom Lean som används för att, där det implementeras, skapa och upprätthålla 

god struktur samt göra arbetet mer överskådligt. En god struktur och bra överblick gör det 

möjligt att identifiera förbättringar och underlättar inlärningsprocesser för såväl ny som 

befintlig personal (Alsterman, et al., 2010) (Liker, 2010) (Allen, 2010). Samtidigt bidrar en god 

Erfarenhet 

 Referens  Referens 
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och tydlig struktur till ett effektivare jobb och är ett viktigt steg i säkerhetsarbetet. De fem stegen 

är (Alsterman, et al., 2010) (Liker, 2010): 

Sortera: 

Fundera igenom vad som är nödvändigt att ha framme på arbetsplatsen och sortera ut 

föremål som inte behövs. Här är det viktigt att undvika de verktyg som kan vara ”bra att 

ha”. Sortera allt i tre högar: 

 Grön- Föremål som är nödvändiga för arbetet. 

 Gul- Föremål där det betraktas som osäkert om de behövs. 

 Röd- Föremål som kan kastas eller föremål som ska placeras ute i lagret. 

När detta genomförts, kolla igenom den gula högen igen och gå igenom föremålen en 

extra gång. Alla föremål i den gula högen ska placeras in i den gröna eller den röda 

högen. Eventuella defekter i materielen åtgärdas genast så att all utrustning är i gott 

skick.  

Strukturera: 

För att kunna bibehålla allt material och alla föremål sorterade är det viktigt att 

implementera en god struktur. Alla föremål som ska vara kvar vid arbetsplatsen måste 

ha en egen plats vilken markeras tydligt. Platsen för föremålen ska vara där de använts 

mest. Tack vare markeringen är det lätt att hitta rätt föremål, lätt att lämna tillbaka 

föremålet på rätt plats samt lätt att upptäcka om föremål saknas. För att uppnå bästa 

resultat är det viktigt att berörda parter är med och diskuterar fram strukturen för att 

uppnå bästa möjliga arbetsflöde. 

Städa: 

Att kontinuerligt städa och se till att arbetsplatserna är snygga och prydliga gynnar 

effektivitet och minskar materialförluster. Verktyg, produktionsutrustning, dokument 

och arbetsmaterial ska hållas i absolut toppskick. På detta sätt blir det också tydligt att 

upptäcka eventuella fel och avvikelser. För att upprätthålla detta måste alla berörda 

parter enas om en lämplig städnivå och hur arbetsgruppen ska klara av att uppnå denna. 

Standardisera: 

När ovan steg är genomförda ska arbetssättet standardiseras. Steget kan liknas vid en 

handskakning där medarbetarna kommer överens om vilka standarder som ska gälla. 

Det kan vara allt från att bestämma vilka städrutiner som ska gälla, hur föremål är 

strukturerade, hur verktyg beställs etc. Det som är viktigt att tänka på är att göra 

standarden enkel. Den ska vara lätt att följa och lätt att förstå så att även en nyanställd 

kan följa de rutiner som gäller. Rutiner som innebär mycket administration är generellt 

svåra att implementera och avvecklas snabbt. 

Självdisciplin/Skapa vana:  

Det sista steget är oftast det svåraste och det som ligger till grund för att de övriga fyra 

S:en ska fungera. Det handlar om att få alla medarbetare att följa den överenskomna 

standarden. Det är viktigt att lägga den tid, utbildning och belöning som krävs för att få 

medarbetarna att känna sig motiverade att bevara den standard som skapats och 

fortsätta att arbeta för att utveckla den vidare. Kombinerat med detta kommer det även 

behövas engagerade ledare och en kultur där förbättringar alltid är välkomna. 
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5S uppfattas ofta som en enkel metod och är många gånger starten på ett företags 

leanimplementering. Det är viktigt att inte förväxla 5S med ett städprojekt som införs för att 

skapa ordning och reda, utan man bör istället se 5S som ett sätt att skapa en välorganiserad och 

funktionell arbetsplats där rätt attityd och beteende finns med från grunden. En god struktur är 

ett krav för att kunna eliminera aktiviteter som inte tillför något värde. På många arbetsplatser 

är det vanligt att mycket tid går åt till att leta efter verktyg. Sammantaget blir det mycket tid då 

letandet sker vid upprepade tillfällen. (Markovitz, 2012) 

För att nå rätt attityd är det viktigt att insatserna av 5S inte underskattas. Säkerställ att 

ledningen är införstådd vad som krävs och att de kan motivera och inspirera övrig personal att 

följa de nya rutinerna och hålla disciplinen. Denna kulturförändring är något som tar tid men 

det kommer att löna sig i slutänden. (Hough, 2008) 

2.1.4. 14 principer 

Liker beskriver de 14 principerna som bygger upp TPS (Liker, 2010). Principerna är beroende av 

varandra för att rätt resultat ska erhållas och det fungerar inte att endast följa en princip och tro 

att Lean är implementerat. De 14 principerna kan delas in i fyra kategorier, enligt pyramiden i 

Figur 3, för att skapa en bättre överblick. 

 

Figur 3. 4P-modell över The Toyota Way (Liker, 2010). 

De 14 principerna (Liker, 2010): 

Princip 1: ”Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker 

på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.”  

Det är viktigt är att hela organisationen samlas och arbetar mot ett gemensamt mål som 

inte enbart går ut på att tjäna pengar. Företaget måste arbeta för att skapa värde för 

kunden och samhället samt ta ansvar för de handlingar som utförs. 

Princip 2: ”Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till 

ytan.” 

Flödena inom organisationen måste vara tydliga och överskådliga. Flödena och 
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arbetsprocesserna ska vara utformade för att snabbt och enkelt transportera material 

och överföra information. 

Princip 3: ”Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.”  

Antalet produkter i arbete, PIA, ska minskas genom att arbeta med just-in-time, JIT, och 

att känna av efterfrågan dagligen. 

Princip 4: ”Jämna ut arbetsbelastningen.”  

Minska risken för att människor och utrustning överbelastas genom att utjämna 

arbetsbelastningen mellan personer. På detta sätt skapas en jämnare och säkrare 

produktion. 

Princip 5: ”Bygg upp en kultur där det är accepterat att stoppa processen för 

att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början.”  

Anpassa tillverkningshastigheten i produktionen så kvaliteten blir rätt från början. 

Kvalitetssäkrande metoder ska byggas in och användas i produktionen för att säkerställa 

kvaliteten. 

Princip 6: ”Använd standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 

förbättringar och personalens delaktighet.”  

Alla arbetsmetoder i produktionen måste standardiseras och individers möjlighet att 

komma med förslag till förbättringar måste uppmuntras. Detta leder till en säker 

kunskapsöverföring och en jämn kvalitet på det som produceras. 

Princip 7: ”Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.”  

Optimera informationen som presenteras för en person genom att se till att personen får 

nödvändig information presenterad på ett lätt och överskådligt sätt. Det är fördelaktigt 

att utnyttja visuella signalsystem då dessa är lätta att uppfatta. 

Princip 8: ”Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen 

och processerna.”  

Se till att all ny utrustning och teknik som ska införskaffas och implementeras är 

kompatibel med den existerande utrustningen och det existerande arbetssättet. Ny 

teknik och utrustning måste vara tillförlitlig genom att vara stabil och förutsägbar. 

Princip 9: ”Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter 

företagets filosofi och lär ut den till andra.”  

Prioritera att utveckla ledare inom företaget istället för att rekrytera externt. På detta sätt 

förstår ledarna organisationen och arbetet som genomförs. Det leder till att ledarna kan 

vara förebilder och utbilda övriga anställda om företagets filosofi och metoder. 

Princip 10: ”Utveckla enastående människor och team som följer företagets 

filosofi.”  

Det är viktigt att de anställda är delaktiga i företagets värdegrund och filosofi, för att 

stärka företagets kultur och öka individers ansvarstagande. Genomför arbeten i grupper 

som utbildats i teamwork för att uppnå högre effektivitet. 

Princip 11: ”Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre.”  

Genom att respektera och utmana era leverantörer i syfte att båda parter ska förbättras 

visar ni respekt och ett ömsesidigt intresse i möjligheten till utveckling. 
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Princip 12: ”Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen.” 

Det är viktigt att alla personer på alla nivåer av företaget bildar sig en personlig 

uppfattning av företagets verksamhet. Exempelvis vid ett fel i produktionen som 

påverkar ett beslut, kontrollera felet i verkligheten istället för att blint lita på vad andra 

säger eller vad som presenteras på en skärm. 

Princip 13: ”Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga 

alternativ, verkställ snabbt.”  

Det är viktigt att beslut är förankrade i en organisation för att resultaten av besluten ska 

kvarstå. När ett beslut är fattat, se till att det verkställs snabbt. 

Princip 14: ”Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera 

och ständigt förbättra.”  

Se till att ständigt reflektera över vad som har genomförts och om det kan genomföras på 

ett bättre sätt. 

2.1.5. Kaizen 

Kaizen är en japansk term som används världen över vilken betyder ”ständiga förbättringar” 

(Liker, 2010). Det finns två viktiga reflektioner kring Kaizen (Alsterman, et al., 2010): 

 Ett företag eller en organisation blir aldrig färdig med förbättringar, det finns alltid 

något mer som kan förbättras.  

 Ett förbättringsarbete ska ha ett tydligt mål, en ansvarig och en deadline för när arbetet 

ska vara klart. 

När medarbetarna ger förbättringsförslag som implementeras är det viktigt att de får 

uppskattning (Rampersad & El-Homsi, 2007). 

2.1.6. 5x Varför 

I Kaizen ingår konceptet ”fem varför”, som bygger på att frågan ”varför?” ställs upprepade 

gånger då ett problem uppstår. Syftet är att förstå och identifiera grundorsaken till att 

problemet uppstod för att säkerhetsställa att det inte händer igen. Efter varje ”varför?” 

utvärderas svaret för att på nytt kunna ställa sig samma fråga igen. Normalt leder varje ”varför?” 

bakåt i produktionsprocessen och många gånger är det företagets policy som orsakar problemet. 

(Liker, 2010) 

Ett hypotetiskt exempel från boken The Toyota Way illustreras i Figur 4. Problemet 

uppmärksammas först när en oljefläck observerades på verkstadsgolvet. Här skulle en temporär 

lösning vara att torka upp oljan med en trasa, men det kommer troligtvis att läcka ut olja igen 

om ingen åtgärd vidtas. När en fråga om varför det har läckt ut olja på verkstadsgolvet ställs 

konstateras att maskinen är trasig. Nästa åtgärd är då att laga maskinen, men samma fel skulle 

kunna hända igen, varför det är lämpligt att reflektera kring varför maskinen har gått sönder. I 

det här fallet visar det sig att packningarna är dåliga, vilket är relativt enkelt att byta, men det är 

lika viktigt att förstå varför packningarna har gått sönder. Här hade packningarna gått sönder 

för att dimensionen var för snålt tilltagen. Istället för att bara ändra specifikationen för 

packningarna utreds det också varför dimensionen var snålt tilltagen. Det visar sig att 

anledningen var att inköparen valde billigare packningar eftersom denne premieras för att 

åstakomma kortsiktiga kostnadsbesparingar. Alltså är grundorsaken till oljefläcken ett felaktigt 
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belöningssystem och således är det detta som behöver ändras för att undvika problemet i 

framtiden. 

Problemnivå Åtgärder i relation till problemet 

Det finns en oljepöl på 

verkstadsgolvet 

Torka upp oljan 

Därför att maskinen läcker olja Laga maskinen 

Därför att packningen har blivit 

dålig 

Byt ut packningen 

Därför att vi köpte packningar 

tillverkade av sämre material 

Ändra specifikationer på packningarna 

Därför att vi fick packningarna till 

ett bra pris 

Ändra inköpspolicy 

Därför att inköparen värderas efter 

kortsiktiga kostnadsbesparingar 

Ändra värderingspolicy för köpare 

Figur 4. Illustration över de olika stegen i "fem varför?"-modellen. Fritt illustrerad ur The Toyota Way 

(Liker, 2010). 

2.1.7. SMED 

SMED står för Single-digit Minute Exchange of Die (ensiffrigt antal minuter för byte av 

formverktyg) och är en metod för ställtidsreduktion. Ställtid definieras som tiden från och med 

färdigställandet av den sista detaljen i ett parti tills första felfria detalj i nästa parti har 

producerats (Alsterman, et al., 2010). Metoden SMED bygger på att dela upp ställtiden i två 

olika kategorier, intern ställtid och extern ställtid (Kumar & Abuthakeer, 2012): 

 Intern ställtid, är tiden för det arbete som måste utföras då maskinen är stillastående. 

Det kan tillexempel vara tiden det tar för ett verktygsbyte. 

 Extern ställtid är tiden för det arbete som kan utföras medan utrustningen fortfarande 

används för produktion. Exempelvis kan det vara att hämta de nya verktygen medan 

maskinen producerar istället för att vänta tills maskinen står still. 

Utifrån dessa kriterier utvärderas sedan varje aktivitet där målet är att konvertera så mycket 

som möjligt av den interna ställtiden till extern ställtid. Många gånger går exempelvis laddning 

och justering av verktyg och fixturer att utföra innan de monteras i utrustningen. 

Avslutningssteget i SMED är att utforma de nödvändiga operationerna så effektivt som möjligt, 

oftast finns mycket tid att vinna genom standardisering. (Alsterman, et al., 2010) Ett exempel är 

att säkerställa att fästelement har samma dimension. På så vis kan samma verktyg användas till 

alla skruvar och risken för att ta fel fästelement minimeras. 
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2.1.8. PDCA 

PDCA är en förkortning av ”Plan-Do-Check-Act” som är en metod för att på ett strukturerat sätt 

förbättra produktionen i ett företag. Metoden består av fyra steg vilka presenteras i Figur 5 

(Taylor, 2009). 

 

Figur 5. PDCA-cykel med förklaring. 

När ett problem inte löses av en iteration genom modellen är orsaken med stor sannolikhet att 

omfånget på problemet varit för stort eller att definitionen av problemet varit felaktig (English, 

2012). 

2.1.9. Leanhuset 

För att lyckas att implementera Lean är det viktigt att arbeta efter vissa principer. Principerna 

beskriver ett tankesätt och kriterier för hur en bra lösning på ett problem ska vara. Dock talar 

inte principerna om hur ett problem ska lösas, utan principerna ska istället betraktas som en 

vägvisare för hur organisationen kan arbeta i sin strävan mot implementeringen av Lean. 

(Alsterman, et al., 2010) 

För att illustrera hur de olika principerna är beroende av varandra kan en liknelse göras med ett 

hus, se Figur 6. Idén är hämtat från TPS, som illustrerades med ett tempel (Alsterman, et al., 

2010). Principen beskrivs nedifrån och upp, precis som byggnationen av ett hus. För att huset 

ska bli bra och kunna stå länge krävs en stabil grund. Grunden är det första steget mot det 

färdiga huset och även en förutsättning för att kunna fortsätta att resa väggar, men innan 

byggnationen påbörjas är det viktigt att ett bygglov finns. I liknelsen med implementeringen av 

Lean är detta bygglov ledningens övertygelse och bifall. Det krävs att ledningen är medveten om 

innebörden att satsa på Lean innan implementeringsarbetet startar. Arbetet kommer till en 

början att vara både resurs- och tidskrävande vilket innebär att skörden från lyckad 

implementering av Lean kommer fördröjas (Alsterman, et al., 2010). 

•När planeringen är genomförd 
implementeras förbättringen 

småskaligt. 

•Resultatet av implementeringen 
granskas och utvärderas mot 
förväntat resultat. 

•Första steget i metoden är att 
studera vad som ska förbättras och 

göra upp en plan för 
genomförandet av arbetet. 

•Om kontrollsteget visar bra 
resultat genomförs förbättringen 
storskaligt i hela organisationen. 
Om kontrollen däremot  visar att 
förbättringen inte bör 
implementeras börjar förfarandet 
om från planeringsfasen. 

 Standardisera 
(Act) 

Planera (Plan) 

Genomföra 
(Do)  

Kontrollera 
(Check) 
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Figur 6. Illustration av olika Leanprinciper illustrerat som ett hus. Fritt illustrearad ur Lean –Turn 

deviation into success (Alsterman, et al., 2010). 

Väggarna i Leanhuset är de två grundprinciperna Just In Time (JIT) och Jidoka (Alsterman, et 

al., 2010). JIT handlar om att producera och leverera produkter i små kvantiteter med korta 

ledtider för att tillgodose kundens behov. Rätt artikel, rätt mängd, i rätt tid och till rätt plats 

(Liker, 2010). På svenska omformuleras det ofta till ”rätt detalj i rätt antal vid rätt tidpunkt till 

rätt plats” (H. Alsterman, et al., 2010). Syftet med JIT är att det inte ska uppstå problem om 

kundernas behov ändras. 

Om alla aktiviteter skulle ske vid exakt den tidpunkt då det är nödvändigt skulle mycket slöseri 

kunna elimineras. Bland annat skulle väntetid undvikas och flödet skulle bli mer förutsägbart, 

vilket i sin tur medför stora möjligheter till effektivisering. Förråd, färdigvarulager och buffertar 

skulle reduceras och överkapacitet minskas. JIT delas upp efter takt, kontinuerligt flöde och 

dragande system enligt Figur 6. 

Takt 

Takt skulle kunna liknas med pulsen i flödet och ger ett mått på den volym som ska 

tillverkas per tidsenhet. För att ha en hög effektivitet är det viktigt att flödet är utjämnat 

över hela produktionsvolymen så att lika många enheter ska produceras per tidsintervall. 

Genom att ha ett taktat flöde är det lättare att uppnå en jämnare produktion så att det 

inte uppstår någon stress mot slutet av dagen för att uppnå önskad produktionsvolym. 

Med en takttid blir det också enklare att identifiera avvikelser i produktionen och både 

operatörer och resten av organisationen kan direkt få feedback på om leveransen var i 

rätt tid. Det blir även enklare för verksamhetsledningen med ett taktat flöde, då de får en 

uppfattning om hur verksamheten ligger till i jämförelse med det som har planerats. 

(Alsterman, et al., 2010) 

Kontinuerligt flöde  

Kontinuerligt flöde handlar om att produkter och material alltid ska vara i rörelse. Även 

om det inte är möjligt att hela tiden ha materialet och produkterna i rörelse är det viktigt 
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att hela tiden sträva mot att minimera både antalet stopp och stopptiden. Stopp i 

produktionen innebär ökad ledtid samtidigt som det medför icke värdeskapande tid i 

form av väntan vilket betraktas som slöseri. För att uppnå ett kontinuerligt flöde är det 

viktigt att tänka på följande aspekter (Alsterman, et al., 2010): 

 Korta avstånd mellan operationer:  

För att lyckas med detta handlar det om att skapa en optimal layout i fabriken där 

avstånden mellan maskiner och olika steg i processen har minimerats. Generellt 

är detta något som reducerar ledtiden mer än att endast studera en process i 

detalj. 

 Små buffertar:  

En buffert är mellanlagringsplatsen där produkter i arbete, PIA, väntar innan de 

går vidare till nästa steg. Även om det kan vara nödvändigt att ha buffertar i 

produktionen som kompensation för icke värdeskapande aktiviteter, exempelvis 

långa omställningstider av maskiner, är det viktigt att sträva efter att hålla dem så 

små som möjligt. 

 Små förpackningsenheter:  

I strävan efter att uppnå ett kontinuerligt flöde är det viktigt att reflektera kring 

antalet enheter i förpackningarna. Innan en förpackning är klar och kan tillslutas 

och skickas iväg krävs det att den sista detaljen är på plats. Detta innebär då att 

den första detaljen i förpackningen måste vänta på den sista innan förpackningen 

kan skickas vidare till nästa steg. För att då uppnå ett kontinuerligt flöde är det 

lämpligt att minska antalet enheter i förpackningarna. 

 Frekventa transporter:  

Om antalet enheter per förpackning minskas krävs det frekventa transporter för 

att något resultat ska ge skillnad. Det optimala för att uppnå ett kontinuerligt 

flöde är att detaljerna inte behöver packas, utan transporteras direkt vidare till 

nästa operation, förslagsvis på ett rullband eller likande. 

Ovanstående punkter gäller är viktiga i hela värdekedjan. Att ha långa avstånd till 

leverantörer är en nackdel i strävan mot ett kontinuerligt flöde då det driver 

utvecklingen mot stora buffertar, stora förpackningsenheter och låg transporfrekvens. 

Dragande system  

Dragande system berör hur processerna i ett flöde ska styras. Tanken med ett dragande 

system är att produktionen i ett system startar först när efterföljande process i systemet 

signalerar att den har ett behov. Om en process i flödet stannar, avstannar även 

materialförbrukningen och således kommer det inte skickas någon signal till föregående 

process, som i sin tur också stannar. Det gör det enkelt att upptäcka eventuella fel och 

därmed kan överproduktion och oönskade buffertar undvikas. (Alsterman, et al., 2010) 

Den andra väggen i Leanhuset, Jidoka, handlar om att bygga in kvalitet genom att 

säkerhetsställa att allt görs rätt från början och stoppa direkt om något blir fel (Liker, 2010). 

Ofta säkerställs det att maskiner både stoppar och larmar av sig själv då fel uppstår. Principen 

handlar om att eftersträva inbyggd kvalitet och stoppa direkt vid fel. 

Inbyggd kvalitet  

En förutsättning för att kunna arbeta med inbyggd kvalitet är att alla medarbetare har 
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rätt kompetens och följer de arbetsstandarder som finns. Till skillnad från det mer 

klassiska arbetet att kontrollera om produkterna är korrekta i en separat 

kvalitetskontroll sker detta löpande i produktionen. När produkten lämnar en station ska 

operatören veta att produkten är felfri. Tankesättet kallas ”rätt från mig” och innebär att 

när operatören lämnat ifrån sig produkten ska den vara felfri. 

För att underlätta kvalitetsarbetet och att genomföra det på rätt sätt måste det också vara 

enkelt att göra arbetet korrekt enligt arbetsstandarder. Det kan handla om att utforma en 

detaljs geometri så att det inte går att göra fel vid montering. Material och utrustning ska 

vara placerade så att de är enkla att hitta och flödet ska anpassas efter operatörernas 

arbetsgång. (English, 2012) 

Stoppa vid fel  

Direkt då fel upptäcks i en process eller utrustning ska produktionen stoppas. En 

automatiserad utrustning bör avbrytas per automatik vid fel för att kunna garantera 

kvalitetssäkring. Även i manuella processer är det viktig att produktionen avbryts 

omedelbart då fel uppstår så att det kan åtgärdas snabbast möjligt, för att säkerställa hög 

kvalitet i arbetet och produktionen. Det kan tyckas att stoppad produktionstid är 

kostsamt, men i jämförelse med att låta felaktiga produkter gå vidare i flödet är 

kostnaderna små. Därför är det viktigt att alla medarbetare känner att de har mandat att 

stoppa produktionen om de upptäcker felaktigheter. Att stoppa produktionen är också 

ett tydligt sätt att visa att något har gått fel och behöver åtgärdas snarast. (Rogers, 2011) 

Taket i Leanhuset syftar till att vara ett drömscenario dit organisationen hela tiden strävar. Det 

är högt uppsatta mål för att organisationen ska kunna sträva mot perfektion genom ständiga 

förbättringar, vilket är en av huvudprincip inom Lean. 

2.1.10. 3 M 

Inom Lean är det mycket fokus på att eliminera slöseri och många gånger är målet att uppnå en 

effektivare produktion. Men lika viktigt för att lyckas med implementering av Lean är att även 

fokusera på de andra M:en. På japanska är termen för slöseri Muda, som tillsammans med Mura 

(ojämnhet) och Muri (överbelastning) bildar ett system som kallas de tre M:en. De tre M:en är 

en förutsättning för att lyckas fullt ut att implementera Lean. De mest kända av dessa M är 

Muda, vilket omfattar de åtta slöserien som beskrivs i kapitlet 2.1.11 7+1 Slöserier. Att bara satsa 

på att eliminera Muda kan dock vara till skada för individerna men även för själva 

produktionen. (Liker, 2010) 

De tre M:en är (Liker, 2010): 

Muda: 

Det mest kända M:et och oftast det som associeras med implementeringen av Lean. 

Onödiga moment som innebär extra aktiviteter som inte är värdeskapande, exempelvis 

extra arbetsrörelser för att hämta verktyg och material.  

Mura: 

Ojämnheter i produktionen kan härstamma från olika interna problem som exempelvis 

stillestånd i maskiner eller defekta produkter och komponenter. För att undvika och 

eliminera dessa ojämnheter är det viktigt att dimensionera mängden personal på plats 

för att klara en eventuell maxproduktion. 
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Muri: 

Att pressa en maskin eller en människa att arbeta över de naturliga gränserna. Vid 

överbelastning av maskiner leder det ofta till stillestånd och felaktiga produkter, medan 

överbelastning av människor kan leda till både säkerhets- och kvalitetsproblem. 

2.1.11. 7+1 Slöserier 

I all produktion finns det slöserier. Slöserier är aktiviteter som inte tillför något värde till 

slutprodukten och skulle därför kunna tas bort utan att det påverkar dess prestanda eller 

kvalitet. Slöserierna kan delas in i åtta olika kategorier. Ursprungligen existerade endast sju 

kategorier vilket är anledningen till att det idag kallas 7+1 slöserier. De sju ursprungliga 

slöserierna består av: överproduktion, onödigt lager, onödiga transporter, omarbete, onödiga 

rörelser, överarbete och väntan. Det åttonde och sista slöseriet är outnyttjad kompetens. 

(Alsterman, et al., 2010) 

 Överproduktion: 

Överproduktion innebär att det tillverkas mer än vad som behövs vilket leder till större 

lager, onödig arbetstid och risk för behov att ombearbeta färdiga produkter. 

Överproduktion anses vara det slöseri som är allvarligast då det även orsakar de flesta av 

de övriga slöserierna. (Liker, 2010) 

 Onödigt lager:  

Onödigt lager leder till ökad ledtid, större bundet kapital och ökad använd yta, vilket 

leder till sämre kommunikation. Ytterligare en nackdel med ett onödigt lager är att det är 

mycket svårare att upptäcka fel och problem eftersom ett stort lager verkar som ett filter 

för problem. Detta är negativt eftersom att problemen inte uppdagas och således inte 

kan lösas. Genom att minska storleken på lagret kan problemen friläggas och också 

lösas. Fenomenet med att problem döljs bakom ett stort lager illustreras i Figur 7. (Hines 

& Rich, 1997) 

 

Figur 7. Illustration av dolda problem bakom ett för stort lager (Erlach, 2013). 

 Transporter: 

Transporter skapar inte något värde för produkten. Transporter innebär även längre 

återkopplingstid om ett fel upptäcks någon annanstans i värdekedjan. 

 Omarbete: 

Omarbete innefattar produkter som blivit fel och därför måste rättas till (Hines & Rich, 

1997). Många gånger existerar avdelningar på företag vars uppgift är att endast ägna sig 

åt omarbete av produkter, det vill säga en hel avdelning av slöseri. Dessa resurser borde 

istället främst gå till att lösa grundproblemen, inte till konsekvenserna av problemen 

(Alsterman, et al., 2010).  
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 Onödig rörelse:  

Onödig rörelse uppkommer om placeringen av verktyg och material är långt ifrån 

arbetsplatsen, vilket medför att personalen måste gå långt för att hämta dessa och för att 

utföra sina huvuduppgifter. Om verktyg och material är placerade så att användaren 

tvingas att böja eller sträcka på sig bör de också omplaceras med hänsyn till både 

ergonomi och effektivitet. (Erlach, 2013) 

 Överarbete: 

Överarbete innebär arbete som kunden inte vill betala för. Ett exempel på överarbete är 

att tillverka en produkt med högre kvalitet än vad kunden efterfrågat. (Alsterman, et al., 

2010) 

 Väntan: 

Väntan för personal och produkter är slöseri. De enda tillfällena som väntan kan 

accepteras är vid underhåll, upplärning och förbättringsarbete. (Hines & Rich, 1997) 

 Outnyttjad kompetenes:  

Det åttonde slöseriet är outnyttjad kompetens. Om ett företag inte utnyttjar den 

kompetens som de anställda besitter riskerar företaget att gå miste om mycket 

förbättringar, idéer och tillfällen att lära. (Liker, 2010) 

2.1.12. PICK-graf 

PICK-graf är en metod för att prioritera förbättringsförslag. PICK står för; Possible, Implement, 

Challenge och Kill. Förbättringsförslagen indexeras och klassas efter sin potential till att 

förbättra och svårigheten i implementering. Baserat på klassificeringen på förbättringsförslagen 

placeras de i en graf, presenterad i Figur 8. Grafen delas upp i fyra delar; en del för möjliga 

förbättringar, en del för förbättringar som ska genomföras, en del för förbättringar som ska 

övervägas och en del för förbättringar som inte bör genomföras. (Plenert, 2011) 

 

Figur 8. Mall till PICK-graf. 

2.2. Supply Chain Management 

Begreppet supply chain kan definieras som flöden av information, produkter och ekonomi 

mellan allt och alla som, direkt eller indirekt, är inblandade i att uppfylla en kunds önskemål. 
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Begreppet kedja (chain) i supply chain kan verka missvisande då flödena flyter fritt. En 

tillverkare kan ha flera leverantörer och flera kunder vilket resulterar i att supply chain många 

gånger handlar om flöden i nätverk istället för i en kedja. Flödena kan schematiskt illustreras 

som i Figur 9, där linjerna representerar flöden. (Chopra & Meindl, 2010) 

 

Figur 9. Illustration av flöden i supply chain (Chopra & Meindl, 2010). 

Syftet med supply chain är att maximera värdegenereringen för en produkt eller tjänst genom 

att öka kundens tillfredsställelse samtidigt som kostnaden för att ta fram produkten eller 

tjänsten minskar (Li, 2011). 

2.2.1. Supply Chain Makroprocesser 

I alla företag kan supply chain aktiviteterna delas in i tre makroprocesser; Customer 

Relationship Management (CRM), Internal Supply Chain Management (ISCM) och Supplier 

Relationship Management (SRM). Dessa tre processer behandlar flödet av information, 

produkter och kapital som krävs för att generera, mottaga och uppfylla kundkrav. (Chopra & 

Meindl, 2010) 

Makroprocessen CRM innehåller alla processer som har ett fokus på interaktionen mellan 

företaget och dess kunder medan ISCM omfattar alla processer som sker internt på företaget. De 

processer som behandlar interaktionen mellan företaget och dess leverantörer ingår i 

makroprocessen SRM. Typiska aktiviteter i vardera process presenteras i Figur 10. (Chopra & 

Meindl, 2010) 

 

Figur 10. Exempel på aktiviteter inom de tre makroprocesserna. Fritt illustrerad ur (Chopra & Meindl, 

2010). 

För att supply chain ska bli framgångsrikt i ett företag är det väsentligt att det finns en 

sammanlänkning mellan de tre makroprocesserna (Chopra & Meindl, 2010). 
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2.2.2. Framtidsprognos 

För att kunna säkerställa att företaget fokuserar på rätt saker används ofta en framtidsprognos. 

När en framtidsprognos skapas är det viktigt att endast en gemensam framtidsprognos skapas, 

varje avdelning kan inte göra sin egen. Om det skapas flera framtidsprognoser inom samma 

område med olika resultat uppstår en stor risk för att tillgång och efterfrågan inte matchar inom 

företaget. Om alla avdelningar gemensamt skapat en framtidsprognos är resultatet bättre än om 

avdelningarna har skapat sina egna. (Chopra & Meindl, 2010) 

En framtidsprognos har fyra karaktäristiska egenskaper (Li, 2007): 

 Framtidsprognoser är alltid felaktiga och bör därför innehålla både ett värde på 

framtidsprognosen men även ett värde på möjligt prognosfel. 

 Framtidsprognoser som sträcker sig över en längre tid har allmänt en sämre 

tillförlitlighet än framtidsprognoser av en kortare tid. 

 Övergripande framtidsprognoser ger i regel en mindre standardavvikelse än specifika 

sådana. 

 En framtidsprognos som i flödeskedjan genomförs långt från det den behandlar har 

större osäkerhet än en som genomförts nära det den behandlar. 

När en framtidsprognos arbetas fram sker detta i ett antal steg. För det första måste syftet med 

framtidsprognosen vara specificerat och väl förmedlat ut till alla berörda parter. Kunderna bör 

sedan grupperas efter likheter, exempelvis efter efterfrågad volym eller säsongsbehov, för att det 

är enklare att göra en bra framtidsprognos på en homogen grupp. Steget efter grupperingen är 

att identifiera efterfrågan, tillgångar och produktrelaterade fenomen som produktgrupp och 

geografiskt område. Dessa tre delar påverkar efterfrågan som söks i framtidsprognosen. I nästa 

steg väljs rätt metod för att skapa framtidsprognosen, det finns fyra typer av metoder (Chopra & 

Meindl, 2010): 

Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden är framför allt subjektiv och baseras på mänskligt omdöme. 

Metoden används i de fall då det bara finns lite historiska data inom branschen och då 

framtidsprognosen sträcker sig flera år framåt. 

Tidsseriemetod 

Denna metod baseras på historiska data inom området. Genom att använda 

Tidsseriemetoden antas att efterfrågan följer samma utveckling som den gjort tidigare. 

Metoden anses vara den enklaste att implementera. 

Översiktlighetsmetod 

I översiktlighetsmetoden antas det att efterfrågan till största del styrs av vissa faktorer i 

omgivningen, exempelvis det ekonomiska läget. 

Simuleringsmetod 

Simuleringsmetoden är en kombination av Tidsseriemetoden och 

Översiktlighetsmetoden. 

När en framtidsprognos är framtagen är det viktigt att den sprids till alla berörda parter, så att 

all planering sker efter samma framtidsprognos. För att minimera felet i framtida 

framtidsprognoser är det viktigt att prognosen följs upp. (Chopra & Meindl, 2010) 
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2.2.3. Typer av lager 

Ett lager är nödvändigt för att en produktionsverksamhet ska kunna fungera och kan delas upp i 

tre beståndsdelar, omlopps-, säkerhets- och säsongslager (Scott, et al., 2011). Ett omloppslager 

består av det material som endast köps in i omgångar, så kallade batcher. Eftersom material 

förbrukas löpande mellan inköpstillfällena har lagret en varierande storlek. Den del av lagret 

som varierar kallas omloppslager och dimensioneras efter batchstorlek. För att säkerställa 

leverans till kund, även i de fall då kundens efterfrågan är större än prognostiserat, existerar ett 

säkerhetslager. Säkerhetslagret dimensioneras efter osäkerhet i efterfrågan och tillgångar, samt 

efter önskad produkttillgång för kund. I Figur 11 illustreras ett lager innehållandes både ett 

omlopps- och ett säkerhetslager. 

 

Figur 11. Illustration av ett lager innehållandes ett omlopps- och ett säkerhetslager. Fritt illustrerad ur 

boken (Chopra & Meindl, 2010). 

Ett säsongslager är en del av lagret som kan tas in under speciella säsonger då efterfrågan på 

företagets produkter eller tjänster ökar. 

2.3. Mätning 

I ett företag måste mätningar utföras för att kunna förstå, hantera och förbättra företaget 

(Harbour, 2009). Genom mätningar kan företag ta reda på företagets prestation och utifrån det 

sätta upp mål. Företag underlättar sin utveckling mot uppsatta mål med mätningar, eftersom 

företagets utveckling mot målen kan följas. Mätningar möjliggör även uppföljning av de 

uppsatta målen, för att säkerställa att de ständigt är uppfyllda även efter att de är uppnådda. 

För att ett företag ska lyckas bättre med hjälp av mätningar är det av stor vikt att företaget inte 

försöker mäta allt och att all berörd personal är införstådd i vad syftet med mätningarna är. 

Endast de mätningar som kan ge störst resultat och mest kunskap om företaget ska genomföras 

(Harbour, 2009). Rekommendationen är att företaget har en mätning inom områdena 

(Parmenter, 2007): 
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 Kundfokus 

 Interna processer 

 Personaltrivsel 

 Miljö 

När mätningarna utvecklas är en bra metod för att säkerställa att endast de viktigaste 

mätningarna tas fram att kartlägga relationerna mellan mätningar (Parmenter, 2007). Genom 

att göra kartläggningen framhävs vissa av mätningarna på grund av att de har en stor inverkan 

på andra mätningars resultat, vilket tyder på att de mätningarna ger mest information. 

Första steget i processen av att utveckla ett mätsystem är att bestämma vad företaget vill uppnå 

med mätningarna. Oavsett vad företaget vill mäta, ska ett mätsystem resultera i tre delresultat; 

ett beskrivande resultat, ett diagnostiserande resultat och ett förutspående resultat (Harbour, 

2009). Det första delresultatet, det beskrivande, klargör vad som har hänt och vad som händer. 

Det diagnoserande resultatet förklarar varför resultatet är vad det är och ger en indikation om 

var ett problem finns. Det förutspående resultatet ska klargöra vad som troligen kommer att ske. 

I de flesta fall bidrar inte en mätning i ett mätsystem endast till ett delresultat utan det är 

resultatet från hela mätsystemet som ger svar till de tre delresultaten. 

Eftersom det i de flesta fall inte är tillräckligt för ett företag att vara framstående inom ett 

område för att vara konkurrenskraftigt, behöver ett företag genomföra mätningar inom flera 

områden. Mätningar kan delas in i följande två kategorier (Parmenter, 2007): 

 Key result indicators (KRI): Beskriver hur företaget har presterat. 

 Key Performance Indicators (KPI): Beskriver de viktigaste faktorerna som bör åtgärdas 

för att uppnå bästa möjliga resultat. 

En metafor för att förstå skillnaden mellan KPI och KRI för en organisation är att betrakta dessa 

från en fotbollsförenings perspektiv. Föreningens styrelse och ägare är intresserad av hur det 

går för laget ur ett längre perspektiv exempelvis vilka turneringar och priser laget lyckas vinna. 

Lagets tränare är däremot mer intresserad av hur spelarna levererar individuellt och söker efter 

statistik som påvisar vilka områden de bör förbättra för att uppnå bästa möjliga resultat. I detta 

fall är styrelsens och ägarnas intressen jämförbart med KRI medan tränarens fokus istället 

handlar om KPI. 

Mätningar som ingår i mätsystemet bör vara utformade på ett sådant sätt att det inte går att 

manipulera resultatet för att uppnå de satta målen (Harbour, 2009). Ett exempel på ett dåligt 

utformat mål är att en säljare ska boka in minst X möten. Mötena i sig är ingen bra mätenhet då 

ospecificerade möten enkelt kan bokas in utan att det ger något resultat. 

För att få ut mesta möjliga ut mätningarna ska mätsystemet vara indelat i nivåer, se Figur 12. 
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Figur 12. Mätsystem indelat i olika nivåer. 

Anledningen till att dela upp mätsystemet i nivåer är att varje nivå är i behov av olika resultat 

och därmed också olika mätningar (Harbour, 2009). Företaget är intresserat av antalet 

producerade enheter varje år medan ett arbetsteam är mer intresserade av producerade enheter 

per skift eller per individ. Att mätsystemet illustreras med en pyramid symboliserar att det finns 

fler instanser av individer än vad det finns företag. Som en följd av fördelningen i pyramiden bör 

antalet mätningar vara fler i botten av pyramiden än i toppen. När mätsystemet byggs upp bör 

mätningarna utformas så mätningarna i de högre nivåerna kan härledas från de lägre. 

Mätningarna bör även följa en enhetsstandard mellan instanser på samma nivå för att göra det 

möjligt att jämföra mätningar mellan olika instanser. För att få en uppfattning om en mätning 

ger ett positivt eller ett negativt resultat är det viktigt att varje mätning har ett specificerat 

normalresultat. Resultat från mätningar bör anges i en enhet enligt [Enhet1/Enhet2], 

anledningen till detta kan illustreras i ett exempel där två personer ska gå ner i vikt. Den första 

personen gick ner 10 kilogram med hjälp av sin diet och den andra gick ner 7 kilogram med 

hjälp av sin, vems diet gav bäst resultat? Med endast denna information verkar det som om den 

första personens diet gav bäst resultat, men om tidsaspekten läggs till visas något helt annat. 

Den första personens resultat är för 4 veckor och den andra personens resultat är för 2 veckor. 

Det resulterar i en minskning på 2,5 kg/vecka kontra 3,5 kg/vecka. 

För att säkerställa att mätsystemet har förutsättningar för att ge relevanta resultat måste fyra 

frågor besvaras för varje mätning (Harbour, 2009): 

 Vad? 

 Vem? 

 När? 

 Hur? 

Det måste vara helt klart vad det är som ska mätas, vem som ansvarar för att det blir mätt, när 

mätningen ska genomföras och hur mätningen ska genomföras. Ett exempel över ett mätsystem 

presenteras i Figur 13. 

 

 

Företag 

Fabrik 

Avdelning 

Arbetsteam 

Individ 
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Figur 13. Ett definierat mätsystem (Harbour, 2009). 

När mätsystemet är uppbyggt och resultaten är klara är det viktigt att resultaten används och 

presenteras för berörda parter. Resultaten måste presenteras på ett överskådligt sätt utan att en 

person behöver spendera en längre tid på att tolka resultaten, fördelaktigt är om resultaten 

presenteras grafiskt med trender och mål tydligt illustrerade. Layouten av den grafiska 

presentationen ska vara standardiserad och återanvändas varje gång resultat presenteras. För 

att säkerställa att all personal förstår mätningarna och dess resultat bör också rådatat vara 

tillgängligt så att personalen kan studera kopplingen till resultatet. (Parmenter, 2007) 
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3. NULÄGE 

Kapitlet beskriver hur situationen ser ut på Printing Services i dagsläget och baseras på 
genomförda intervjuer, praktik på avdelningarna och visuella studier. Kapitlet är strukturerat 
efter att i största möjliga mån följa material- och informationsflödet på Printing Services. 

3.1. Layout 

För att underlätta förståelsen av nuläget på Printing Services presenteras en övergripande 

planritning av verksamheten i Figur 14. Avdelningarna i anslutning till produktionen samt 

materialflödet är markerat. 

 

Figur 14. Övergripande planritning över Printing Services. [censur] 

3.2. Swimlane-diagram 

I APPENDIX A: SWIMLANE-DIAGRAM – NULÄGE presenteras ett övergripande swimlane-

diagram av Printing Services samt swimlane-diagram inom följande områden: 
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 Planeringsavdelningen 

 Client Coordination 

 Inköpsavdelningen 

 Lageravdelningen 

 Produktionshallen 

 Manuella avdelningen 

 Transportsedlar 

3.3. Client Coordination 

Client Coordination (CC) ansvarar för kundkontakten och servar kunden vid eventuella 

kundspecifika fel och/eller problem. Personalen på CC arbetar i par, där paren arbetar för att ge 

varandra en större insikt i hur statusen är på respektive kund. Tack vare arbetssättet är 

kunskapsfördelningen på CC relativt jämt fördelad vilket resulterar i att CC klarar av att hantera 

frånvaro och kan säkerställa en god kundservice. Personerna på CC besitter alltså lika 

kompetens, men har olika insikt i kunderna. 

För att upprätthålla driften av en kunds produktion har CC hand om beställningar som inte 

kommer in i MPS-systemet Oops, aviseringar mot distributör, planeringar från kund, att skapa 

fakturaunderlag och att sköta kundkontakt. CC använder sig av ett ärendehanteringssystem, 

ServiceCenter, för att logga incidenter och information rörande kunder. ServiceCenter används 

som referens vid framtida uppföljningar i och med att information som förs in i systemet inte 

kan ändras. För att CC ska vara uppdaterade på hur det går med produktionen bevakar de Oops 

och för en fortlöpande dialog med medarbetare i produktionen. 

CC börjar dagen med att kontrollera statusen på produktionen för att kunna avgöra om det är 

något problem de behöver ta hand om. Resterande tid går åt till att ge support till kunder och 

underhålla kundrelationer. För att en beställning ska komma in i Oops från Prisma, som är 

programvaran för printkön, hämtar Oops informationen från ordermallar där all information 

sammanställs. Det finns en specifik ordermall för varje typ av kundbeställning. När en kund 

annonserar om att en ny typ av beställning kommer, skapar CC en ordermall i Oops som 

överensstämmer med beställningen. Ordermallen skapar poster som är kompatibla med 

faktureringssystemet DST, vilket medför att debiteringsposter överförs automatiskt till fakturor. 

Felaktiga beställningar från kunder, det vill säga beställningar där information saknas eller där 

information är felaktigt ifylld kontra ordermallen, listas i en speciell del av Oops. För att skapa 

jobb av felaktiga beställningar måste CC ändra dessa manuellt. Övriga beställningar som 

hanteras manuellt är de fall där kunder lägger beställningar enligt en oönskad metod, till 

exempel när kunder beställer via epost eller direkt vid samtal med CC. 

När en beställning kommit in i Oops, aviserar CC jobbet enligt distributörens villkor. Utöver 

beställningarna får CC in produktionsplaner från vissa av kunderna. Produktionsplanerna har 

ingen standardutformning, utan sträcker sig över olika tidsperioder och strömmar in vid 

oregelbundna tillfällen. När CC har en produktionsplan lägger de in produktionsplanen i 

ServiceCenter. CC har även ansvaret över att kontrollera faktureringsunderlag innan fakturor 

går iväg till kund. CC kontrollerar och gör eventuella ändringar i faktureringsprogramvaran 

DST, innan de godkänner faktureringsunderlaget och låter det gå vidare för slutligt 

godkännande. Slutligt godkännande gör en så kallad Contract and Engagement Manager 

(CEM) vilka tillhör en annan avdelning på CGI. 
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3.4. Planeringsavdelningen 

Dagsrutinen på Planeringsavdelningen börjar alltid med en kontroll av Produktionshallens 

status, genom samtal med respektive team leader (TL) och från information i Oops. Statusen i 

Produktionshallen avgör om någon förändring i planeringen måste ske för att nå eftersträvad 

produktionsvolym. I de fall något problem uppstått löses detta efter bästa förmåga tillsammans 

med produktionen och CC. När allt är i sin ordning påbörjas arbetet med att lägga in kommande 

uppdrag i uppdragslistan. Uppdragslistan är en samanställning över de kommande uppdragen i 

Produktionshallen där informationen baseras på en produktionsplanering i ServiceCenter, som 

ursprungligen kommer från respektive kund genom CC. Under eftermiddagen distribueras 

uppdragslistan, vilket sker i form av överlämning av fysisk utskrift till TL samt mailas till 

Lageravdelningen och CC. Respektive uppdragslista samlas in under förmiddagen 

nästkommande dag. Efter insamlingen av uppdragslistan sammanställs informationen som TL i 

Produktionshallen fyllt i och en ny lista för nästkommande dygn distribueras. 

Planeringsavdelningen kontrollerar även att beställningarna hos distributionsföretagen är 

genomförda samt att de är rimliga i förhållande till rådande produktionsstatus. Efter detta 

presenteras det kommande dygnets produktionsplanering på TV-skärmarna i Produktionshallen 

så att operatörerna är informerade om kommande produktion. 

3.5. Inköpsavdelningen 

Inköpsavdelningen ansvar för att tillräckligt mycket material finns beställt hos leverantörer och 

att fakturera kunderna för respektive tjänst. Oftast handlar det om att fakturera kunderna för 

materialet de förbrukar och de tjänster som berör kundens materialhantering, exempelvis 

reklamationer och returer. [censur] I de fall inköpet gäller standardmaterial finns det både 

orderpunkter och ordervolymer som följs. Då det handlar om kundunikt material skiljer sig 

rutinerna från processen vid standardmaterial, då alla kunder har individuella avtal. 

Anledningen till att Inköpsavdelningen beställer material hos leverantörerna är för att 

säkerställa att material alltid finns färdigt för lagerpersonelen att avropa hem från leverantörer 

när lagret är i behov av material. För att överblicka alla kunders material innehar 

Inköpsavdelningen kundunik statistik med data från tidigare år, som sammanställts i 

Exceldokument. Statistiken i Exceldokumenten ligger till grund för prognoser om när kunder 

får höga produktionsvolymer och kommer att vara i behov av mer material samt innehåller 

information om när och hur mycket material som brukar beställas. Innan de kundunika inköpen 

utförs kontrolleras de med respektive kund för att verifiera att allt är korrekt. Efter att ett inköp 

har gjorts meddelas lagerpersonalen och den kundansvariga på CC via epost. 

Innan inkomna fakturor till Inköpsavdelningen betalas, verifieras de med tillhörande följesedel 

för att säkerställa att allt är rätt. Faktureringsunderlag för det kundunika materialet förs in i 

DST, medan faktureringsunderlag för pallplatser, transporter och lagerpersonalens 

arbetstimmar för förs in i Oops där det senare automatiskt överförs till DST. 

Faktureringsunderlag för standardmaterial sköts direkt i ett system som heter PSA. Innan en 

faktura går iväg för slutgodkännande hos kundansvarig kontrollerar medarbetaren på 

Inköpsavdelningen de poster denne är ansvariga över. Faktureringsunderlaget i DST överförs 

när det är färdigt till PSA, för att senare när en faktura skickats till kund lagras i ett system som 

heter Streamserve. Streamserve är en databas som lagrar alla fakturor som skickats till kund. 

Förfarandet med inmatningen av faktureringsunderlag illustreras i Inköpsavdelningens 

swimlane-diagram i APPENDIX A: SWIMLANE-DIAGRAM – NULÄGE. 
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3.6. Lageravdelningen 

På Printing Services arbetar lagerpersonalen mellan klockan 7 och 16 under vardagar. 

Lagerpersonalen ansvarar för materialavrop, inleverans, lagerinventering, materialreturer, 

postvagnar och postbackar, sopor samt inpassering till byggnaden av externa personer. För att 

säkerställa att det alltid finns minst en person på lagret som har koll på inpasseringen går 

lagerpersonalen på lunch under olika tider. 

För att få en bättre överblick av vad lagret gör och för att känna större ansvar har 

lagerpersonalen själva utvecklat egna arbetsstandarder, skapat egna rollbeskrivningar och delat 

upp tre ansvarsområden enligt: 

 Inleverans av material. 

 Avrop och inventering av material. 

 Postvagnar, postlådor och sopor. 

För att säkerställa att lagerpersonalen kan genomföra alla arbetsuppgifter oberoende av 

ansvarsområde hjälper de varandra och för en löpande dialog. Syftet att säkra 

kompetensöverföringen och underlätta det dagliga arbetet i de fall någon är frånvarande. Alltså 

behöver inte personen som är huvudansvarig för arbetsområdet utföra arbetet, utan ansvaret är 

att se till att arbetet blir utfört. Lagret har även utvecklat en grov arbetsstandard där 

arbetsförfarandet beskrivs övergripande och i dagsläget kan lagerpersonalen utföra alla 

arbetsuppgifter. 

Lagersystemet fungerar genom att print- och kuverteringsoperatörerna själva går ner på lagret 

och hämtar det materiel de behöver. Undantaget är materielförsörjningen till Manuella 

avdelningen, vilka istället beställer material som lagerpersonalen levererar till dem. Print- och 

kuverteringsoperatörer placerar tillbaka överblivet material, om de kommer ihåg vart det stod 

när de hämtade det, på sin ursprungspallplats. När print- och kuverteringsoperatörerna inte 

kommer ihåg var de hämtade materialet ställer de materialet på en del av lagret avsett för 

material som har använts i Produktionshallen. Denna plats kallas Åter Lager och förkortas 

fortsättningsvis med ÅL. 

Det materialet som placeras på ÅL tar lagerpersonalen hand om, vilket ofta är det första 

lagerpersonalen gör på morgonen i och med att det sker produktion under kvällen och natten. 

Materialet ska ställas tillbaka i lagrets pallställ och pallplatsen ska uppdateras i Oops. [censur] 

När ÅL är tömt börjar lagerpersonalen med det löpande lagerarbetet. 

För att kunna avropa material från leverantörer har lagerpersonalen en dialog med 

Inköpsavdelningen och kundansvarig på CC. Inköpsavdelningen lägger större beställningar mot 

leverantörer som lagerpersonalen sedan kan avropa ifrån. Det finns undantag i beställningar 

och avrop för material till kunder, till exempel ansvarar vissa av kunderna själva för att beställa 

och avropa det material de förbrukar. Då Inköpsavdelningen och Lageravdelningen är ansvariga 

för beställning och avrop har det i de flesta fall definierats en orderpunkt och en ordervolym för 

ett specifikt material i samråd med kund. I de fall det inte existerar en orderpunkt och/eller 

ordervolym för en kund grundar Lageravdelningen och Inköpsavdelningen avropen och 

beställningarna på erfarenhet tillsammans med statistik från Oops och ett Exceldokument. 

Ytterligare en faktor lagret har i åtanke vid avrop är rådande väderlek i och med att papper är ett 

levande material. Är luftfuktigheten högre än papprets kommer pappret att svälla och då 

papprets fuktighet är högre än luften, kan pappret istället avge fukt och i sin tur bli tunnare. Vid 
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vissa tillfällen kan därför pappret behöva acklimatiseras på lagret eller i Produktionshallen 

innan det tas i bruk och behöver följaktligen beställas några dagar i förväg. 

En kund debiteras bland annat efter hur mycket lageryta kundens material tar upp. Ytan mäts i 

antalet pallplatser som kundmaterialet är placerat på. Pallplatserna en kund debiteras för 

baseras på antalet nyttjade pallplatser när inventeringen av kundens material sker och hur 

mycket material som tas hem då material till kunden avropas. 

När en leverans av material anländer lastar distributionsföretaget av materialet och placerar det 

på lastkajen. Lagerpersonalen kontrollerar där materialet mot transportsedeln och ställer in 

materialet på pallplatser på lagret, för att sedan uppdatera inventeringen av det nylevererade 

materialet i Oops. Följesedeln för leveransen scannas in och mailas till Inköpsavdelningen som i 

sin tur använder följesedeln för att kunna kontrollera inkommande fakturor och övervaka 

mängden beställt material som finns kvar hos leverantör. 

Materialet på lagret organiseras olika beroende av om det är kundunikt material eller om det är 

standardmaterial. Material för en stor kund med stor materialflora, lagras på ett specifikt 

område av lagret. Detsamma gäller CGI:s standardmaterial och brukspapper, det vill säga 

papper och tvåfönsterkuvert utan förtryck. Övrigt material har inte några bestämda lagerplatser 

utan placeras där det för tillfället passar. Detta avgörs efter två parametrar, vilka är att 

materialet ska ställas grupperat så nära den avdelning som använder det mest som möjligt och 

att det material som används oftast placeras mest lättåtkomligt. När en pall tilldelas en ny 

pallplats uppdaterar lagerpersonalen alltid pallplatsen i Oops för att den vid ett senare tillfälle 

ska vara lätt att hitta. 

När jobb kuverteras paketeras de i postlådor på postvagnar eller i bringlådor på europapallar. 

Ansvaret för att dessa lådor, vagnar och pallar finns tillgängliga och inte tar slut ligger hos 

lagerpersonalen. Posten levererar postlådor och postvagnar till Printing Services två gånger per 

vardag i en förutbestämd mängd vid varje tillfälle. I de fall då lagerpersonalen upptäcker en 

förändring i efterfrågan av postlådor och/eller postvagnar kommunicerar de med postens 

chaufför som i sin tur korrigerar beställningarna efter inkommande önskemål. Bringlådorna 

distribueras av Bring Citymail. För bringlådorna finns inga förutbestämda leveranser till 

Printing Services, utan lagerpersonalen lägger beställningar när det finns behov. När 

lagerpersonalen beslutar om huruvida beställningen till Posten behöver ändras eller om en 

beställning till Bring behöver göras, finns inga speciella rutiner. Lagerpersonalen baserar istället 

sina beslut på en visuell översyn av hur många tomma vagnar och lådor som finns kvar och 

sätter det i relation till planeringen över kommande jobb i Oops. 

Förfarandet för en reklamation börjar med att en TL lägger ett ärende i Oops. Därefter skiljer sig 

rutinen för reklamationer beroende på vilket material reklamationen behandlar. I det fall 

reklamationen berör kundunikt material som CGI äger, lägger CC ett ärende i ServiceCenter mot 

Inköpsavdelningen och lagret baserat på ärendet i Oops. Lagerpersonalen, Inköpsavdelningen 

och leverantören tar då ett beslut om vad som ska ske med materialet. I de fall kunden äger 

materialet lägger CC ett ärende i ServiceCenter och för en dialog med kunden och leverantören. 

Sedan informerar CC lagerpersonalen med beslut om vad som ska göras med materialet. I de fall 

reklamationen berör standardmaterial är det lagret och Inköpsavdelningen tillsammans med 

berörd leverantör som tar hand om reklamationen. I dessa fall finns ingen fast rutin om ärendet 

ska registreras i ServiceCenter. 
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3.7. Produktionshallen 

Produktionen i Produktionshallen är uppdelad mellan fem team som arbetar treskift fem dagar i 

veckan. Två team arbetar dagtid, två team kvällstid och ett team under natten. Teamen roterar 

skift enligt skiftsekvensen dag, kväll, dag, kväll, natt. Varje team består av tre printoperatörer, 

fem kuverteringsoperatörer samt en TL. Under skiften på dagen och kvällen delar de två TL:s 

upp ansvaret för Printavdelningen och Kuverteringsavdelningen. Ibland sker ett utbyte av 

personal mellan de olika teamen för att optimera personalstyrkan efter rådande produktion, på 

grund av frånvaro eller efter önskemål från personal. 

Vid skiftstart på Kuverteringsavdelningen genomför den som är TL för respektive skift en 

överlämning. Överlämningen börjar 15 minuter innan skiftstart och innebär att TL från 

avgående skift genomför en rundvandring med TL som ska ta över ansvaret. Under 

rundvandringen sker en statusuppdatering av vad som genomförts, av vad som pågår och av 

planeringen inför kommande leveranser. Efter genomförd rundvandring samlar TL för 

Kuverteringsavdelningen skiftets personal och tilldelar dem en maskin och jobb. Vid 

arbetsfördelningen tar TL hänsyn till operatörens kunskap och erfarenhet i samband med 

rådande produktion och svårighetsgrad på jobben. Tanken är att skapa en rotation och variation 

i arbetet hos kuverteringsoperatörerna med mål att bredda operatörernas kompetens och säkra 

kunskapsöverföringen inom den anställda personalen. Eftersom det är stor variation i 

produktionsvolymerna och eftersom utbildning av personal kräver extra resurser finns det ingen 

kontinuerlig rotation mellan arbetsstationer. På grund av detta kan alla operatörer inte handha 

alla maskiner och inte heller få individuella utbildningsönskemål tillfredsställda. 

TL för Kuverteringsavdelningen fortsätter att förse operatören med arbetsuppgifter under hela 

skiftet. Information om de arbeten som ska genomföras hämtar TL från Oops, men de får även 

uppdragslistan som Planeringsavdelningen sammanställer varje dag. Anledningen till att TL får 

listan är att alla arbeten inte är inlagda i Oops, till exempel de jobb som är budfiler, men listan 

är sällan till hjälp för TL. Istället använder TL Oops och sin individuella rutin för att hålla koll på 

de arbeten som ska ske under dagen. När operatören har färdigställt tilldelad uppgift anmäls 

detta till TL som då fördelar ut ett nytt arbete. I vissa fall medför detta dödtid, då TL först måste 

bestämma vilket arbete som är lämpligt att operatören fortsätter med. Om operatören dessutom 

tvingas leta efter TL för att be om nytt arbete uppstår ännu mer dödtid där produktion inte är 

möjlig. 

Printavdelningen arbetar inte efter samma rutiner som Kuverteringsavdelningen, men TL för 

Printavdelningen är även med på skiftöverlämingen 15 minuter före skiftets start. Efter 

överlämningen är TL:s uppgift att kontrollera att Produktionshallen följer produktionsplanen 

och vid behov hjälpa till där det behövs. Om nödvändigt kan TL prioritera jobb så att dessa 

placeras främst i printkön. När operatörerna börjar sitt skift går de direkt till en ledig maskin 

utan att ha något möte eller någon överlämning från personal från tidigare skift. Operatörerna 

tenderar att gå till sin ”favoritmaskin” vilket innebär att de ofta står vid samma maskin. 

Operatörerna som arbetar på Printavdelningen kan flertalet maskiner, men på grund av den 

minimala rotationen förekommer det en viss ringrostighet. 

Printoperatörerna använder sig av programvaran Prisma för att se vilka jobb som ska printas 

under skiftet och bestämmer själva i vilken ordning dessa hanteras med hänsyn till respektive 

deadline. Det finns två kategorier av jobb i Prisma, kundspecifika och BC-mail. BC-mail är 

Printing Services egna tjänst för distribution av daglig post och är det största dagliga 

återkommande jobbet. Syftet med BC-mail är att samköra kunder som har en mindre 

återkommande volym för att kunna erbjuda dem portooptimering. I Prisma hämtar även 
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operatörerna ytterligare information om jobben, såsom information om vilket papper jobben 

ska printas på. I de fall operatören inte vet var materialet finns, använder operatörerna Oops. 

Dock gör många av operatörerna allt på rutin och vet vad som behöver göras utan att använda 

varken Prisma eller Oops. 

När material skrivs ut finns det tre alternativ på output; rulle, ark och bunt. När ett jobb skrivs 

ut på rulle rullas det utskrivna materialet upp, se Figur 15, och när ett jobb skrivs ut på ark 

hanteras sidorna var för sig. 

 

Figur 15. Rulle av utprintat material. 

I de fall jobb skrivs ut på bunt falsas det utskrivna materialet i liggande A3-format, även kallat 

A3-lägg, vilket skapar en bunt, se Figur 16. 

 

Figur 16. Bunt av utprintat material. 

Kuverteringsoperatörerna hämtar information om arbetena via Oops. Där kan de se allt från 

vilka bilagor som ska med i försändelser till vilka kuvert som ska användas. Oops finns det även 

bilder på hur materialet ser ut så att operatören kan kontrollera att rätt material används. 

Informationen om ett jobb finns även på dess första utskrivna sida, men i och med att 
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informationen kan ha ändrats efter att jobbet skrivits ut, måste informationen alltid verifieras 

med aktuell information i Oops. Många av arbetena är återkommande varför operatören känner 

igen mycket av arbetet tack vare sin erfarenhet. I de fall då de återkommande arbetena skiljer 

sig från normalfallet kontrollerar oftast operatören detta med respektive TL. TL i sin tur 

kontrollerar om det blivit fel i Oops alternativt tar kontakt med CC för att ta reda på om kunden 

har ändrat rutiner. 

Det är operatörerna själva som hämtar material från lagret till respektive arbete. De som arbetar 

på Printavdelningen har möjlighet att hämta material under tiden som maskinerna producerar 

eftersom de ser nästkommande arbete i Prisma. Maskinerna klarar sig utan tillsyn under den tid 

operatören är på lagret och om det inträffar något fel finns det inbyggda sensorer i en maskin 

som säkerställer att maskinen stannar. Kuverteringsoperatörerna har inte samma möjlighet att 

hämta material under pågående arbete. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att 

operatören blivit tilldelad nästkommande arbete av TL, men då kuverteringsmaskinerna kräver 

mer tillsyn än printmaskinerna kan operatörerna inte vara borta lika länge. Vissa operatörer 

planerar arbetet så att de kan hämta respektive lämna material och vagnar utan att stänga av 

maskinen medan andra stänger av maskinen så fort de inte har uppseende över den. Materialet 

som inte förbrukas på Kuverteringsavdelningen placeras på ÅL. Ibland frångås dessa rutiner och 

operatören ställer tillbaka materialet på pallplatsen själv då de kommer ihåg lagerplatsen. I de 

fall kuverteringsoperatören vet att samma material kommer att användas till nästkommande 

jobb kan materialet lämnas kvar i maskinhallen. Vid Printavdelningen är det vanligare att 

materialet lämnas kvar i Produktionshallen eftersom Printavdelningen har mindre variation i 

materialflora än Kuverteringsavdelningen. Om printoperatörerna behöver byta papperssort 

lämnar de eventuellt överblivet material på ÅL. 

Då en printoperatör är klar med ett arbete kontrolleras det ifall arbetet ska till Manuella 

avdelningen eller om det ska till Kuverteringsavdelningen. När kuverteringsoperatören är klar 

med ett arbete märks det upp och placeras på Distribution. På Distribution märks arbetet sedan 

upp med transportsedlar innan det hämtas av distributionsföretagen. 

[censur] 

På Printavdelningen sker kvalitetskontrollen visuellt och då det är applicerbart kan en OCR-

mall användas. I Kuverteringsavdelningen används ett datamatrix-system som registrerar vilka 

jobb som är klara genom att läsa av datamatrixkod på försändelser, se Figur 17. Datamatrix-

systemet hjälper också till att identifiera eventuella dubbelkuverteringar. En dubbelkuvertering 

innebär att två försändelser är kuverterade i samma kuvert. Problem som uppstår i 

Produktionshallen löser operatörerna efter bästa förmåga. Oftast rör det sig om enklare 

maskininställningar och i de fall de är större problem tillkallas extern hjälp. Hanteringen av 

kvaddar, vilka är förädlat produktionsmaterial som inte uppfyller kvalitetskraven för 

distribution, löses med hjälp av automatiska rutiner för både Print- och 

Kuverteringsavdelningen. 

3.8. Manuella avdelningen 

I de fall ett jobb har färre än 50 försändelser eller klassas som ett specialjobb, hanteras jobbet 

manuellt på Manuella avdelningen. Ett specialjobb är då försändelsen inte går att kuvertera i en 

kuverteringsmaskin, exempelvis i de fall då det är många eller extra tjocka bilagor i en 

försändelse, eller då försändelsen ska skickas i paket istället för ett kuvert. Anledningen till att 

jobb med färre än 50 försändelser kuverteras på Manuella avdelningen är att det i de flesta fall 

är effektivare att hantera dessa manuellt på grund av ställtider för maskinerna i 
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Produktionshallen. Manuella avdelningen ansvarar även för att skapa nya printjobb i Prisma för 

de försändelser som saknar datamatrixkod och har blivit kvaddade under print eller 

kuvertering. Dataatrixkoden fungerar som ett system för kvalitetssäkring och hjälper till att 

hålla reda på vilka jobb som har gått iväg för distribution, se Figur 17. För de kvaddar som har 

en datamatrixkod skapas ett printjobb automatiskt och för kvaddar utan datamatrixkod görs 

detta manuellt. Alla omprintade kvaddar som understiger 50 försändelser slås ihop, även om de 

har tillhört olika jobb, och paketeras manuellt. Dessa försändelser får ingen separat 

transportsedel utan levereras på de transportsedlar som tillhörde de ursprungliga jobben. 

 

Figur 17. Datamatrixkod tillsammans med leveransadress. 

Manuella avdelningen arbetar med förskjuten arbetstid mellan klockan 07-16 och mellan 09-18, 

så att de kan täcka upp alla leveranser under en arbetsdag. Manuella avdelningens arbetsdag 

börjar med ett möte där TL informerar om status och tilldelar medarbetarna arbetsstationer och 

arbetsuppgifter. Manuella avdelningens TL planerar och fördelar löpande de arbetsuppgifter 

som ska utföras under dagen och håller kontinuerlig uppsikt över eventuella tillkommande 

uppgifter. Jobben som fördelas planeras efter respektive leveransdag. För att säkerställa att alla 

medarbetare kan alla arbetsstationer sker det en kontinuerlig arbetsrotation. 

Kunskapsöverföringen mellan medarbetarna genomförs genom att de nya medarbetarna går 

med en mer erfaren medarbetare på de stationer där de saknar kunskap. Detta möjliggör att den 

nya medarbetaren dels får testa på själv men de får även en chans till att ställa frågor om de 

saker de känner sig osäkra på. För att frigöra tid för att två medarbetare ska kunna arbeta på 

samma station, bemannar TL den station där en av de två medarbetarna skulle varit. När 

medarbetarna är färdiga med tilldelade uppgifter meddelar de detta till TL som i sin tur delar ut 

ett nytt jobb eller så blir medarbetaren ombedd att hjälpa en annan medarbetare. I de fall då ett 

jobb varar över flera arbetspass sker en överlämning mellan medarbetarna för att säkerställa att 

allt blir rätt. 

Medarbetarna på Manuella avdelningen får alla sina arbeten via Oops. Oops innehåller den 

information som krävs för att medarbetaren ska kunna utföra jobbet korrekt. Det utprintade 

jobbet hämtas i Produktionshallen, där det finns förbestämda platser där jobb till Manuella 

avdelningen ska placeras. Eftersom att Manuella avdelningen använder en förhållandevis lite 

volym med stor variation mellan både kuvert och bilagor har de ett eget lager för att öka 

tillgängligheten. På så vis sparas mycket tid som annars hade spenderats ute på lagret. När 

materialet är slut beställer Manuella avdelningen nytt material från lagret alternativt går och 

hämtar själva. 

[censur]. För att säkerställa att färdiga jobb håller tillräckligt hög kvalitet, är det medarbetarna 

själva som genomför visuella kontroller av de jobb han eller hon har utfört. 

3.9. Transportsedlar 

Ansvaret för och hantering av transportsedlar ingår i den Manuella avdelningen. Informationen 

om körningarna som ska avgå under dagen hämtas från Oops. Utifrån informationen förbereds 
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transportsedlar som placeras på den avgående posten. Aviseringar utförs av CC enligt respektive 

distributörs villkor. 

3.10. Effektivitetsmätning 

I dagsläget utför Printing Services ett antal mätningar varje månad för att följa hur 

produktionen och dess resultat utvecklas. Varje månad mäts: 

 Antal tryck/Investerad tid. 

 Antal kuverteringar/Investerad tid. 

 Antal leveransförseningar. 

 Antal producerade jobb. 

 Volym genom BC-mail. 

 Andel standardpapper kontra brukspapper. 

 Antal dubbelkuverteringar. 

 Vikt pappersmakulatur/Antal printade ark. 

 Förbrukad el. 

 Budbilens bränsleförbrukning [Liter/mil]. 

 Antal felhanteringar (Exempelvis vid användning av fel kuvert eller papper). 

Personen som ansvarar för mätningarna är produktionschefen. Produktionschefen extraherar 

mätningarnas underliggande data ur Oops och för in informationen i ett Excelark för att 

presentera resultatet grafiskt. Delar av resultatet presenteras av produktionschefen och 

personalansvariga under ett månadsmöte där alla operatörer närvarar. Efter månadsmötet 

publiceras delar av resultatet på en anslagstavla intill produktionen. Resultatet av mätningarna 

utnyttjas endast till att ge ett mått på hur företaget har presterat den specifika månaden jämfört 

med tidigare månader. 

På Manuella avdelningen sker en mätning för att Manuella avdelningen ska kunna följa trender 

över hur många jobb som går ut under en dag. Mätningen sker genom att logga de försändelser 

som går via portomaskinen, men alla försändelser gå inte via portomaskinen vilket leder till att 

siffran är missvisande. 

3.11. Förbättringshantering  

[censur] 

Printing Services har en funktion som behandlar förbättringar i ett diskussionsforum kallad 

”Problem Management Forum”. [censur] 
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4. ANALYS AV NULÄGET & FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

I kapitlet diskuteras de problem som uppdagats under genomförda intervjuer, praktik på 
avdelningarna och visuella studier. I kapitlet ges förbättringsförslag på de problem som 
uppdagats. 

4.1. Allmänt 

Under studiebesök och intervjuer har det uppmärksammats flera önskemål om förändringar och 

förbättringar i organisationen. Flera idéer har lyfts fram bland medarbetarna och generellt finns 

en vilja och önskemål till att förändra och förbättra dagens situation. 

En utmaning för Printing Services är att få medarbetare som orsakar incidenter att rapportera 

incidenterna som ärenden. För att lyckas med detta är det viktigt att ständigt förmedla en 

företagskultur där incidenter uppfattas som en möjlighet till förbättring samt att visa 

tacksamhet då medarbetare rapporterar in dem. Ett företag bör ha en kultur där det är tillåtet 

för en medarbetare att göra misstag så att företaget inte hänger ut den medarbetare som gjort 

fel. En ytterligare utmaning för Printing Services är att se till att ”rätt” typ av ärenden 

rapporteras in. Ett företag vill få till sig ärenden som är värda att rapportera och inte gå miste 

om ärenden som inte rapporteras. För att öka chansen för att endast ärenden av det slag 

Printing Services önskar få inrapporterade bör en kravspecifikation upprättas. 

Printing Services har idag en flora av kundunika material, såsom papper och kuvert, utöver sitt 

egna standardmaterial, vilket är blankt papper och blanka kuvert. Det kundunika materialet 

kräver extra hantering, bland annat i form av att materialet i maskinerna måste skiftas mellan 

jobb, extra lagerföring samt att kundunikt material medför en risk att ett jobb körs på fel 

material. Printing Services har mycket att vinna på om kunder övergår från kundunikt material 

till standardmaterial och brukspapper, vilket är något som Printing Services kontinuerligt 

arbetar med. 

Under examensarbetet har ett antal möten i diverse sammanhang besökts, där författarna 

deltagit som passiva åhörare. Flertalet av mötena har upplevts sakna struktur varför följande 

frågor identifierades: 

 När började mötet, det vill säga när övergick det från allmänt prat till möte? 

 Vem leder mötet? 

 Behöver alla närvarande vara med på mötet? 

 Hur överblickas mötet av mötesledaren, då mötets deltagare vid flera tillfällen splittras 

upp i mindre grupper och för ostrukturerade diskussioner? 

 Vad är syftet och målet med mötet? 

 Finns det någon agenda för mötet? 

 Vilka beslut togs och vem är ansvarig för vilket beslut? 

 Har något dokumenterats? 

För att motverka onödiga och ineffektiva möten är det fördelaktigt om en överskådlig mall för 

mötesstruktur finns. Självklart är en mötesstruktur inte applicerbar på alla typer av möten, men 

mötesstrukturen ska ses som ett dokument med övergripande riktlinjer och krav på uppgifter 

som mötesledaren har inför, under och efter ett möte. 
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[censur] 

För att skapa en tydlig struktur över arbetet samt främja ett effektivare arbete bör 

arbetsplatserna standardiseras i enlighet med 5S som beskrivs i kapitel 2.1.3. Genom att 

standardisera arbetet efterföljs också TPS-principerna 5 och 6 i kapitel 2.1.4, då 

kvalitetssäkrande metoder byggs in i arbetsrutinerna samt att det standardiserade arbetet 

skapar en miljö där personalen enklare kan identifiera förslag till förbättringar. 

I det dagliga arbetet är det viktigt att motivera sin personal. Vissa av intervjupersonerna har 

uttryckt önskemål om att få en motivering till varför deras arbetsrutiner är utformade på det 

sätt de är eftersom detta ökar individens potential att identifiera förbättringsmöjligheter. 

Förbättringsmöjligheterna baseras till stor del på att en individ vet syftet med ett visst arbete 

eller en viss rutin för att på så sätt kunna hjälpa till med att identifiera förbättringspotential i 

arbetet. En möjlighet till att lösa detta är att medlemmarna i Problem Management Forumet 

diskuterar arbetsmoment som medarbetarna tycker är onödiga eller konstiga, för att utreda om 

de fortfarande är nödvändiga i produktionen. 

[censur] 

Eftersom det inte finns en metod för att beräkna hur lång tid ett visst jobb tar att producera är 

det svårt att göra en bedömning om de inplanerade jobben hinner produceras. När det inte finns 

en uppskattning över hur lång tid som behövs för att producera ett jobb kan uppdragslistans 

syfte ifrågasättas. Enligt Planeringsavdelningen som sammanställer uppdragslistan är ett av 

syftena att uppdragslistan ska ge en indikation på aktuell produktionskapacitet. Men eftersom 

organisationen inte vet hur lång tid ett jobb tar att producera är det omöjligt att uppfylla detta 

syfte. Det blir även svårt att utvärdera hur produktionen har presterat i och med att det inte 

finns någon referens för hur lång tid ett jobb normalt beräknas att ta. Ytterligare en följd av att 

det inte existerar en bedömning av om de inplanerade jobben hinner produceras, är att Printing 

Services får betala viten i de fall då genomförda aviseringarna inte följs. 

Under vissa tidsperioder under året är produktionsvolymen större än i normalfallet, 

medarbetare har semester, är sjuka eller har föräldraledighet, vilket medför att behovet av 

arbetskraft varierar. Under perioderna med behov av extra resurser erbjuds befintlig personal 

att arbeta övertid. Hos operatörerna är generellt övertidspassen eftertraktade i och med 

möjligheten att tjäna mer pengar, men det finns begränsningar för hur mycket övertid en 

enskild operatör tillåts arbeta. En lösning för att komplettera tillsvidareanställdas övertid är att 

använda ett bemanningsföretag, men eftersom bemanningsföretaget levererar olika personer 

varje gång innebär det problem vid upplärningen. Dessutom är det ofta dyrare att ta in 

arbetskraft från ett bemanningsföretag än att anställa personer med visstidsanställning. 

En bättre lösning är att använda studenter som anställs på visstidsanställning och lärs upp 

under sommarmånaderna. Att anställa studenter på visstidsanställning har många fördelar. 

Dels kan studenter i de flesta fall arbeta oregelbundna tider och efter förhandlingar med facket 

vara visstidsanställda under hela sin studietid om vissa kriterier är uppfyllda (Farina, 2014). Att 

anställa studenter bör dessutom vara billigare än att anställa personer från bemanningsföretag. 

Studenternas anställning skulle kunna utformas som ett internship, där studenter från 

högskolor och universitet ges möjligheten att applicera sin kunskap i verkligheten. Konceptet är 

attraktivt för både studenter och CGI eftersom studenterna erbjuds att testa sin kunskap i en 

realistisk arbetsmiljö samtidigt som CGI har stor möjlighet att få hjälp med att identifiera 

potentiella förbättringar. Koncept är även applicerbart på andra delar än i produktionen, till 

exempel skulle teknikerna kunna använda studenter för att få hjälp med utvecklingen av Oops. 
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För att ytterligare locka studenterna skulle studenterna erbjudas en mentor och möjlighet att få 

bättre inblick i CGI som företag. För att lyckas med ett mentorsprogram kan CGI använda den 

breda kompetens som finns inom företaget för att matcha mentorer till studenterna. 

Studenterna får då en god inblick i företaget och kan utvärdera CGI som potentiell framtida 

arbetsgivare samtidigt som det skulle vara utvecklande och inspirerande för medarbetarna på 

CGI att agera mentorer. Utbildningsmaterial och riktlinjer för mentorsprogrammet kan tas fram 

internt på företaget så att det anpassas efter CGI:s behov och önskemål. För att nå ut till 

studenter och informera om möjligheten med att göra intership bör CGI i första hand utnyttja 

de kontakter som finns internt på företaget. Det finns flera medarbetare som har studerat på 

högskolor runt om i landet som potentiellt känner till bra nätverk. I annat fall så har de flesta 

högskolor någon form av näringslivsaktivitet dit CGI kan vända sig för att etablera kontakter 

och informera om möjligheten med internship. 

4.2. Client Coordination 

Ibland uppstår situationer där CC saknar information kring omständigheterna vid en incident 

som påverkar kunden, vilket skapar problem vid diskussion med kunderna. Idag är det upp till 

medarbetaren att avgöra om ett ärende skapas med hänsyn till problemets storlek. Påverkar en 

incident en kund kontaktar CC kunden och skapar ett ärende i ServiceCenter baserat på 

information från ärendet i Oops. Problemen som uppstår är att ärendet i Oops inte alltid har 

tillfredsställande information, vilket medför att CC inte har något informationsunderlag för 

diskussioner med kunden. Även i dessa situationer gäller tankesättet ”rätt från mig” som berörs 

i kapitel 2.1.9, där individen som hanterar ärendet måste reflektera hur det påverkar längre fram 

i värdekedjan. Istället för att kunder ska bli irriterade för att CC inte kan ge utförliga svar om 

incidenter är det bättre att ärenden som läggs i Oops är utförligt beskrivna från början. För att 

säkerställa att ärenden beskrivs tillräckligt utförligt bör en standard tas fram där det framgår 

vilken information ärendebeskrivningen ska innehålla för att underlätta senare i arbetet. 

Exempelvis bör det finnas mallar med obligatoriska fält som måste fyllas i för att ärendet ska 

kunna skickas in. 

4.3. Planeringsavdelningen 

För att Printing Services ska kunna göra en övergripande planering över kommande jobb 

försöker de samla in produktionsplaneringar från kunderna. En stor utmaning med detta är att 

kunderna många gånger inte redovisar någon produktionsplan eftersom de inte är helt säkra på 

hur deras produktion kommer att bli i och med att de i sin tur är beroende av sina kunder. Det 

som är viktigt att förmedla i detta steg är att det är bättre för Printing Services om en 

produktionsplanering med endast de jobb som kunden känner till kommer att redovisas, än om 

inget redovisas. Ett problem med produktionsplanerna är att de inte följer någon standardmall, 

utan varje kund använder sitt eget dokument. Istället för att personal på Printing Services ska 

sammanställa dessa dokument borde produktionsplanerna standardiseras och anpassas efter 

Printing Services behov och prioriteringar. För att ytterligare förenkla sammanställningen av 

produktionsplanerna bör en automatisk funktion för import skapas i Oops, där kunders 

produktionsplaner importeras. Ett problem med planeringen på Printing Services är att det inte 

finns någon uppfattning om hur lång tid olika typer av jobb tar att producera. Detta problem 

leder till att oavsett hur mycket tid som spenderas på planering, kan planeringen inte kopplas 

till verkligheten med någon större säkerhet. 

Uppdragslistan som Planeringsavdelningen sammanställer från kundernas 

produktionsplaneringar i Oops och distribuerar ut, används inte av någon avdelning enligt 
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information från de intervjuer och den praktik som genomförts. De som använder någon form 

av planering använder istället uppdragslistan direkt från Oops eller information om de verkliga 

jobben som kommit in i Oops eller Prisma. En av anledningarna till att planeringslistan inte 

används i hela organisationen, är att informationen i planeringslistan inte går att lita på med 

100 procents säkerhet. Skälet är att informationen snabbt blir inaktuell då listan endast 

uppdateras en gång per dygn och att informationen i uppdragslistan inte är den ”verkliga”, utan 

endast en sammanställning av produktionsplaner. All distribution av uppdragslistan är alltså 

onödig och blir därmed en icke värdeskapande aktivitet. 

För att komplettera kundernas planeringslistor bör även en framtidsprognos baserad på tidigare 

års produktion genomföras, det för att på två oberoende vis prognostisera framtiden. 

Anledningen till att framtidsprognosen bör baseras på tidigare års produktion, enligt en så 

kallad Tidsseriemetod, är att data för att genomföra framtidsprognosen redan existerar samt att 

metoden anses vara den enklaste att implementera enligt kapitel 2.2.2. Tidsseriemetoden bör 

implementeras i Oops och baseras på befintlig data samt ny information som löpande kommer 

in, för att minska behovet av manuell hantering. Resultatet från Tidsseriemetoden bör 

presenteras överskådligt tillsammans med uppdragslistan så att dessa kan jämföras. I de fall 

framtidsprognoserna skiljer sig åt är det viktigt att detta analyseras av en ansvarig person och 

att denne fattar ett beslut om vilken av de två som ska följas. 

4.4. Inköpsavdelningen 

I det arbete Inköpsavdelningen genomför används flertalet programvaror, där det krävs ett 

unikt login för varje system. Detta skapar brist på struktur i arbetet vilket medför att arbetet tar 

mer tid än vad som är nödvändigt. Ett exempel är att faktureringsunderlaget förs in i tre skilda 

programvaror. Genom att utveckla Oops så att allt faktureringsunderlag matas in i Oops och att 

distributionen till övriga programvaror sker automatiskt förenklas och effektiviseras 

Inköpsavdelningens arbete. 

Inköpsavdelningen utför ett flertal kontroller av utfört arbete för att minimera riskerna med 

bluffakturor och handel med svarta pengar. [censur] 

4.5. Lageravdelningen 

Under intervjuerna med lagerpersonalen har det framkommit att det finns en bild från delar av 

övriga organisationen att lagret är något onödigt som endast kostar pengar och inte tillför något 

värde. Lagret är inget värdeskapande för slutkunden men något som är nödvändigt för att skapa 

en fungerande organisation. Även i litteraturen påpekas att det är viktigt att övriga 

organisationen inser att lagret är nödvändigt för att verksamheten ska fungera vilket behandlas i 

kapitel 2.2.3. 

Problemet med lagerpersonalens arbetsbeskrivningar är att det alltid finns undantag från dem 

då kunders avtal är utformade på olika sätt. Enligt vad som behandlats i kapitel 2.1.9 är det 

väsentligt att arbetet som genomförs är standardiserat, i dagsläget finns det alltså 

arbetsstandarder på lagret, men de kan inte efterföljas eftersom de olika avtalen gör att det finns 

för mycket undantag. På grund av mängden avsteg från arbetsstandarderna berättar 

lagerpersonalen att de istället arbetar utifrån erfarenhet. Faran i att inte kunna arbeta efter ett 

standardiserat arbetssätt är att effektiviteten minskar och att kvaliteten på utfört arbete 

varierar, det enligt kapitel 2.1.9. Genom att reducera och så småningom ta bort kundspecifikt 
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material och endast använda standardpapper och standardkuvert förenklas arbetet genom en 

minskad materialflora och minskad lagerstorlek. 

Utöver detta indikerar lagerpersonalen att det är svårt att bevaka vilka kunders material som 

CGI ansvarar att beställa och avropa. En stor anledning är avsaknad av orderpunkter och 

ordervolymer för kundunikt material. Detta innebär att det går åt mycket extraarbete när 

material ska avropas, vilket istället skulle kunna läggas på värdeskapande aktiviteter. Därför bör 

en orderpunkt och en ordervolym definieras för varje kundunikt material som CGI ansvarar för. 

Om en beställning eller avrop av materiel går fel eller missas kan det leda till att produktionen 

blir stående utan material vilket resulterar i leveransförseningar till kund. [censur] En 

ytterligare svårighet är att vissa kunder ansvarar själva för beställning och avrop av material, 

vilket innebär att lagerpersonalen inte vet när materialleveranser för dessa kunder kommer. 

Lagret har i bästa fall information om vilken dag en leverans kommer, men inte vilken tid under 

dagen. Detta leder till att det kan skapas kö vid de två lastkajerna som finns till lagret, vilket 

medför onödig väntan och irritation hos distributionsföretagen. Då det är distributionsföretagen 

som primärt drabbas av problemet samtidigt som de själva kan lösa problemet genom att 

meddela ett mer specifikt tidsintervall för leverans, bör detta diskuteras tillsammans med 

respektive distributör. Som beskrivet i den 11:e TPS-principen i kapitel 2.1.4, ska ett företag 

utmana leverantörer och hjälpa dem bli bättre för att själva utvecklas. 

När material har levererats till CGI och lagerpersonalen ska placera materialet i ett pallställ, 

ställer de materialet på lediga pallplatser. Risken med detta förfarande är att lagerpersonalen 

placerar pallar på platser där materialet är utplockat till Produktionshallen och på så sätt 

lagerförs två pallar på en och samma pallplats. Genom att förse alla pallplatser med lysdioder 

som visualiserar om en lagerplats är upptagen eller ledig med rött- respektive grönt ljus skulle 

materialhanteringen underlättas och duplicerad lagerföring skulle förhindras. Om 

lagerpersonalen på ett enkelt sätt skulle kunna exportera information om lediga pallplatser från 

Oops skulle det också underlätta materialhanteringen. En fördel vore om informationen fanns 

tillgänglig på eller vid lagerpersonalens truckar för att eliminera behovet av att skriva ut en lista 

på kontoret och på så vis minimera den icke värdeskapande tiden. Truckarna skulle kunna 

förses med surfplattor så att lagerpersonalen kan sköta uppdateringen direkt istället för att 

behöva anteckna på en papperslapp och föra in saldot nästa gång de sitter vid datorn. [censur] 

Vid inleverans av material skulle lagerpersonalen kunna märka upp pallarna med information 

om vad de innehåller för att på så sätt hålla reda på vad som stått på tomma pallar. Ett annat 

alternativ är att operatören märker upp den tomma pallen när den placeras på ÅL så att 

lagerpersonalen kan se vad pallen innehöll. När pallen står på ÅL vet dock inte lagerpersonalen 

hur mycket material pallen tidigare innehöll, utan de får göra en uppskattning av hur mycket 

kvarvarande material som finns kvar på hyllplatserna och uppdatera lagret efter det. 

Placeringen av material på lagret sker som beskrivet i kapitel 3.6 efter ett antal parametrar, hur 

dessa parametrar viktas mot varandra baseras på individens känsla och erfarenhet. Eftersom det 

är mer än en person som arbetar på lagret resulterar det i att det är svårt att skapa en struktur 

på lagret som all personal är införstådd i. I dagsläget fungerar placeringen av material bra då 

lagerpersonalen har en god sammanhållning och förståelse för varandra. En utmanande 

parameter med lagret är att lagerpersonalen endast arbetar dagtid medan Produktionshallen är 

igång dygnet runt. Därmed måste även operatörer från Produktionshallen sköta 

materialhanteringen på lagret. [censur] I de fall då en kund har flera pallar med ett och samma 

material kan det med dagens struktur inträffa att det blir flera pallar som nästan är tomma, i 

och med att en sorts material tar upp fler pallplatser än nödvändigt. Att kundmaterial upptar 
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fler pallplatser än vad som är nödvändigt leder till onödigt stort lager och att kunder blir 

debiterade för något onödigt, eftersom kunder debiteras för antalet utnyttjade pallplatser. 

Eftersom det inte finns en klar struktur över hur materialet placeras och att samma material kan 

stå på flera pallplatser innebär det att finns någon kontroll på hur gammalt materialet är. Det 

finns inget system, så som First In First Out (FIFO), för att säkerställa omsättningen av 

materialet på lagret, de enda tillfällena materialet med säkerhet är utbytt är då materialet tar 

slut eller om material ska bytas ut. 

[censur] 

För att logga information kring omständigheterna vid en reklamation eller retur av material 

skapas ärenden i ServiceCenter. Denna rutin saknas i de fall reklamationen eller returen berör 

standardmaterial. För att skapa ett standardiserat arbetssätt vid reklamationer och returer bör 

informationen alltid loggas i ServiceCenter. Enligt TPS-princip 6 i kapitel 2.1.4 ska ett 

standardiserat arbetssätt ligga till grund för ständiga förbättringar. Loggas omständigheterna 

kring reklamationer och returer är det lättare för Printing Services att säkerställa att samma 

omständigheter inte uppstår vid upprepade tillfällen. Om omständigheterna inte loggas finns en 

risk att onödigt många reklamationer och returer sker på grund av att grundorsaken aldrig 

upptäcks. Eftersom information om materialägare används under reklamationsförfarandet bör 

information om materialägare presenteras i Oops för varje material. 

4.6. Produktionshallen 

Analysen av Produktionshallen är uppdelad i olika förbättringskategorier som identifierats 

under examensarbetet. 

4.6.1. Överlämning och arbetsrotation 

Gemensamt för samtliga operatörer som intervjuats är att de skulle vilja införa 

operatörsöverlämningar vid skiftbyte. Syftet med dessa överlämningar är att ge operatörerna 

mer insikt och förståelse av vad som har hänt under det föregående skiftet samt att de direkt får 

en uppfattning om maskinernas status. Idag saknas denna rutin vilket gör att insikten i hur det 

har gått under det tidigare skiftet och om eventuella problem med maskininställningarna faller 

mellan stolarna. En överlämning mellan varje enskilt par av operatörer skulle kunna avhandlas 

på några minuter. Istället för att förlänga arbetsdagen skulle en potentiell lösning vara att lägga 

in en extra rast under skiften. Det skulle möjliggöra tid för överlämning mellan operatörerna. 

För att öka produktionstiden under skiften bör rasterna planeras och läggas i skift så att de 

högproducerande maskinerna kan producera under hela skiftet. Idag blir alla maskinerna 

stående i cirka en timme vardera per skift till följd av raster, vilket i sin tur innebär tre timmar 

stillestånd per maskin och dygn, det vill säga 15 timmar för en maskin under en normal 

arbetsvecka. Genom att operatörerna går på rast vid olika tillfällen möjliggörs ständig 

produktion i högvolymmaskinerna. En förändring av skiftgången i form av att ta bort nattskiftet 

skulle möjliggöra besparingar för CGI i och med minskade tilläggskostnader för skift och 

obekväm arbetstid och en minskning av antalet operatörer. Även möjligheten att förändra 

rutinerna för distributionstider skulle hjälpa till att optimera skiftgången. Under intervjuerna 

med operatörerna har det framkommit önskemål om att förändra skiftgången så att nattskiften 

undviks i största möjliga mån och bara används i nödfall. Om nattskiften inte utnyttjas under 

normala omständigheter skapas möjligheten att utnyttja nattskiften för produktion om något 

oförutsett skulle inträffa genom att kalla in extrapersonal eller ordinarie personal som är 
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intresserade av att arbeta övertid. En fråga är dock om operatörerna är intresserade av att 

eliminera nattskiftet när de får information om hur deras lön kommer att förändras utan 

tilläggskostnader för skift och obekväm arbetstid för natten. Viktigt att belysa är att 

utnyttjandegraden av utrustningen kommer försämras avsevärt om nattskiftet tas bort. 

Enligt de intervjuer som genomförts råder det skilda meningar i frågan om arbetsrotation. 

Majoriteten av de intervjuade operatörerna önskar mer rotation medan vissa föredrar att 

specialisera sig på en maskin och alltid handha denna. Under intervjuerna med print- och 

kuverteringsoperatörerna har det framkommit att det generellt sätt är bättre arbetsrotation på 

Kuverteringsavdelningen jämfört med Printavdelningen, där operatörerna alltid tenderar att gå 

till sin favoritmaskin. För att åstadkomma den maximala arbetsrotationen bör operatörerna få 

möjlighet att arbeta med både print och kuvertering i Produktionshallen, dock har det 

utvecklasts en ovilja bland printoperatörer att arbeta med kuvertering. Bland printoperatörerna 

ses Kuverteringsavdelningen som en inkörsport för nyanställda operatörer i Produktionshallen. 

När Printavdelningen har varit i behov av fler operatörer har de alltid rekryterat dessa från 

kuverteringsoperatörerna och nyanställda har istället anställts som kuverteringsoperatörer. Om 

operatörerna roterar mellan de olika avdelningarna och de olika skiften skulle operatörerna få 

en bättre förståelse för hela produktionen och sannolikheten att de kan identifiera 

förbättringsmöjligheter ökar i med den tydligare helhetsbilden. Det skulle även bidra till högre 

komptens inom företaget, vilket skulle underlätta vid bemanningen vid exempelvis sjukfrånvaro 

och vid övertidspass. Behovet av övertidspass skulle kunna minskas med en högre 

kompetensnivå i och med att det skulle vara enklare att säkerställa att högproducerande 

maskiner bemannas. För operatörernas del skulle en högre kompetensnivå ge bättre möjlighet 

att arbeta på efterfrågade övertidspass samtidigt som de får ett mer utmanande arbete. För att 

motivera operatörerna skulle Printing Service kunna införa olika kompetensnivåer där ökad 

kompetens skulle leda till mer förmåner, vilket behandlas i kapitel 2.1.5. 

4.6.2. Delaktighet i vardagen 

Under intervjuerna och under den praktik som har genomförts på de olika avdelningarna har 

det framkommit att många operatörer tycker att det är problem i informationsöverföringen. 

Återkommande problem som operatörerna upplever är att de inte får tillräcklig information om 

statusen i det dagliga arbetet eller beslut om kommande arbeten. Detta leder till oönskade 

konsekvenser, exempelvis fattade ledningen ett beslut om att en utgående papperstyp skulle 

användas mer frekvent så att mellanlagret skulle ta slut, i och med ett leverantörsbyte. 

Operatörerna som var berörda av detta fick aldrig informationen vilket gjorde att de använde 

den papperstyp som jobbet normalt ska printas på. Detta resulterade i sin tur i att papperstypen 

som användes saknades vid andra jobb som skulle printas senare. Här kunde ledningen använt 

en bättre informationskanal och försäkrat sig om att informationen även fanns skriftligt i Oops 

och på de informationstavlor och skärmar som finns. För att ytterligare säkerställa att 

information når ut till alla operatörer bör alla skift starta med att respektive TL har ett kort möte 

med operatörerna där de snabbt går igenom status på produktionen, ger feedback på utfört 

arbete och berättar vad planerat arbete är. Syftet med detta möte är att stärka gemenskapen, 

bättre involvera medarbetare i produktionen, nå ut med allmän information och presentera 

målen för det kommande skiftet. 

För att höja motivationen och öka medvetenheten om hur det går med produktionen skulle 

användandningen av TV-skärmarna i Produktionshallen förbättras. Idag finns det endast en 

skärm, vilket gör att alla operatörer inte har möjlighet att tillgodogöra sig all information vid sin 

arbetsstation. Skärmen sitter i anslutning till en av ingångarna i Produktionshallen och syns 

endast från två av kuverteringsmaskinerna. Genom att använda flera skärmar och montera dem 



46 

så att de syns från alla delar av Produktionshallen skulle möjligheten att sprida information och 

motivationshöjande budskap öka. Information presenteras på flera sidor som rullar på 

skärmarna. En av sidorna presenterar antalet arbeten som ska distribueras under 

näskommande dygn. Detta skulle kunna utvecklas genom att statusen på den volym som redan 

har kuverterats visas på samma sida för att enkelt visualisera rådande produktionsstatus. Enligt 

TPS-principerna, beskrivet i kapitel 2.1.4, ska visuella hjälpmedel användas för att säkerställa 

att problem kommer upp till ytan, vilket operatörerna direkt skulle uppmärksamma eftersom en 

avvikelse från planen för produktionen blir visuell för alla. 

4.6.3. Informationshantering 

Första sidan av ett utskrivet jobb innehåller bland annat information om hur jobbet ska 

efterbehandlas, hur det ska distribueras och detaljer om hur det har printats. Det finns dock ett 

problem med att delar av denna information presenteras på första sidan. Om kunden kommer 

med ändrade önskemål för hur jobbet ska efterbehandlas efter att jobbet har skrivits ut, blir 

informationen på första sidan inaktuell. Även om existerande rutiner säger att operatörerna ska 

hämta information om jobben i Oops, bör första sidan inte innehålla någon information som 

kan bli inaktuell för att minimera risken för fel. På så sätt blir det enklare att följa rutiner, 

samtidigt som risken att göra fel minskas. Generellt bör information som presenteras på flera 

ställen vara länkade till varandra så att det endast krävs en uppdatering vid förändringar, vilket i 

nuläget inte är möjligt efter att ett jobb har skrivits ut. 

4.6.4. Ordning och reda 

Vid praktik i och studier av Produktionshallen har slutsatsen dragits att en implementering av 

5S skulle innebära en ökad effektivitet för produktionen. Även under intervjuerna med 

operatörerna har det framkommit att mycket av operatörernas tid läggs på att leta efter verktyg. 

Printing Services har tidigare köpt in verktyg vilka skulle användas i Produktionshallen, dock 

har dessa försvunnit och finns inte kvar. Idag har TL en verktygslåda där operatörerna kan låna 

verktyg och varje operatör har dessutom tilldelats insexnycklar som behövs vid enklare 

inställningar på kuverteringsmaskinen. För att komplettera detta har operatörerna köpt in egna 

verktyg för att kunna utföra de enklaste ingreppen på maskinerna. Vid implementering av 5S 

skapas en bättre överblick av arbetsplatsen och mer tid kan spenderas på värdeskapande arbete 

vilket berörs i kapitel 2.1.3. Genom att använda verktygstavlor i olika färg med tillhörande 

verktyg i respektive färg upptäcks enkelt om ett verktyg befinner sig på fel plats i 

Produktionshallen. Om verktygstavlorna dessutom är uppmärkta med platser för verktygen 

framkommer det tydligt om något verktyg saknas eller hänger på fel plats på verktygstavlan. För 

att minska risken att verktygen försvinner bör överlämningarna vid varje skiftbyte innehålla en 

kontroll av att alla verktygstavlor är kompletta med tillhörande verktyg och att hela 

arbetsplatsen är i ett representabelt skick. Vid veckoslut skulle överlämningarna kunna 

utvecklas till att innehålla enklare underhåll av maskinerna för att öka maskinernas drifttid och 

livslängd samt öka operatörernas kunskap. 

Det är fler faktorer än verktygen som påverkar strukturen och ordningen i Produktionshallen. 

Bland annat finns det olika föremål i Produktionshallen som inte är nödvändiga för 

produktionen tillsammans med spill från pappersrullar och gamla bilagor. Även platserna för 

utskrivet material som ska vidare till Kuverteringsavdelningen är otydligt uppmärkta. Beroende 

på om jobbet ska kuverteras för hand eller om det ska maskinkuverteras ska det placeras på 

olika ställen i Produktionshallen. Dock finns det ingen tydlig struktur var dessa platser är, vilket 

innebär att personal från Manuella avdelningen har svårt att hitta sina jobb. Genom att 
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implementera 5S och tydligt märka upp dessa platser ökar förutsättningarna för en högre 

effektivitet som berörts i kapitel 2.1.3. 

Samma problem med strukturen finns på distributionsavdelningen där 

kuverteringsoperatörerna placerar färdigkuverterade försändelser. Alla postvagnar och 

bringpallar körs ned och ställs på en godtycklig plats, där de sedan ska märkas med 

transportsedlar. Om vagnarna istället placerades på ett strukturerat sätt skulle märkningen med 

transportsedlar effektiviseras i och med att tiden som spenderas på att hitta rätt vagn reduceras. 

Tydliga platser för omärkt material och märkt material skulle kunna illusteras med skyltar och 

väljas på ett sådant sätt att det bli enkelt för operatörerna att lämna vagnar och enkelt för 

distributörerna att hämta vagnar. 

Ytterligare en fördel med den goda strukturen som 5S genererar är att kunderna som kommer 

på besök får ett gott helhetsintryck. Allt kommer att upplevas mer professionellt och med tanke 

på att det är relativt vanligt med kundbesök i Produktionshallen är det viktigt att kunna visa upp 

en god struktur. 

4.6.5. Rutiner 

De rutiner som finns i Produktionshallen är ibland något som lever kvar utan att fylla något 

syfte. Ett exempel är att vissa kunder önskar få särskilda jobb paketerade och levererade i 

kartong, för att särskilja varje jobb i kartongen placeras en pappskiva i botten av ett jobb och ett 

gummiband sätts runt jobbet. Frågan är i detta fall om gummibandet är nödvändigt och om det 

inte räcker med att jobben paketeras i en kartong. För att säkerställa att alla rutiner i 

Produktionshallen fyller ett syfte bör rutinerna ses över så att det inte sker något som är onödigt 

och inte tillför något värde. För att skapa en överblick och möjlighet till att utveckla det 

vardagliga arbetet skulle operatörerna på Printing Service kunna ha en workshop. Syftet med 

workshopen skulle vara att se över de befintliga rutinerna och att operatörerna skulle ha 

erfarenhetsutbyte med varandra. Idag existerar inget naturligt forum där operatörerna kan lära 

av varandra och föra kunskap vidare, vilket är synd i och med att det under intervjuer med 

operatörer har framkommit att de utvecklat egna rutiner för att utföra sitt arbete effektivare. Ett 

exempel är att vissa kuverteringsoperatörer planerar sitt arbete så att de kan hämta mer kuvert, 

bilagor och packutrustning till det pågående jobbet medan kuverteringsmaskinen fortfarande 

producerar. Efter workshopen skulle onödiga arbetsmoment kunna reduceras och nya 

arbetsrutiner utvecklas, vilka senare skulle kunna vara grunden för ett standardiserat arbetssätt. 

Arbetsstandarderna ska sedan dokumenteras och vara tydligt uppsatta vid arbetsstationerna så 

att de är enkla att följa. Enligt den 6:e TPS-principen ska standardiserade arbetssätt vara 

grunden till förbättringsarbete och personalens delaktighet. I dokumentationen ska det även stå 

hur hårt maskinerna kan belastas så att operatörerna inte pressar maskinerna för hårt så att 

onödiga stopp uppkommer. Workshops kan hållas regelbundet för att ständigt utvärdera och 

förbättra standarderna, vilket går i linje med den 14:e TPS-principen som berörs i kapitel 2.1.4. 

[censur] 

Det saknas också rutiner för hur arbetena i utskriftskön ska prioriteras. Operatörerna väljer 

själva det arbete som de tycker passar bäst om inte deras TL har prioriterat upp ett jobb i 

utskriftskön. Hur operatörerna väljer att prioritera utskriftskön beror på individ. Operatörerna 

bör i sin prioritering sträva efter att maximera utnyttjande graden och reducera spillet i 

Produktionshallen. 
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Vid försäljning av nya uppdrag ska kundönskemål tillgodoses i största möjliga mån, men 

säljarna bör också tänka på vad önskemålen innebär för produktionen. Om säljarna är mer 

insatta i produktionen skulle de ha större möjlighet att diskutera med kunderna för att se om 

deras önskemål skulle kunna modifieras för att bättre matcha produktionen. För att utveckla 

Produktionshallen ytterligare och samtidigt involvera och utveckla operatörernas roll måste 

operatörerna få mer information om arbetets syfte. 

4.6.6. Kvalitetssäkring 

Innan operatörerna lämnar arbetet vidare är det viktigt att de är säkra på att produkten de 

lämnar ifrån sig är felfri. [censur] För att undvika liknande situationer är det viktigt att alla 

avdelningar försäkrar sig om att materialet de lämnar ifrån sig är kvalitetskontrollerat. När ett 

arbete lämnar stationen ska operatörerna vara säkra på att inga fel finns. På så sätt byggs det 

upp en kontinuerlig kvalitetskontroll. Operatörerna har mycket hjälp av datamatrixkoderna på 

jobben, men ibland saknas dessa och tankesättet ”rätt från mig” bör introduceras. Att 

operatörerna hela tiden försäkrar sig om att de endast lämnar ifrån sig felfritt material är en 

förutsättning för en högkvalitativ och effektiv produktion vilket berörs i kapitel 2.1.9. 

Information som används för att åtskilja jobb eller för att genomföra kvalitetskontroller, 

exempelvis sidnummer, är många gånger små och svåra att se. Om dessa skulle göras större 

skulle det underlätta för operatörerna vid exempelvis en kvadd då arbeten skrivs ut på bunt i 

och med att operatörerna måste lokalisera start- och stoppunkterna på båda delarna av arbetet 

och sedan matcha ihop dem. På de jobb där sidnummer saknas blir kvaddhanteringen svår 

eftersom operatören tvingas att läsa igenom alla potentiella överlappande sidor för att 

identifiera rätt start- och slutpunkt. 

4.6.7. Printavdelningen 

För Kuverteringsavdelningen innebär rullar utan skarvar mindre arbete. Skarvarna orsakas av 

ett antal anledningar, där en av dessa är då ingående rulle till printern tar slut och ersätts utan 

att rullen med utskrivet material byts. En förbättring av detta förfarande är att operatören till 

printern synkroniserar bytet av ingående rulle med bytet av rullen med det utskrivna materialet. 

Ett problem med denna lösning är att det finns en risk till att varje jobb skapar en rulle mer än 

med dagens rutin. På grund av denna risk är det viktigt att printoperatören när denne 

synkroniserar rullbytena ser till att inte skapa ett lager av små ingående rullar. Risken finns att 

förfarandet i annat fall resulterar i att något jobb måste printas till en rulle med många skarvar. 

En annan faktor som bör tas i beaktande vid synkroniserade rullbyten är att den nerlagda 

arbetstiden på Printavdelningen ökar. Dock finns en parameter som gör att material sparas. 

Efter varje stopp i printrarna av slaget Colorstream 3700 måste dessa komma upp i hastighet 

innan printningen kan börja igen. Materialet som går åt under denna process är censurerat. 

Printing Service har två bläckprintrar av modellen Colorstream 3700. Bläcket fylls på i dunkar 

som byts av operatörerna när maskinen varnar att bläcket är på väg att ta slut. Problemet är att 

allt bläck inte töms från dunkarna. En empirisk undersökning visar att cirka 4 viktprocent 

lämnas kvar i dunken. Kostnaden för detta spill är censurerat. 

Ytterligare en möjlighet till att reducera spillet i Produktionshallen är att se över lösningen med 

antalet sidor som separerar jobben. Alla jobb som produceras på löpande bana har antingen 4 

eller 6 identiska startsidor och slutsidor grupperade två och två. Fördelen med detta är jobb som 

printas och falsas till bunt alltid får informationen på jobbets startsida uppåt. Att alltid ha 

informationen på startsidan uppåt i bunten gör att jobben är lätta att identifiera i 
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Produktionshallen så operatörerna kan sköta efterbehandling på ett effektivt sätt. Många av 

jobben printas på duplex, det vill säga på båda sidorna av pappret, vilket gör att informationen 

på startsidan alltid hamnar uppåt oavsett falsning. Genom att endast printa en startsida och en 

slutsida skulle mängden papper som förbrukas minskas samt att antalet klick och mängden 

ink/toner reduceras. För att säkerställa att jobb på buntar har en startsida uppåt utformas 

startsidan så att informationen endast täcker översta halvan av arket. Genom denna layout 

skapas möjligheten att vid avslutad utskrift, vika startsidan dubbel ifall startsidan falsats så att 

informationen är nedåt. Med tanke på de stora volymerna som produceras skulle en reducering 

med en startsida och en slutsida innebära 550 kg pappersbesparingar per månad. Alla småjobb 

och printfiler av kvaddar har också samma antal start och slutsidor. Om ett jobb endast får två 

sidor som behöver skrivas ut på nytt, skapas en printfil med kvaddarna och när dessa två sidor 

ska skrivas ut innebär det också att det skrivs ut minst åtta sidor papper som kunden inte 

efterfrågar. 

I och med att det har printats flera identiska sidor grupperade tillsammans har operatörerna 

kunna skilja mellan jobben genom okulär besiktning från sidan. Genom att första och sista sidan 

på ett jobb alltid printas med svart färg ända ut i kanterna skulle det fortfarande vara tydligt var 

jobben slutar respektive börjar genom att studera skarvarna från sidan. En lösning som inte är 

möjlig med dagens teknik är att falsa start och slutsidan på ett annorlunda sätt för att på så sätt 

alltid få rätt information uppåt och på ett lätt sätt kunna separera jobb ifrån varandra. 

På de jobb som skrivs ut på rulle existerar inte samma problem med att separera jobben. Oftast 

innehåller rullen endast ett jobb varför det inte finns samma behov att separera jobb. På 

rullarna finns det dessutom inte samma behov av att ha flera exemplar av start- och slutsidorna 

med anledning av att det är enklare att säkerställa vilken sida som kommer att hamna utåt. 

Därför skulle det räcka att endast ha en start- och en slutsida vilket reducerar mängden papper 

som används. 

4.6.8. Kuverteringsavdelningen 

För att effektivisera Kuverteringsavdelningen har några operatörer framfört önskemålet att ha 

någon som förser dem med material. På så sätt kan de alltid stå vid maskinen och säkra 

produktionen. Dock är det en fördel med att fortsätta enligt dagens rutiner då operatörerna får 

naturliga avbrott och miljöombyten i det dagliga arbetet vilket kan vara välbehövligt med tanke 

på den höga ljudnivån i Produktionshallen och de enformiga arbetsuppgifterna. 

TL bör säkerställa att operatörerna vet vilket deras nästkommande arbete är. Med dagens 

rutiner kan inte operatörerna förbereda sig inför kommande jobb eller utföra förberedande 

aktiviteter i och med att de oftast blir tilldelade ett nytt jobb först då de anmält föregående jobb 

klart. Ibland innebär det att operatörerna måste leta efter sin TL för att få nya arbetsuppgifter, 

vilket innebär att potentiell produktionstid går till spillo. Om operatörernas TL istället fördelar 

flera arbetsuppgifter till operatörerna skulle Produktionshallen bli mer effektiv genom delar av 

att intern ställtid omvandlas till extern ställtid, vilket beskrivs i kapitel 2.1.7. En ytterligare följd 

är att operatörerna skulle få en mer utmanande och varierande roll, i och med möjligheten att 

optimera förberedelserna inför nästkommande uppgift. Om TL skulle fördela ut hela skiftets 

arbete till operatörerna skulle det ge operatörerna möjlighet att arbeta mot ett mål i och med att 

de får en uppfattning av vad de förväntas producera under skiftet. I de fall operatörerna märker 

att den tilldelade produktionsplanen inte kan följas finns chans att anmäla det i ett tidigt 

stadium så att åtgärd kan vidtas. För att detta ska vara möjligt krävs det att TL vet vilka jobb 

som kommer att skrivas ut och att det på ett enkelt sätt är möjligt att strukturera utskrivna jobb 

i Produktionshallen. 
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Med anledning av en gammal programvara och att kuverteringsmaskinerna läser av OMR-

koder, se Figur 18, blir de första försändelserna i ett arbete per automatik kasserade som 

kvaddar. 

 

Figur 18. OMR-kod på en faktura. 

Det innebär således att det inte går att kuvertera ett arbete utan att skapa kvaddar, vilket också 

innebär att det alltid måste skapas nya printjobb av kvaddarna. Teoretiskt sätt innebär det alltid 

att alla jobb i slutändan kommer att generera en liten fil som måste kuverteras manuellt för att 

komma ur systemet. [censur]. 

4.6.9. Nya maskiner 

Kapitel 4.6.9. är censurerat. 

4.7. Manuella avdelningen 

Under intervjuer med personal på Manuella avdelningen har det framkommit att de vid flertalet 

tillfällen genomför jobb med mycket liten tidsfrist mot deadline. Generellt sett gäller det alla 

avdelningar som är placerade sist i en värdekedja, vilket kallas Bull-Whip effekten. Viktigt för 

att undvika leveransförseningar för jobb, oavsett var i värdekedjan en försening uppstår, så 

måste alla berörda avdelningar informeras för att kunna planera om sin tid. I dagsläget finns 

ingen utarbetad standard för när och hur information ska spridas mellan avdelningar. I Oops 

bör ärendehanteringen utvecklas för att kunna integreras med planeringen i Oops. Genom att 

koppla dessa två kan jobbstatus enklare tas i beaktande i en avdelnings planering. 
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Personal på Manuella avdelningen använder sig av ett antal programvaror på sina datorer. När 

äldre datorer bytts ut mot nya har problem uppstått med kompabilitet mellan programvaror och 

de nya datorerna. Kompabilitetsproblemet har lett till att vissa ur personalen inte kan 

genomföra alla sina arbetsuppgifter utan att låna en kollegas äldre dator. Detta förfarande leder 

till att personal inte kan arbeta i den takt som de själva vill och att icke värdeskapande tid 

uppstår då personal behöver vänta för att kunna använda fungerande maskinvara. För att 

effektivisera arbetet för personalen med nya datorer på den Manuella avdelningen bör 

kompabilitetsproblemen lösas. 

Under examensarbetet har dokumentskrivaren på Manuella avdelningen vid ett antal tillfällen 

haft problem eller slutat fungera. Enligt intervjuer och samtal med personal är detta ett problem 

som uppstått under en längre tid. Då skrivaren har en väsentlig roll i det arbete som utförs 

dagligen på Manuella avdelningen skapas en flaskhals. På Printing Services finns två 

dokumentskrivare, en som nämnt på Manuella avdelningen och en i ett kontorslandskap på 

våningen ovanför. När Manuella avdelningens skrivare inte fungerar som den ska, använder 

Manuella avdelningen skrivaren i kontorslandskapet, en våning upp. Då problem med skrivaren 

är något som uppstått vid flertalet tillfällen är detta en grund till effektivitetsförsämringar. En 

mer driftsäker skrivare bör införskaffas till Manuella avdelningen och en smidigare reservplan 

bör finnas. 

Som nämnts hanterar Manuella avdelningen de försändelser som saknar datamatrixkod och har 

blivit kvaddade under print eller kuvertering. Hanteringen innebär att de skapar ett nytt 

printjobb i Prisma för dessa kvaddar. Dagens hantering motsvarar en heltidstjänst som skulle 

kunna utnyttjas till annat om alla försändelser märks med en datamatrixkod. Besparingen som 

görs genom att spara in en heltidstjänst bör vägas mot kostnaden att få alla kunder att utnyttja 

datamatrixkod på sina försändelser. 

4.8. Effektivitetsmätning 

Printing Service gör idag flera mätningar för att skapa en uppfattning om rådande 

produktionsläge. Tyvärr utnyttjas inte mätningarna till sin fulla potential och vissa mätningar 

skulle behöva kompletteras för att de ska ge en rättvis bild av produktionens status. Bland annat 

är mätningarna för Manuella avdelningen bristfälliga eftersom de endast registrerar de 

försändelser som går genom portomaskinen, vilket resulterar i en felaktig bild av Manuella 

avdelningens produktivitet. Mätningarna borde utökas till att registrera alla utgående jobb och 

volymer som Manuella avdelningen lämnar till distribution. Printing Service bör också kartlägga 

vart och hur stora de interna kostnaderna är för olika jobb. De har idag påbörjat ett 

grundarbete, där kostnaderna för utskrift och material har kartlagts, dock saknas det bland 

annat information om hur lång tid operatören spenderar på olika jobb. All data bör sedan 

samanställas och läggas in i Oops för att det på ett enkelt sätt ska gå att ta fram önskad statistik 

på processerna. 

I dagsläget sker en uppföljning av effektivitetsmätningarna och incidenterna genom att 

medarbetarna med rollerna Quality Coordinator, Sequrity Responsible och Environmental 

Coordinator gör en sammanställning och avrapportering till ledningsgruppen under ett möte 

varje månad. Under mötet diskuteras trender i resultaten och hur resultaten lever upp till de 

uppsatta målen. Däremot skapas en risk för att grundorsaker till incidenter och problem inte 

identifieras då en uppföljning endast sker en gång i månaden. Om incidenter och problem 

utvärderas direkt efter att de har inträffat är det större chans att identifiera orsaken till 

problemet, vilket berörs i kapitel 2.1.9. 
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För att säkerställa att det sker uppföljning av effektivitetsmätningar och incidenthantering bör 

en person vara ansvarig för detta. I de fall denna är i behov av att diskutera resultat med 

personer från produktionen är Problem Management Forumet en bra plattform för att nå ut till 

en stor andel av medarbetarna. För att identifiera grundorsaken till problemen är konceptet ”5x 

varför” användbart som behandlas i kapitel 2.1.6. 

Det finns en svårighet att skapa mätningar som representerar en rättvis bild av aktuell 

produktion och effektivitet i och med att det är många oberoende faktorer som påverkar. Bland 

annat är Kuverteringsavdelningen beroende av kvaliteten på bilagor och kuvert. Om en 

kuverteringsoperatör får en låda dåliga kuvert kommer det påverka den totala 

produktionsvolymen och ge ett missvisande resultat i förhållande till normalfallet. Limmet på 

kuverten kan till exempel påverkas av klimatet utomhus och egenskaperna hos kuverten från 

samma pall kan variera. Effektiviteten i produktionen är även beroende av operatörens 

skicklighet att ställa in och handha maskinen. Det gör att mätresultaten blir beroende av 

individen och det blir missvisande att jämföra resultaten med varandra utan hänsyn till 

operatörerna. [censur] 

Printing Service skulle behöva upprätta en plan för hur mätningarna ska hanteras och användas. 

Det bör finnas en tanke bakom vad mätningarna ska generera och vad mätningarna ska 

jämföras med och vilka åtgärder som ska vidtas beroende på vilket resultat mätningarna visar. 

Idag används mätningarna och resultaten sporadiskt och jämförs med godtyckliga referenser, 

vilket gör det svårt att påvisa förbättringsbehov, varför varje mätning bör ha en referensnivå. 

Vissa mätresultat presenteras även på månadsmötena där de jämförs med tidigare resultat. 

Oberoende vad mätresultaten visar, vidtas inte några speciella åtgärder varför syftet med att 

presentera mätresultaten är oklart. 

För att utnyttja den information som hämtas från mätningarna måste det existera en spårbarhet 

i arbetet så att rätt åtgärder kan vidtas på rätt ställe. Om det uppstår något fel i arbetet, eller om 

det är återkommande variation i effektiviteten mellan skiften måste det finnas möjlighet att 

verifiera vad problemet grundar sig i för att kunna vidta rätt åtgärder. Idag ska operatörerna och 

TL använda individuella inloggningar för att det ska vara enkelt att rapportera in fel och enkelt 

att spåra olika arbeten vid behov. Tyvärr används inte denna funktion till fullo i och med att det 

inte finns någon rutin för när operatörer och TL ska logga in respektive logga ut. På grund av 

detta kan de förbättringar som hittas inte implementeras och därmed utnyttjas inte de 

tillgängliga resurserna maximalt. 

4.9. Förbättringshantering 

Tidigare har det saknats en specifik rutin för hur förbättringsförslag ska lämnas in. Principen 

har varit att förmedla förbättringsförslaget till respektive TL eller till respektive 

personalansvarig, som tar förslaget högre upp i organisationen till den nivå där beslut kan 

fattas. Riskerna med detta förfarande är att ingen känner sig ansvarig för förbättringsförslagen 

när de förmedlas vidare och att de därför lätt glöms bort. Dessutom blir förmedlingsvägen för 

förbättringsförslagen onödigt lång, eftersom förslagen endast förflyttas ett steg högre i 

organisationen, tills det når rätt person. Flera av medarbetarna upplevde att majoriteten av de 

synpunkter och förbättringsförslag som de framfört stannade i organisationen istället för att de 

togs vidare till ledningen för behandling. Medarbetarna upplevde även avsaknad av feedback på 

förslagen som lämnats in. Vid implementering av förslagen har operatörernas bild varit att 

ledningen tagit åt sig äran. Att medarbetarna har möjlighet att påverka sitt arbete och att de får 
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feedback skapar både gemenskap och ökad delaktighet i arbetet vilket är viktigt enligt de 14 

TPS-principerna presenterade i kapitel 2.1.4. 

[censur] 

Med hänsyn till att Problem Management Forumet endast har genomfört ett första möte finns 

det inte tillräckligt mycket information för att analysera och bedöma funktionen. Det nya 

initiativet och inställningen hos ledningen och den ansvariga personen är bra, varför den nya 

funktionen bedöms komplettera tidigare bristfälliga funktioner. För att initiativet med Problem 

Management Forumet ska lyckas är det viktigt att ledningen på ett tydligt sätt visar att 

diskussionsforumet är något som kommer att prioriteras och värdesättas. En fördel med 

diskussionsforumet är att det är en person som är ansvarig för alla förbättringsförslag som 

kommer in, vilket skapar en tydlig rutin för förbättringshantering. Det blir även enklare att ge 

feedback till rätt person och förbättringshanteringen blir effektivare i och med att endast en 

person samanställer förslagen och framför dem direkt till ledningen. 

Alla förslag som kommer in till diskussionsforumet bör behandlas på ett strukturerat sätt där all 

personal har insikt i vad som händer med förbättringsförslaget. Att företaget har en kultur där 

hanteringen av förbättringsförslag sker på ett strukturerat sätt är väsentligt enligt Leanhuset i 

kapitel 2.1.9. En idé är att använda sig av en magnettavla för att visualisera 

behandlingsprocessen och resultaten från förbättringsförslag så att vem som helst kan se vad 

som händer och att inget är bortglömt, vilket är viktigt enligt de 14 TPS-principerna i kapitel 

2.1.4. Tanken är att förbättringsförslagen som behandlas i diskussionsforumet illustreras under 

tre rubriker; ”Kö” då det ligger i en kö för att behandlas, ”Under diskussion” då det behandlas 

och ”Avhandlat” när det är löst. När förslaget är avhandlat ska det tydligt presenteras vilka 

åtgärderna är för att implementera förbättringen och att personen som inkom med förslaget ska 

få personlig feedback. Då ett förslag implementeras är det viktigt att ledningen visar 

uppskattning vilket berörs i kapitel 2.1.5. Uppskattningen kan visas genom att bjuda på fika eller 

att lyfta fram personen under ett månadsmöte. 

Vid intervjuer med personalansvariga och andra personer i ledningen angående att operatörer 

upplever avsaknad av feedback framkommer det att problemet är synligheten i arbetet. 

Förbättringsförslagen kommer oftast upp för diskussion på ledningsmöten samt att resultaten 

och feedbacken ofta presenteras under månadsmötena med alla medarbetare. Tyvärr är inte 

detta tydligt för medarbetarna, dels för att de inte är informerade om när ledningen diskuterar 

förslagen och att feedbacken som presenteras under månadsmöten försvinner i mängden av 

presenterad information. Anledningen till att feedbacken lätt kan försvinna under 

månadsmötena är att det inte är en egen punkt på mötesagendan. Eftersom det inte finns någon 

struktur på hur det ska tas upp och presenteras händer det också att informationen stannar hos 

ledningen. Här skulle fasta rutiner införas så att informationen alltid sprids vidare. Ett förslag är 

att alltid ta upp dessa frågor under månadsmötena på ett tydligt och strukturerat sätt och att 

säkerställa att besluten finns tydligt presenterade i Produktionshallen på magnettavlan. 

Något som övergripande gäller för Printing Services för att de ska lyckas med förbättringar är att 

de följer den 14:e TPS-principen genom att ständigt reflektera över vad som sker och hur det 

kan förbättras. En bra modell för att resultatet av en förbättring ska få så stor effekt som möjligt 

är att utnyttja ”5x varför” för att identifiera grundorsaken till ett problem. 

4.10. MPS-systemet Oops 

[censur] 
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I Oops finns en övergripande förbättringslista med de funktioner som ska utvecklas och 

förbättras i Oops. Det finns även ett förutbestämt sätt för att lämna in förbättringsförslag, vilket 

ska gå igenom Printing Services projektledare. Dock är detta en rutin som många av 

intervjupersonerna inte känner till. Teknikern för Oops menar att det i dagsläget levereras 

förbättringsförslag via alla kanaler så som; muntligt, via sms, via mail, via fysisk text etc. 

Eftersom rutinen för hur förbättringsförslag ska komma in inte följs, uppstår en risk i att 

förbättringsförslag tappas bort. 

I dagsläget prioriterar styrgruppen utvecklingen av Oops. För att en korrekt prioritering ska 

kunna genomföras, måste alla förbättringsförslag sammanställas. Är förslagen otydliga kan de 

behöva förtydligas av individen som lämnat förslaget och i de fall förslagen är anonyma, bör de 

diskuteras i Problem Management Forumet för att rätt åtgärd ska vidtas. 

En brist i Oops är att det saknas en funktion där användaren själv kan bestämma vilken 

information som ska presenteras. Problemet idag är att användaren ofta tvingas att använda 

flera funktioner eller flera system för att se efterfrågad information. Exempelvis behöver 

lagerpersonalen använda flera funktioner för att få både identitetsnumret och en bild på ett 

specifikt material. Genom att samla all information i ett och samma system och göra det möjligt 

för individen att anpassa efterfrågad information med hjälp av en sorterings- och sökfunktion 

minimeras tiden som krävs för att söka information och medarbetarna behöver inte lära sig flera 

system. Under tidsperioden från det att ett jobb kommit in till Printing Services till dess att det 

skickas iväg med distributör används Oops åtskilliga gånger för att hämta information om 

arbetet. Därför skulle en implementering av en sådan funktion medföra stora tidsbesparingar 

för flertalet avdelningar på Printing Services. 

För att TL i Produktionshallen ska få en indikation av hur mycket jobb som ska komma från 

BC-mail under dagen, förmedlar Planeringsavdelningen mängden jobb under morgonen kring 

klockan 08.30. Planeringsavdelningen avläser denna information i programvaran Inspire. En 

stor osäkerhetsfaktor i indikationen är att kunder kan föra in A-postjobb i BC-mail fram till 

klockan 09.30 och B-postjobb till klockan 11.00. Under denna period har TL i 

Produktionshallen har inte kontroll på hur många ytterligare jobb som kommer in eller hur 

stora de är. Då Oops ska utvecklas till att vara navet i hela produktionen bör BC-mail 

åskådliggöras i Oops. Produktionshallen får då en bättre insikt i vad de har att vänta och 

arbetsmomentet har automatiserats. 

Med standardiserade modeller för produktionsplanering och möjligheten att beräkna 

tidsåtgången för olika jobb rekommenderas det att utveckla Oops så att uppdragslistan 

genereras automatiskt. Utöver uppdragslistan skulle en prognos av storleken på BC-mail 

presenteras, där informationen baseras på data från tidigare år. Med dessa funktioner skulle 

Oops även kunna göra en automatisk rimlighetsbedömning över huruvida de planerade jobben 

hinner produceras på utsatt tid. I de fall det bedöms som orimligt att utföra kvarvarande jobb 

skickar Oops ut varningar till berörda personer, som hanterar problemet. Dessa funktioner 

frigör tid hos den person som arbetar med planering och skapar en kontroll som alltid sker av 

om kommande produktion är rimlig. För att eliminera risken att uppdragslistan inte är rimlig 

bör den jämföras med ett fristående resultat underbyggt på en annan metod. Ett förslag är att 

Oops tar fram referensdata som är underbyggt med hjälp av Tidsseriemetoden. Det är viktigt att 

Tidsseriemetoden endast används för att verifiera uppdragslistan och varnar då skillnaden 

mellan metoderna överskrider ett bestämt gränsvärde. Vid dessa varningar ska en ansvarig 

person identifiera varför skillnaderna finns och besluta om lämplig åtgärd. Anledningen till att 

endast använda en av modellerna som verifieringsverktyg är att undvika att olika avdelningar 

arbetar med olika data. 



55 

5. PRIORITERING AV FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Kapitel 5 är censurerat. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I kapitlet diskuteras resultatet av arbetet samt potentiella felkällor. I slutet presenteras de 
slutsatser som har dragits under resans gång. 

6.1. Diskussion 

Kartläggningen av Printing Service baseras till största delen på semistrukturerade intervjuer 

med medarbetare från respektive avdelning. För att utöka trovärdigheten är varje avdelning 

representerad av flera medarbetare där urvalet har skett med hänsyn till kunskap, inställning 

och tillgänglighet. Dock har antalet personer som intervjuats begränsats av examensarbetets 

tidsomfattning vilket har resulterat i att examensarbetet ej baserats på åsikter från en majoritet 

av medarbetarna på Printing Services. Alla medarbetare har dock erbjudits möjligheten att 

framföra sina åsikter och under arbetet har flertalet studiebesök på alla avdelningar genomförts 

för att alla medarbetare ska känna möjligheten att delge sina åsikter. Verifikationen av 

informationen har skett genom att låta intervjupersonerna och andra medarbetare på samma 

avdelning verifiera texter och swimlane-diagram. Denna arbetsmetodik har resulterat i en 

analys och ett resultat som är kvalitativt influerad men som med fördel bör verifieras 

kvantitativt. På grund av detta är det viktigt att Printing Service reflekterar över förankringen 

vid nyttjandet av examensarbetet. Ytterligare förankring skulle kunna åstakommas med hjälp av 

fler intervjuer och genom att komplettera dessa med mer kvantitativa studier. Exempelvis skulle 

en enkät kunna skickas ut till medarbetarna på Printing Service för att majoriteten av 

medarbetarna ska kunna påverka resultatet. 

Under intervjuerna finns en risk att de intervjuade personerna undanhållit information för att 

de själva har varit rädda att framstå som mindre värdefulla för företaget. Intervjupersonerna 

kan även ha vinklat informationen till sin fördel, varför vissa uppgifter kan framstå som mer 

extrema i förhållande till verkligheten. Ytterligare en risk är att all information inte har 

framkommit under intervjuerna på grund av andra omständigheter. För att minimera 

sannolikheten att information undgås och för att få perspektiv på information har resultaten 

kontinuerligt diskuterats med ledningen på Printing Service. 

För att Printing Services ska fortsätta utvecklas och uppnå en förbättring räcker det inte med att 

implementera de förslag som rekommenderas i denna rapport. Alla medarbetare måste vara 

införstådda i syftet med förbättringarna, samt erhålla den information och den utbildning som 

krävs för att de självständigt ska lyckas med en förändring. Ledningen behöver kontinuerligt 

följa upp och utvärdera hur det går med implementeringen av förbättringsförslagen för att de 

nya rutinerna ska följas. Hela organisationen kommer att påverkas vilket måste prioriteras och 

tillåtas ta lång tid. 

6.2. Slutsatser 

Slutsatserna är censurerade.  
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7. FORTSATT ARBETE 

I kapitlet presenteras förslag på fortsatta arbeten och hur Printing Services skulle kunna 
fortsätta att utvecklas. 

Examensarbetet har kartlagt Printing Services med syfte att identifiera förbättringsförslag på 

avdelningsnivå. Under arbetet har även problem på individnivå uppdagats, vilka inte har belysts 

i rapporten. En framtida rekommendation är att behandla dessa problem med hjälp av 

Internship för studenter i kombination med Problem Management Forumet. Eftersom att 

Problem Management Forumet är en nystartad funktion har funktionen inte kunnat utvärderas 

i samma omfattning som övriga delar på Printing Services. När forumet har kommit igång bör 

även det utvärderas av externa personer för att ge en objektiv syn på initiativet. 

CC får in vissa beställningar via fel flöde och måste därför lägga in vissa beställningar manuellt i 

Oops. Detta arbetsmoment skulle kunna undvikas och tiden skulle kunna spenderas på mer 

värdeskapande aktiviteter. Därför bör rutinerna för beställningsförfarandet ses över med målet 

att skapa en kundportal där kunderna själva fyller i ett beställningsformulär. 

Beställningsformuläret har obligatoriska fält för att säkerställa att Printing Service får den 

information de behöver. På så sätt minskas risken för missförstånd mellan kunden och 

medarbetare på Printing Services samtidigt som ett arbetsmoment byggs bort. 

För att Printing Services ska kunna följa upp kunders produktionsplaneringar som 

sammanställs till uppdragslistan bör jobben i uppdragslistan vara kopplade till jobben i Oops. 

Genom kopplingen kan Printing Services enklare utreda vad som orsakar en eventuell 

överbelastning i produktionen jämfört med planeringen. I dagsläget finns dock inte 

förutsättningarna för att utveckla detta, då jobben i uppdragslistan kan avvika jämfört med 

jobben som utförs i produktionen, varför denna koppling bör undersökas ytterligare. 

För att öka trovärdigheten i detta arbete bör fler verifikationer av examensarbetets resultat 

genomföras i form av intervjuer med medarbetare och kvantitativa undersökningar. 
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APPENDIX A: SWIMLANE-DIAGRAM – NULÄGE 

Appendix A är censurerat. 
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APPENDIX B: SWIMLANE-DIAGRAM – FRAMTIDSLÄGE 

Appendix B är censurerat. 


