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SAMMANFATTNING
Å&R Carton är ett europeiskt företag som tillverkar kartongförpackningar till kunder i hela
Europa samt USA och Ryssland. Företaget trycker, stansar och limmar med moderna metoder
uteslutande i kartongmaterial. Bolaget konkurrerar på en marknad där såväl leverantörer som
kunder konsoliderar och konkurrensen ständigt hårdnar. Som ett led i strävan att effektivisera
sin verksamhet har företaget bland annat tagit in ett par examensarbetare.

Denna rapport syftar till att, på Å&R Carton i Norrköping, analysera de interna flödena och
processerna samt ge förslag på hur ledtider ska kunna reduceras väsentligt. Ett sätt att uppfylla
syftet är att dela in verksamheten i processer genom olika metoder och kriterier för
processbestämning. Det är en metod som kan hantera den komplexa miljö en organisation
befinner sig i samtidigt som den ska skapa överblick och insikt. Valda metoder i rapporten är;
kvalitativ ansats med hög validitet och reliabilitet, processbaserad verksamhetsanalys och
procedurbeskrivning.

Genom omfattande litteraturstudier, insamlande av data i form av intervjuer, benchmarking,
platsundersökningar och interna dokument har nulägesmodeller arbetats fram. Djupintervjuer
har dessutom givit insikt i åsikter och idéer angående organisationen på Å&R Carton. För att
presentera nulägesmodellerna används en generell tolkning av en transformationsorienterad
process. Förutsättningar (input) är det som processen förädlar (transformerar) genom
repetitiva aktiviteter till att skapa resultatet (output). Dessa nulägesmodeller har sedan
analyserats, med nämnda metoder, och jämförts med andra liknande exempel. Fokusering har
skett på värdeanalys och ledtidsanalys. Analysen visar bland annat på att såväl
planeringsprocessen som inköpsprocessen idag inte fungerar värdeadderande och bör ses
över. Därutöver finns också andra processer som bidrar till ett komplext flöde. Dessa behöver
effektiviseras eller ändras för att korta ledtider. Vidare visade analysen på att en omfattande
attitydsundersökning behövs, dels för att komma till rätta med vissa stämningar och dels för
att på sikt skapa en effektiv arbetsmiljö.

Till förbättringsförslagen hör, förutom en attitydsundersökning, förslaget att utarbeta tydliga
mål och strategier. Sedan måste dessa kommuniceras till samtliga anställda, till exempel
genom arbetsgrupper. Vidare föreslås att Å&R Carton tittar på automatisk datafångst som ett
mycket kostnadseffektivt sätt att kontrollera det totala flödet. På lång sikt bör också företaget
titta på att implementera processorientering. Dock behöver företaget först och främst se till att
skapa en förändringsvillig attityd för att nå framgång i sitt effektiviseringsarbete. Slutsatsen
blir att Å&R Carton har stor potential att väsentligt förkorta sina ledtider om företaget
hanterar situationen rätt. För att lyckas kan delar av denna rapport användas där det viktigaste
är att en engagerad ledning visar vägen.
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ABSTRACT
The purpose of this final thesis is to analyse the internal processes at Å&R Carton in
Norrköping and give proposals to reduce time in the Supply Chain. One way to fulfill the
purpose is to use Process Based Analys and split the organisation in different processes.
Process Based Models have then been constructed by studying litterature, benchmarking,
internal documents and making a lot of interviews. The analys shows that different processes
must be changed to make the flow through the Supply Chain more efficient. The analys give
us also recommendations like attitude investigations and implementation of ECR. The
conclusion is that Å&R Carton have great potential to reduce time in the Supply Chain if the
management are active, follow the recommendations and show the employees the way about.
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1 INLEDNING
I detta kapitel presenteras rapportens bakgrund, dess syfte och avgränsning. Dessutom finns
en läsanvisning för att läsaren ska få en bättre överblick av studien.

1.1 BAKGRUND
Efter många år av nedgång i konverterarbranschen och personalneddragningar har det senaste
året betytt ökade volymer för Å&R Carton i Norrköping. Men det råder för närvarande
överetablering i hela branschen med pressad prisbild som följd. Marginalerna mellan pris,
materialkostnad och produktionskostnad är i många fall små. Detta innebär oupphörligt
ökande krav på ständig förbättring. För att uppnå dessa krav låter många organisationer öka
kundorienteringen och försöker utnyttja företagets potential på ett effektivare sätt. Å&R
Carton i Norrköping anser sig själva inte riktigt hängt med i utvecklingen och har därför haft
svårt att hantera såväl de små marginalerna som den senaste tidens volymökning. Företaget
brottas därför med förlängda ledtider, ökade mellanlager (PIA), och minskande
leveranssäkerhet. En konsekvens av detta är att Å&R Carton i Norrköping har dragits med
negativt resultat, på årsbasis, både före och efter volymförändringen.

Ledningsgruppen anser dock att Å&R Carton har potential att bli lönsamt. Detta eftersom
koncernen har 25–30 % marknadsandel i Europa och outnyttjad personalreserv med hög
kompetens. Därför bestämde företagsledningen att företaget skulle få del av nya teorier och
idéer för att systematisera och utveckla verksamheten samt reducera ledtider. Detta ledde till
att extern hjälp inkallades i form av examensarbetare, där detta specifika arbete ska behandla
de interna flödena.

1.2 SYFTE
Syftet med rapporten är att, på Å&R Carton i Norrköping, analysera de interna flödena och
processerna samt ge förslag på hur ledtider ska kunna reduceras väsentligt.

1.3 AVGRÄNSNING
Rapporten behandlar enbart Å&R Carton i Norrköping och företagets interna processer och
flöden. Vidare studeras i första hand helheten för att ge en översiktlig bild av verksamheten
med hjälp av nulägesprocesser. Tyngdpunkten i rapporten ligger på det administrativa och
fysiska orderflödet innan produktion. Dock kan vissa idéer, åsikter och förslag inbegripa
detaljer utanför denna avgränsning. Rapporten avhandlar heller ingen praktisk
implementering av förslagen men däremot ges förslag på framtida implementeringsverktyg.

1.4 LÄSANVISNING
Kapitel 2 (METOD) behandlar och förklarar vad en metod är. Vidare beskrivs vilka metoder
som har används i denna rapport för att uppnå syftet. Kapitlet innehåller därtill en
procedurbeskrivning, som beskriver hur rapporten är gjord och vilken typ av information som
inhämtats. Dessutom finns en genomgång av de viktiga begreppen validitet och reliabilitet.
Dessutom tar kapitlet upp de viktiga kritiska frågor som är nödvändigt att diskutera vid val av
metod. Vidare i kapitel 3 (LITTERATURSTUDIE) finns en relativt omfattande
litteraturstudie. Här förklaras begrepp som logistik, flödestyper, Supply Chain Management,
processer, processmodellering och olika typer av aspekter vid organisationsförändringar.
Grundläggande är exempel begrepp som logistik, flöden, ledtid samt ett antal verktyg inom
logistikområdet. Därutöver förklaras mycket utförligt vad benchmarking är och hur det
genomförs på bästa sätt. Centralt i kapitlet beskrivs Supply Chain Management (SCM)
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ingående. Kapitlet innehåller också definitioner av flödestyper och Efficient Consumer
Response (ECR). Vidare beskrivs och definieras begreppet processer och kapitlet har också en
djupgående genomgång av processteorier. Dessutom finns en förklarande jämförelse mellan
flöde och process. Kapitel 3 redogör vidare för verktyg som kan användas för att beskriva och
analysera en organisation med hjälp av processer. Kapitlet behandlar också
processbestämning och processmodellering. Avslutningsvis behandlas i litteraturstudien
organisationsförändringar och implementation härrörande till processorientering samt
processtänkande. Dessutom tas ledar- och kommunikationsaspekter upp samt hur en
infrastruktur för processledning bör se ut.

I kapitel 4 (FÖRETAGSBESKRIVNING) beskrivs företaget både på koncernnivå och på
lokal nivå. Det finns dessutom både organisationsschema och en kort inblick i några av de
produkter Å&R Carton tillverkar. Därutöver finns en kort beskrivning över hur marknaden
företaget agerar på ser ut. Kapitel 5 (NULÄGESBESKRIVNING) omfattar en
nulägesbeskrivning av Å&R Carton i Norrköping baserad huvudsakligen på intervjuer. Även
interna dokument har används för att skapa de nulägesmodeller som likaså inryms i detta
kapitel. Flödesbeskrivningen sammanfattar detaljerat resultatet från det omfattande
intervjuunderlaget. I ledtidsberäkningen presenteras den ledtidsberäkning som gjorts med
hjälp av intern information. Slutligen förevisas modeller över nuläget både övergripande såväl
som på avdelningsnivå. Kapitel 6 (OMVÄRLDSBESKRIVNING) innehåller en beskrivning
av skilda företag där flertalet fallstudier och case tas upp i sann benchmarkinganda. En
omfattande analys baserad på modellerna i nulägesbeskrivningen, återfinns sedan i kapitel 7
(ANALYS). Denna analys innehåller dessutom jämförelser med andra företag i liknande
situationer. Även åsikter och idéer som de anställda inom Å&R Carton och andra
utomstående haft har vägts in i analysen. Allt detta för att få många infallsvinklar på
problemen och för att få god förståelse för vilka förändringar som är lämpligast. Kapitel 8
(SLUTSATS/FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG) redogör för och framställer de olika
förbättringsförslag som förväntas leda i rätt riktning vad gäller systematik och reducerade
ledtider. I kapitlet återfinns dessutom viktiga slutsatser och ett utkast för fortsatt forskning
och/eller utvecklingsidéer. Kapitel 9 (REFERENSER) består av de samlade referenserna och
kapitel 10 (BILAGEFÖRTECKNING) är en bilageförteckning.
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2 METOD
Detta kapitel tar först upp begreppet metod men innehåller också en redogörelse över vilka
metoder som valts och varför. Vidare tas förhållningssättet och modelleringens roll upp. Det
finns också en procedurbeskrivning som beskriver det tillvägagångssätt som tillämpats för att
uppnå syftet. Dessutom diskuteras hur datainsamlingen gått till och vad validitet och
reliabilitet innebär. Vidare finns en metoddiskussion där de valda metoderna ifrågasätts. De
metoder som väljs i detta kapitel används sedan genomgående i rapporten.

2.1 UTREDNINGSMETOD
Varje utredningssituation är unik och metoderna bör ses som en verktygslåda där olika
verktyg används beroende på situationen. Dessa verktyg kallas metodkomponenter och består
av de tre integrerade delarna; arbetssätt, notation och begrepp. Metoder bör inte följas slaviskt
utan användas medvetet så att val görs inom ramen för ett gott resultat vid
metodtillämpningen samt dess konsekvenser.1 Metoder är således till för att hjälpa människor
att tänka bättre och måste därmed bygga på goda argument. Dessa ska ha sin grund i
metodens bakomliggande synsätt vilket åskådliggörs i figur 1. Praktiska exempel på ramverk
är livscykelmodellen medan exempel på synsätt kan vara funktionsorienterade eller
processorienterade. Vidare kan samarbets-/insamlingsformer vara av typen intervju,
seminarium och/eller olika former av grupparbeten. Metoder är till för att uppmärksamheten
ska kunna riktas mot skilda aspekter av verksamheten och är således ett gott stöd vid
utrednings- och förändringsarbete.

� Var finns de data vi
behöver?

� När uppstår
problemen?

� Vilka problem är
vanligast?

� Varför uppstår
problemet?

� Finns det ett
samband mellan
problemen?

� Är processen under
kontroll?

� Vilka är de
huvudsakliga
problemen?

� Vilka faktorer
påverkar vilka?

� Hur ska vi gå till
väga för att uppnå
vårt mål?

Figur 1: Förhållandet mellan metodkomponent, ramverk, synsätt och samarbetsformer. Fritt
efter Goldkuhl (1998b)

                                                
1 Lind (2001)

Synsätt
(Vad är
viktigt?)

Ramverk
(Hur är
frågorna

relaterade?)

Samarbets- /
Insamlingsformer

(Vem frågar?, Vem svarar?)

Metodkomponent

Notation
(Hur uttrycka

svar?)

Arbetssätt
(Vilka

frågor?)

Begrepp
(Vad tala om?)
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Fokus och struktur i arbetet är målet med det metoddrivna utredningsarbetet, vilket uppnås
genom ett växelvis frågande, svarande och dokumenterande.

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS
Ett sätt att uppfylla syftet är att låta detta arbete belysa, förklara och analysera hur människor
handlar och intrigerar. Detta åskådliggörs enklast genom att dela in verksamheten i processer
genom olika metoder och kriterier för processbestämning. Inom ramen för denna studie
studeras människors handlande i verksamhetsprocesser för att åstadkomma handlingskunskap
eller förändringskunskap för processer som utvecklar andra processer. För att tolka en
organisations verksamhet kan verksamhetsbeskrivningar eller verksamhetsanalyser användas.
Det är en metod som kan hantera den komplexa miljö en organisation befinner sig i samtidigt
som den ska skapa överblick och insikt. Mer om denna metod finns att läsa i kapitel 3.9.
Möjligheten att analysera och värdera vilka förändringsbehov och förändringsåtgärder som
behövs är också stor. Denna kunskapsutveckling kännetecknas av att vara kvalitativ, där
viktiga ord är förståelse, subjektivitet, teorigenerering, validitet, variation och nyfikenhet.2
Därför kommer denna rapport att vara en nyfiken rapport där viktig metodik är att:

� Lyssna på andras erfarenheter
� Delta i dialoger
� Utsätta sina egna och andras värderingar för kritik
� Reflektera över sitt och andras förhållningssätt
� Praktisera för att skaffa sig och andra mer erfarenhet

Kvalitativ ansats kommer alltså att användas under resten av rapportarbetet. Detta enligt
ovanstående metodik men även därför att undersökningens resultat inte kommer att kunna
bearbetas statistiskt, vilket är kännetecknande för den motsatta kvantitativa ansatsen.
Kvalitativa metoder kännetecknas i stället av en närhet till undersökningsobjektet samt en
direkt relation mellan detta och undersökaren.3 Dessutom används kvalitativa metoder alltid
när problem och resultat är, som i detta fall, odefinierade.

2.3 MODELLERINGENS ROLL
Modeller syftar till att rikta uppmärksamheten mot väsentligt viktiga aspekter i det som
observeras. Modeller fungerar också som enklare beskrivningar av något svåröverblickbart
men ger samtidigt en bättre insikt genom att bortse från oväsentligheter. För att infria både
rapportens förhållningssätt och syfte kommer processmodellering att få en central roll, bland
annat eftersom processmodellering är effektivt som stöd:4

� Vid datainsamling
� Vid strukturering av observationer
� Vid analys av teorier
� I arbetsprocessen
� Vid presentation av kunskapsbidrag och förslag

                                                
2 Starrin med flera (1991) och Hatch (1997)
3 Adolfsson & Kullman (2000)
4 Goldkuhl (1998b)
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2.4 PROCEDURBESKRIVNING
För att få en struktur på arbetet och för att på ett så effektivt sätt som möjligt beskriva hur
arbetet fortgått är arbetsprocessen uppdelad i delprocesser såsom visas i figur 2. Givetvis är
det viktigt med återkoppling och eftertänksamhet i processen. Det betyder att arbetet kan
komma att ske växelvis mellan olika processer, till exempel att datainsamlingen kan behöva
utökas om det saknas information under konstruktionen av nulägesmodeller eller senare i
kedjan.

Figur 2: Arbetsprocedur för examensjobb

2.4.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien i denna rapport ligger till grund för den allmänna förståelsen inom
ämnesområdet. Den är nödvändig för att använda rätt metoder och samla in rätt data, helt
enkelt för att göra rätt saker på rätt sätt. Såväl litteratur, interna dokument, tidskrifter och
Internet har används för att skapa en omfattande teoretisk referensram.

2.4.2 Datainsamling
Kännetecknande för kvalitativa metoder är att man inte från början vet exakt vilka resultat
som är tänkbara. Detta kräver en följsamhet gentemot det man studerar. Valet av metod
kanske får ändras under projektets gång. Det man vill studera handlar ofta om kvalitet och
inte om antal, fördelningar eller exakta mätvärden. De kvalitativa metoderna kan alltså
beskriva nya kvaliteter av verkligheten som inte var kända förut. Tekniker som är vanliga vid
kvalitativ ansats är:

� Studier (Interna dokument, befintliga mätvärden men även litteratur inom ämnet)
� Muntliga intervjuer (Halvstrukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer eller

djupintervjuer som är mycket strukturerade)
� Observationer, Oberoende öppna observationer (exempelvis att sitta vid en maskin och

observera), oberoende dolda observationer (exempelvis med videokamera eller deltagande
observationer)

� Skriftliga enkäter

Beroende på vilken typ av data som ska insamlas finns olika tillvägagångssätt. Skillnad
brukar göras på primär- och sekundärdata. Primärdata är när undersökaren eller forskaren
själv samlar in specifik data för det aktuella undersökningsändamålet. Exempel på detta är
olika varianter av intervjuer. Sekundärdata består bland annat av befintlig statistik och tidigare
gjorda undersökningar.

Litteraturstudie

Nulägesbeskrivning

Datainsamling

Avslutning och
slutsats

Konstruktion av
nulägesmodeller Analys

Förbättringsförslag
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Intervjuer
Intervjuerna i den här rapporten är många och omfattande. Syftet med det är flera, bland annat
för att stödja den kvalitativa ansatsen som beskrivits i kapitel 2.2. Därutöver är intervjuer ett
mycket bra sätt att tillsammans med interna dokument och statistik bilda sig en uppfattning
om ett företags status. Dessutom är intervjuer nyttiga för att få inblick i hur stämningen är på
företaget och hur bra de interna kommunikationerna fungerar. Intervjuerna har gjorts i flera
olika tidsskeden under arbetets gång, initialt för att få förståelse hur företaget fungerar rent
organisatoriskt och praktiskt, se bilaga 1. Senare mer strukturerat med hjälp av ett antal
utarbetade frågeformulär, se bilaga 2 och 3, för att få en mer djupgående förståelse över alla
aktiviteter eller processer i och mellan de olika avdelningarna. Detta ligger senare till grund
för nulägesbeskrivningen men även för förslagsdiskussionen. Ytterligare kompletterande
intervjuer har sedan gjorts för att förstärka bilden av företagets arbetssätt eller för att verifiera
om tidigare information har varit relevant. Dessa intervjuer har därutöver använts för
benchmarking och beskrivs noggrannare i bilaga 4.

Dessutom har intervjuer gjorts med såväl experter såsom lekmän inom området. Som exempel
kan nämnas studenter på civilingenjörsprogrammet Kommunikations- och transportsystem
och professorer på Linköpings tekniska högskola. Även andra personer med relevant
kompetens har konsulterats. Intervjufrågor samt djupintervjufrågor finns, som tidigare
nämnts, beskrivna i bilaga 1, 2, 3 och 4.

Benchmarking
Benchmarking i den här rapporten består till största del av funna och analyserade fall eller
case som är relevanta i detta sammanhang. Exempelvis olika företag som har implementerat
processorientering och hur det har påverkat företaget i fråga. Analyserna innehåller såväl
intervjuer, se bilaga 5, såsom interna företagsdokument där erfarenheter visar på både
fördelar och nackdelar. Andra former av benchmarking har varit intervjuer av konsulter inom
denna bransch. Även den typ av konsulter som endast erbjuder rent tekniska lösningar i
området har varit av intresse i denna studie. Genomgång av de olika fallen finns i kapitel 6.
En mer detaljerad beskrivning av själva teorierna kring benchmarking finns i kapitel 3.3.

Övrigt
Övrig datainsamling har skett från till exempel observationer och informella möten med
medarbetare inom Å&R i Norrköping. Observationerna har i möjligaste mån gjorts utan
speciell föranmälan för att bli så opartisk som möjligt. Dock har de alltid gjorts i samråd med
arbetsledare för att undvika missförstånd. Informella möten har skett löpande i form av
luncher eller fikamöten. Andra insamlingsmetoder kan räknas läsandet av interna dokument
och tidigare konsultrapporter som gjorts på Å&R. Ur dessa interna dokument och det interna
systemstödet har bland annat beräknats ungefärliga ledtider i de fall där detta varit möjligt.

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET
Begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva hur bra en datainsamling eller ett
test har fungerat. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultaten skall kunna
generaliseras till att gälla även andra än de som är undersökta. Validitet och reliabilitet är
begrepp som i sina ursprungliga definitioner är framtagna för studier med kvantitativ ansats
men senare har börjat tillämpas även på studier med kvalitativ ansats. Den här glidningen är
delvis olycklig eftersom det är bättre att använda andra begrepp inom kvalitativ forskning.
Eftersom begreppen validitet och reliabilitet ändå naglat sig fast inom den vetenskapliga
världen används de numera mer eller mindre även inom forskning med kvalitativ ansats. I en
studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validitet och reliabilitet under hela
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projektet. Dessutom berör begreppen validitet och reliabilitet såväl datainsamling som den
efterföljande analysen av insamlade data.

2.5.1 Validitet
Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget. Validitet betecknar alltså i vilken
utsträckning man mäter det som man avser att mäta. För att uppnå hög validitet är det viktigt
att:5

� Formulera frågorna så att man får svar på rätt saker
� Inte ställa ledande frågor
� Tänka på att vissa frågor är abstrakta och svåra att konkretisera
� Tänka på urvalet

Ett annat sätt att se till att validiteten håller en tillräckligt hög nivå är att göra validitetsanalys.
Validitetsanalys kan till exempel utföras med metoden innehållsvaliditet. Validiteten fastställs
där genom valet av uppgifter. Dessa ska vara relevanta och urskiljande för egenskapen i fråga.
Den typ av innehållsvaliditet som används i detta arbete är ytvaliditet. Ytvaliditet kan
förklaras som en genomgång av ett test i syfte att undersöka om de uppgifter eller frågor som
ingår är relevanta.

2.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet avser att mäta på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet är således ett mått på ett tests
precision och står för hur väl ett test mäter det som ska mätas. Ett sätt att se till att reliabilitet
håller en tillräckligt hög nivå är att göra reliabilitetsanalys. De metoder som används i detta
arbete är:

� Test-retest-reliabilitet (Samma person testas med samma instrument vid två olika
tillfällen. Ju större samband mellan mättillfällena desto högre är reliabiliteten i testet,
förutsatt att tidsfaktorn inte är av väsentlig betydelse för det man testar)

� Interbedömarreliabilitet (Resultaten från flera personers subjektiva bedömningar av
testpersonen jämförs med varandra. Detta mått används när testsvaren måste bedömas mer
subjektivt)

2.6 METODKRITIK/METODDISKUSSION
Eftersom det redan tidigt stod klart att interna data och information skulle vara mycket svåra
att få tillgång till bestämdes en kvalitativ ansats. Dessutom var det i stort sett omöjligt att
inom arbetets avgränsningar sätta upp de nödvändiga kontrollpunkter som skulle ha behövts
för en kvantitativ ansats. Kritik som kan framföras mot kvalitativ ansats är bland annat
oönskade intervjueffekter. Intervjueffekt är att intervjuaren kan styra och forma sin
respondent till att ge svar som intervjuaren själv önskar.6 De intervjufrågor som ställts i denna
rapport har dock haft för avsikt att få respondenten att fritt framhålla sina egna åsikter och
reflektioner. Annan relevant kritik mot intervjutekniken kan vara valet av respondenter. Det är
stor risk att personer som normalt hörs och syns mest blir intervjuade till förmån för andra.
Detta kan skapa en felaktig bild av verkligheten och det är därför av största vikt att undvika
sådana fallgropar. Handledaren på Å&R Carton har här spelat en stor roll och förhoppningsvis
har hans val av medarbetare givit den mest övergripande informationen om processerna och
organisationen. Dessutom har intervjuerna varit många till antalet för att komma bort från

                                                
5 Malterud (1998)
6 Robbins (1996)
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detta problem. En annan uppfattning kan vara att den insamlade informationen är
ledningsfokuserad. Då avdelningscheferna har en mycket god inblick i den dagliga operativa
verksamheten så borde ändå empirin framställa verkligheten på ett neutralt sätt. Dessutom har
det trots allt funnits en dialog med många medarbetare inom företaget som inte befunnit sig i
ledande befattning.

Vidare finns kritik mot observationsmetoden som bygger på att observatören genom sin
närvaro påverkar de studerade individernas tankesätt och deras agerande.7 Observatören blir
således en felkälla, då detta klart kan påverka informationsinnehållet. För att undvika detta har
observationer skett mer eller mindre oförberett. Valet av verksamhetsanalys som tongivande
metod behöver också nämnas här. Nackdelar är att metoden kräver en väldigt noggrann analys
av de framtagna modellerna för att ge ett riktigt resultat. Vilket i sin tur innebär att flera
analyser bör användas parallellt. Dessutom kan det vara nödvändigt att, innan en
organisatorisk förändring av en process, låta flera kompetenta personer analysera effekter av
denna förändring. Allt för att undvika att fel process förändras. Det innebär att relativt stora
insatser krävs, framförallt avseende tid. Metoden är ändå vald för att den både teoretiskt och
erfarenhetsmässigt ger en bra överblick och ett mycket träffsäkert resultat. Dessutom kan
metoden användas i ett senare skede för att prova ändrad verksamhet i modeller och se om
förändringen kan vara den rätta. Vidare bidrar metoden till följder utanför det specifikt
analyserade. Exempelvis kan resultat framträda som leder till beslut om utveckling av
personal, verksamhetsidé och mål.

2.7 VALDA METODER
Metoderna som är framställda nedan kommer att användas genomgående fortsättningsvis i
rapporten i såväl i datainsamling, nulägesbeskrivning som i analysen. De valda metoderna i
denna rapport blir, efter att alla faktorer bearbetats, följande:

� Kvalitativ ansats med hög validitet och reliabilitet; kapitel 2.2, 2.5
� Processbaserad verksamhetsanalys; kapitel 2.2, 3.6, 3.7, 3.8, 5.3
� Procedurbeskrivning; kapitel 2.4, 3.3, 5.1

                                                
7 Nilsson (1999)
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3  LITTERATURSTUDIE
Detta arbete omfattar en mängd akademiska discipliner där såväl logistikteori och
organisationsteori ingår. För att senare kunna analysera Å&R Cartons nuvarande situation
och ge relevanta ändringsförslag är följande litteraturstudie relativt omfattande. På grund av
detta och en varierande kunskapsgrad hos de tilltänkta läsarna presenteras nedan en mycket
omfattande litteraturstudie. För ytterligare studier eller mer ingående beskrivningar av teorin
hänvisas dock till refererad litteratur. Viktiga komponenter i teoridelen är begreppet logistik,
processer och flöden. Dessutom tas teorier som Supply Chain Management (SCM) och
Theory of Constraints upp. För att utnyttja SCM:s alla möjligheter nämns i litteraturen allt
oftare processorientering inom organisationen som nödvändig. Detta ligger till grund för en
genomgripande genomgång av processteori och verksamhetsbeskrivning. Avslutningsvis finns
i detta kapitel, en beskrivning av organisationsförändringar och olika aspekter av
processtänkandets påverkan.

3.1 VATTENSLANGSTEOREMET 8
Ett sätt att tydliggöra ett flödessystem är att likna det vid en gammal vattenslang. Vid lågt
tryck flyter vattnet sakta genom slangen utan större problem. Vid en tryckökning i slangen
börjar dock vattnet att sippra igenom små hål och sprickor. Det vill säga, man är ovetande om
problemen med hål och sprickor i slangen vid lågt tryck. När trycket genom slangen sedan
ökas, dyker horder av tidigare negligerade problem upp till ytan. Dessa måste panikåtgärdas
och kostnaderna för lappande och lagande skjuter i höjden. Denna företeelse liknar ett flöde i
ett system som till exempel produktionsflödet. Slangen är produktionen medan vattnet är
flödet av material och information. Hål och sprickor i slangen är problem med försenade
order, missad information och andra systemfel. På samma sätt uppstår enorma problem, med
panikartade åtgärder som följd, i produktion vid hög beläggning.

3.2 LOGISTIK
Logistik är ett vitt begrepp som kan innefatta en mängd olika aspekter. Begreppet logistik
eller logistics (engelska) hänförs ofta, speciellt i USA, till transportområdet där strukturen
representerar det fysiska flödet av gods och resurser. I Skandinavien anses begreppet logistik
vara likställt med materialadministration varför det engelska ordet business logistics bättre
beskriver vår syn på logistik. Logistik kan bättre beskrivas som ”aktiviteter som skapar tid
och platsnytta till färdig produkt”9 eller som de ”fem rätten – rätt produkt, rätt plats, rätt tid,
rätt kondition samt rätt kostnad”.10 Logistik kan också sägas vara läran om effektiva
materialflöden.11 Begreppet innefattar både strategiska och operativa aspekter på
materialflödet. De strategiska aspekterna innebär att hjälpa företaget att genom ett
materialorienterat synsätt nå en högre yttre effektivitet eller att göra rätt saker. De operativa
aspekterna innebär på samma sätt att genom att använda ett antal olika aktiviteter erhålla en
hög inre effektivitet eller att göra saker rätt. Logistik eller materialadministration är:12

� Ett synsätt för att tillgodose behovet av integrerad och effektiv administration av material-
och produktflödet från leverantör, via samtliga led, till slutkund

� Ett sätt att tänka och arbeta som ska beröra personer på samtliga nivåer inom företaget

                                                
8 Gustafson & Söderqvist (2002)
9 Fredriksson & Sandström (1999)
10 Lambert & Stock (1993)
11 Lumsden (1998)
12 Storhagen (1995)
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� En samlande beteckning för samordnande mellan en rad aktiviteter som har med material-
och produktflödet att göra

� Ett effektivt hjälpmedel för att sänka totalkostnader, öka intäkter, frigöra kapital samt
skapa flexibilitet genom att minska ledtiderna och därigenom kapitalbindningen

I definitionerna ovan påpekas betydelsen av helhet i hela flödet, det vill säga att hela flödet är
intressant men också att det är nödvändigt att alla aktiviteter ska involveras. Enskilda
händelser påverkar flödet både före och efter det egna företaget eller avdelningen. Ett enkelt
flöde med leverantör, företag och kund innehåller en rad funktioner. Råvaror och
komponenter ska inköpas, material tas emot, hanteras, förrådshållas, bearbetas, lagras och
distribueras. Utöver detta måste order tas emot och hanteras, flödet till, genom och från
bearbetningen ska planeras. Till detta behövs styr och planeringssystem där det är viktigt att
inte se materialflödet isolerat från till exempel informationsflödet. Det finns ett flertal
kopplingar mellan dessa och andra flöden i det totala flödet. Styrning av logistik kan
beskrivas som en process, en affärsprocess, och logistik definieras då som processen att styra
ett effektivt flöde av varor, tjänster och relaterad information i hela flödeskedjan.

3.2.1 Intern logistik
Intern logistik är samma sak som definierats under logistik i kapitel 3.2, men med den
skillnaden att man vill förtydliga skillnaden mellan intern- (händelser som påverkar flödet
inom företaget) och externlogistik (transportlogistik eller händelser som påverkar flödet
utanför företaget). Olika ord och många definitioner för samma begrepp gör det betydelsefullt
att vara noggrann med vilket som avses. I denna rapport åsyftas, som nämnts tidigare, därför
intern logistik i betydelsen materialflöden.

3.2.2 Ledtid
Idag fokuseras tidens betydelse alltmer. Korta ledtider innebär god leveransservice mot kund
och därigenom högre intäkter på sikt. Dessutom påverkas kapitalbindningen i form av
produkter i arbete (PIA). Kan man tillverka och distribuera varor under den tid kunden är
beredd att vänta behövs heller inget färdigvarulager. Ledtid definieras som tiden från en
beställning till dess en vara har levererats till slutkund och kan därför sägas utgöra kundens
totala väntetid.13 Ledtid består av ett antal delar som inkluderar olika aktiviteter såsom:

� Order
� Planering
� Bearbetning (genomloppstid)
� Distribution

Inom och mellan aktiviteter kan det förekomma väntetider beroende på köer eller på
planeringsproblem såsom brutna order eller kapacitetsstörningar. Väntetiderna uppgår ofta till
mellan 95 och 99 % av den totala tiden.14 Här finns en stor potential för att minska
genomloppstiderna och därmed också lagren. Det finns ett antal teorier som anses minska
genomloppstid såväl som den totala ledtiden, till exempel Just in Time (JIT), Theory of
Constraint (TOC), Lean Production, Materials/Manufacturing Requirements Planning (MRP)
eller olika behovsdrivna modeller.

                                                
13 Lumsden (1998)
14 Storhagen (1995)
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3.2.3 Just in Time
Just in Time (JIT) är ett samlingsbegrepp för metoder som hämtats från Japan och framförallt
dess bilindustri. Den grundläggande filosofin är att ”allt som inte tillför produkten
förädlingsvärde är slöseri”.15 Till slöseri hänförs outnyttjad kapacitet, kapitalbindning,
felaktigheter med mera. En viktig utgångspunkt för JIT är den traditionella planeringens
problem att styra tillverkningen efter kundernas efterfrågan. För att kunna ligga i fas med
kundernas efterfrågan krävs små partier och extremt korta ledtider. Man kan i detta
sammanhang tala om balanserad produktion. Det finns flera sätt att korta ledtiderna på.
Exempelvis genom att använda små serier, överkapacitet i billiga resurser, flexibel personal
som griper in där det uppstår köer och så vidare. Med extremt korta ledtider blir systemet
känsligt och det är därför av största vikt att åtgärda störningar snabbt.

JIT går ut på att ta fram precis det som behövs och inte förrän det behövs. Här används
vanligtvis så kallade Kanbans eller beordringssignaler. Meningen är att godset ska sugas fram
genom verksamheten genom att låta kundordern styra behovet. Vid sidan av rejäla reduktioner
av ledtider, och därmed av kapitalbindningen, ger metoden en förenklad administration.
Traditionellt har man styrt beordringssignalerna med hjälp av kort eller dylikt medan man
idag använder sig av datorstödda system. JIT används idag allmänt vid företag med hög, jämn
och återkommande produktion. Metoden ställer höga krav på underleverantörer och effekten
av denna metod blir ofta att lagerhållningen förskjuts bakåt till underleverantörsleden.
Begrundas bör att JIT bara kan användas i full utsträckning under följande förutsättning:16

� Relativt stora kvantiteter
� Återkommande arbeten
� Relativt jämn förbrukning
� Relativt väl förutsägbara kvantiteter/tidsenheter
� Mycket korta ledtider

Den senaste utvecklingen inom logistikområdet är att JIT blivit alltmer utbredd och fått
betydelsen som ett lagerlöst system genom ökad tidkontroll genom hela kedjan.

3.2.4 Total Quality Management
Total Quality Management (TQM) är ett koncept som bygger på kontinuerlig förbättring och
vidareutveckling av processer. Avsikten med TQM kan sägas vara att besvara frågan om hur
företagets processer utformas och fungerar. Det finns flera definitioner i litteraturen om TQM
men en vanlig är att se det som en offensiv kvalitetsutveckling.17 En annan är att se TQM som
ett angreppssätt för att lösa de problem som en organisation fortlöpande ställs inför. Klart är
att filosofin med de olika teknikerna är nära knutet till processtänkandet. Detta eftersom TQM
lägger stor vikt vid kvaliteten, helhetsperspektivet över organisationens arbetskvalitet samt
sätter kunden i centrum. Ett verktyg för detta är hörnstensmodellen18 vars centrala tanke är att
sätta kunden i centrum. Att förbättra en organisations sätt att förstå och betjäna kundernas
verkliga behov är det grundläggande syftet med TQM. För att nå dit ska företaget arbeta med
processer och ständiga förbättringar. Dessutom är det viktigt att låta alla vara delaktiga i
kvalitetsarbetet. Detta med företagsledningens engagemang och genom att basera beslut på
fakta.

                                                
15 Andersson med flera (1992)
16 Andersson med flera (1992)
17 Harrington (1991)
18 Joyce (1996)
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3.2.5 Business Process Reengineering
Business Process Reengineering (BPR) kan sägas vara en radikal förändringsstrategi där
meningen är att utveckla en helt ny organisation. Det centrala i BPR är att ställa sig frågan
varför en specifik process genomförs. En definition av BPR är ”ett fundamentalt nytänkande
och en radikal förändring av verksamhetsprocesserna i syfte att nå dramatiska förändringar
vad avser viktiga, moderna effektivitetsmått som kostnader, kvalitet, service och snabbhet”.19

Det handlar alltså om att börja om på nytt, att göra en radikal och genomgripande förändring
av organisationen för att stödja verksamhetsprocesserna. En modell för att förklara detta är
systemdiamanten20 som innefattar de så kallade fyra baserna verksamhetsprocesser,
arbetsuppgifter, värderingar och management- och utvärderingssystem. Förändringarna
kommer att påverka alla berörda och speciell vikt läggs vid kopplingarna mellan dessa baser.
För att erhålla den fungerande optimala organisationen är en horisontell struktur tillsammans
med fyra baser som samverkar nära varandra ett måste.

3.3 BENCHMARKING
Enkelt uttryckt är benchmarking en metod att lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna
förbättringar. Förklaringen till att benchmarking kan resultera i stora förbättringar kan
sammanfattas i fyra punkter:21

� Möjliggör jämförelse med och lärande från organisationer utanför den egna branschen.
� Skapar delaktighet och lärande i den egna organisationen.
� Bidrar till att sätta offensiva och realistiska mål.
� Ger kunskap om hur målen kan uppnås.

För att lära av helt andra branscher krävs ett relevant jämförelseunderlag. Det har visat sig att
arbetsflöden eller processer är ett bra underlag. Många organisationer strävar efter att
åstadkomma ungefär samma resultat, men arbetssätten fram till resultatet är olika. Då gäller
det att hitta de bästa arbetssätten, lära sig av dessa och undvika att uppfinna hjulet en gång till.
Idag används benchmarking av organisationer och företag inom såväl den privata som den
offentliga sektorn, som vill förbättra sin verksamhet. Benchmarking är en metod att
systematiskt lära av goda förebilder oavsett bransch. Syftet är att få insikt och kunskap som
omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.22 Institutet för
Kvalitetsutveckling (SIQ) har beskrivit en modell för benchmarking, se figur 3:

Figur 3: Modell för benchmarking i fem
steg, fritt efter SIQ (2002)

                                                
19 Hammer (1996)
20 Hammer & Champy (1994)
21 Bowersox & Closs (2002)
22 Institutet för kvalitetsutveckling, www.siq.se (2002-10-18)
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Ordet benchmarking kan härledas till en engelsk term som används av lantmätare. Det är en
referenspunkt i terrängen som andra punkter relateras till. Benchmarking i dess betydelse av
förbättringsmetod har emellertid ännu inte någon passande svensk översättning. Idéutbyte,
erfarenhetsöverföring och processjämförelser är några förslag som förekommer, men inga av
dessa har haft samma genomslagskraft som den engelska termen benchmarking. Innebörden
av begreppet benchmarking framgår dock av de ovan nämnda översättningsförslagen,
nämligen att benchmarking handlar om att på ett systematiskt sätt lära av andra.

Det var det amerikanska företaget Xerox Corporation som i slutet på 70-talet etablerade
benchmarking som namn på en förbättringsmetod. Flera av Xerox patent hade löpt ut och
företaget var utsatt för hård japansk konkurrens. Xerox sökte därför nya vägar att stärka sin
position på marknaden. Sökandet resulterade i att en metod utvecklades för att systematiskt
lära av andra organisationer. Xerox första benchmarkingprojekt, som numera är ett klassiskt
fall, utfördes tillsammans med postorderföretaget LL Bean. De uppnådde förvånansvärt goda
resultat genom att lära av hur postorderföretaget hanterade lagerhållning och
materialhantering. LL Bean uppvisade tre gånger bättre produktivitet än Xerox i processen för
materialhantering. Xerox har idag återtagit sin forna position på marknaden, något som de
själva i hög grad tillskriver användandet av benchmarking. Benchmarking är nu integrerat i
hela verksamheten.

3.4 THEORY OF CONSTRAINTS
Theory of Constraints (TOC) eller begränsningsteorin är en teori Eliyahu M. Goldratt
presenterade i sin första form i slutet på 80-talet men som sedan blivit allt mer detaljerad.
Teorin är ett helt tankesätt som innebär att identifiera en organisations svagheter och sedan
förbättra verksamheten med dessa som utgångspunkt.23 Enligt författaren suboptimerar många
sin verksamhet genom att varje avdelning bara strävar efter att hålla sina kostnader så låga
som möjligt. Företagen gör detta i sina strävanden att sänka kostnaderna per tillverkad enhet
och därmed öka produktiviteten. Men agerandet resulterar sällan i mindre lager, mindre
personalstyrka eller ökad försäljning. Produktivitet beskrivs istället som att föra ett företag
närmare sitt eget mål. Det verkliga målet enligt Goldratt är att tjäna pengar, allt annat som till
exempel kvalitet, effektivitet och marknadsandelar är bara vägar att nå målet. För att beskriva
om ett företag är produktivt eller effektivt behövs bara tre termer:

� Genomflöde (den takt med vilket en organisation genererar pengar genom försäljning)
� Lager (pengar som organisationen har investerat i artiklar som ska säljas)
� Tillverkningskostnad (pengar som organisationen gör av med för att förvandla lager till

genomflöde)

För en förbättring av ett företag måste minst två av de tre termerna förbättras samtidigt. Det
betyder att det är ineffektivt att eftersträva en balanserad fabrik med exakt dimensionerad
kapacitet på alla resurser. Detta eftersom både lager och genomflöde påverkas negativt när
kapaciteten balanseras.24 Kombinationen av de två fenomenen; underordnade händelser (en
kedja av aktiviteter där nästföljande aktivitet beror på den tidigare) och statistiska variationer
(de skillnader i operationstid som uppkommer mellan olika order i en operation) visar att
lagren ökar och genomflödet minskar när kapaciteten balanseras. Det centrala i TOC är att
hålla hög utnyttjandegrad i alla operationer som är flaskhalsar eller begränsningar i systemet.
Då kan ett högt utflöde genereras och kunderna kan tillfredsställas bättre och dessutom skapas

                                                
23 Goldratt (1993)
24 Goldratt (1996)
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då intäkter. Så länge flaskhalsarna är fullt sysselsatta är det acceptabelt med låga
beläggningsgrader i övriga operationer. Låg nyttjandegrad innebär högre flexibilitet och
mindre behov av lager.25 En organisation måste antingen ha en viss överkapacitet eller hålla
lager.

För att styra flaskhalsen och de runtomliggande aktiviteterna finns bland annat en princip som
kallas trumma, buffert och rep.26 Principen används för att underordna alla aktiviteter till
systemets begränsningar och därigenom kraftigt minska lagernivåer. Begränsningen eller
flaskhalsen benämns trumma och styr takten i flödet. Eftersom begränsningen avgör när en
order kan levereras bör den arbeta med små men oavbrutna partier för att hålla hög flexibilitet
och undvika lageruppbyggnad. En förlorad timme i en begränsning är en förlorad timme för
hela systemet medan en förlorad timme i en icke-begränsning endast är en illusion.27 För att
alltid hålla begränsningen sysselsatt hålls ett lager, buffert, framför den. Grundtanken är att
bufferten ska kunna säkerställa sysselsättningen i begränsningen även vid störningar i icke-
begränsningarna. Storleken på bufferten kan initialt hållas lite högre för att successivt
minskas. Repet har slutligen som uppgift att begränsa takten i icke-begränsningarna till
trummans takt. Resultatet av denna samverkan blir att lagernivåerna reduceras till följd av
mindre överproduktion. Sammanfattningsvis ska trumman spela i takt med försäljningen,
bufferten ska skydda den trånga sektorn mot störningar och repet ska sammankoppla
råmaterialförsörjningen med trummans behov.

Varje organisation har någon begränsning där varje process och flöde kan beskrivas utifrån
dessa begränsningar, statistiska variationer och underordnade händelser. Nedanstående
tankemodell för kontinuerligt förbättringsarbete utgår från verksamhetens begränsningar och
består av fem iterativa steg:28

� Identifiera systemets begränsningar
� Besluta hur systemets begränsningar ska utnyttjas
� Underordna allting annat till ovanstående beslut
� Höj upp systemets begränsningar
� Om någon begränsning under föregående steg har upphört, gå tillbaks till första steget,

men låt inte tröghet bli orsak till systemets begränsningar.

3.5 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
När en helhet ska betraktas i ett logistikflöde framhålls Supply Chain Management (SCM)
eller flödesekonomi som ett koncept som blivit allt mer uppmärksammat. Det härstammar
från tidigt 80-tal när den förre SAS-chefen Jan Carlzon pläderade för platta organisationer för
att kundernas servicekrav skulle fås överensstämma med den operativa verksamheten.29 När
sedan BPR marknadsfördes under 90-talet var budskapet förutom platta organisationer också
att ett företag bör uppnå ökad effektivitet genom att strukturera horisontellt istället för
vertikalt. Att riva såväl de hierarkiska pyramiderna som de funktionella gränserna leder till
processorienterade organisationer såsom flödesekonomi och begreppet SCM.

                                                
25 Mattsson (1999)
26 Jones & Roberts (1990)
27 Goldratt (1993)
28 Goldratt (1993)
29 Carlzon & Lagerström (1985)
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Definitionerna på flödesekonomi är många men logistikchef Clifford Sayeres30 sa: ”Supply
Chain Management är en loop, det börjar med kunden och det slutar med kunden. Alla
råvaror, alla färdiga produkter, all information, till och med alla transaktioner flödar genom
loopen. Företaget måste ses som en kontinuerlig process”.31 I denna kontinuerliga process
kan aktiviteter som är sammanlänkade med varandra i en viss ordning identifieras. Det är vad
som brukar kallas en aktivitetskedja. Kedjan av aktiviteter kan kallas för försörjningskedja
eller värdekedja om vi väljer att se det som om varje led i kedjan ska förse det nästkommande
ledet med någonting. Oavsett om de olika leden i kedjan ägandemässigt är frikopplade från
varandra eller inte krävs ledning/styrning. Det är då viktigt att detta tar sin utgångspunkt i
flödet och inte i det individuella företaget eller avdelningen. För att uppnå optimal prestanda
på flödet kopplas företagets verksamhet ihop med leverantörer och kunder, se figur 4. Genom
ökad insyn i varandras verksamhet kan hela flödet optimeras, vilket ger ökad kundservice och
reducerad ledtid till en lägre totalkostnad samt ökad konkurrenskraft.32

Figur 4: Flödet i Supply Chain Management, fritt efter Bowersox & Closs (1996)

3.5.1 Flödestyper
En förädlingskedja innehåller tre huvudflöden, varar det fysiska flödet och informationsflödet
kommer att beaktas i detta arbete: 33

� Materialflödet eller det fysiska flödet
� Informationsflödet
� Det finansiella flödet

Materialflödet består av själva produkten men också av förpackningar, lastbärare och
transportmedel. Informationsflödets huvuduppgift är att administrera materialflödet på ett
effektivt sätt. Det finansiella flödet är viktigt för att kunna skapa en effektiv förädlingskedja.
Leverantörerna måste få betalt och kunderna måste betala i tid, annars riskerar hela flödet att
bromsas upp och stanna. Det finns ett nära samband mellan informationsflödet och
materialflödet. Ett ofullständigt, sporadiskt och sent informationsflöde skapar behov av
säkerhetslager i kedjans olika led medan det motsatta leder till avsevärt minskade lagernivåer.

                                                
30 Ljungberg & Larsson (2001)
31 Paulsson (2000)
32 Fredriksson & Sandström (1999)
33 Paulsson (2000)
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Det flödesorienterade agerandet i kedjorna kännetecknas av:34

� Ta utgångspunkt i slutkunden
� Se till hela kedjan
� Dubbelarbete elimineras
� Informationsflödet blir snabbt och öppet
� Information sprids till alla led
� Ömsesidigt kravställande och utvecklingsstöd utvecklas
� Långsiktighet i affärsrelationerna blir naturlig och självklar

Samarbetet i flödet syftar till att optimera hanteringen av råvaror och produkter, dess lager,
transporter och produktionstakt. Fokus på slutkunden avgör valet av logistiklösningar för
materialflödet och här ligger betoningen på att förenkla. Förenklat materialflöde innebär att ta
bort hanteringssteg där inget värde tillförs flödet i helhet. Detta innebär med andra ord en
strävan efter raka och effektiva flöden.

Likt materialflödets betydelse för produktionen, har ett effektivt informationsflöde stor
betydelse för SCM.35 Ett effektivt informationsflöde ger en möjlighet att sänka kostnaderna
för orderhantering, reducera osäkerhet vid planering och drift samt assistera företaget att
uppnå strategiska mål. Idag finns lösningar såsom EDI (Electronic Data Interchange) och
Internetbaserade verktyg som ihopkopplade med befintlig ekonomi- eller planeringssystem
leder till snabbare och mer detaljerade informationsflöden. Kommunikationen med
leverantörer kan därmed bli bättre tack vare färsk, snabb och korrekt information. Detta
stödjer även möjligheten till effektiv ledning internt genom att alla kan få del av
informationsflödet. Informationsflödet ska kännetecknas av enkelhet.36 Med enkelhet menas
att flödet ska vara designat så att informationen inte förvrängs eller försenas på grund av
många inblandade i kommunikationskedjan.

3.5.2 Efficient Consumer Response
Efficient Consumer Response (ECR) eller Automatisk datafångst (ADF) är en praktisk metod
där slutkunden tydligt satts i fokus. Metoden baserar sig på att alla produkter har streckkoder.
All försäljning och alla rörelser i flödeskedjan, såväl in och ut i olika terminaler, registreras
med hjälp av optiska läsare som sedan automatiskt läser in data i det befintliga datasystemet.
Det innebär att informationen kan ses vid alla övriga led i kedjan vilket i sin tur innebär bättre
kontroll på de aktuella lager- och försäljningsnivåerna. Metoden är så effektiv när det gäller
att reducera lagernivåer att totalkostnaden för använda resurser kan minskas med
storleksordningen tio procent.37 Andra effektiva metoder eller begrepp inom flödesorientering
är:

� Partnerskap (nära samverkan och öppenhet mellan till exempel företag och leverantör för
att korta ledtider med hjälp av JIT eller dylikt)

� Tredjepartslogistik (en extern part tar över ansvaret för delar av företagets externa
materialflöde och det därmed sammanhängande ansvaret gentemot kunder och
leverantörer)

                                                
34 Kardemark (2002)
35 Bowersox & Closs (1996)
36 Robbins (1996)
37 Coyle, Bardi & Langley (1996)
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� Elektronisk handel (utnyttjandet av olika former av informationsteknik för att uppnå
kostnadssänkningar och få kontroll över flödet, till exempel med en partner)

Det finns ett antal faktorer som påverkar framgång inom ECR.38 Dessa kan exempelvis vara
att optimera sortimentet av produkterna i samråd med kund och/eller låta leverantören svara
för lagerpåfyllnad med hjälp av säljinformationen från det interna datasystemet. En annan
övergripande faktor är att ECR gynnas av ett processorienterat synsätt. Dessutom ger
designen och implementeringen av ett framgångsrikt ECR ett processtänkande och en tydlig
helhetssyn.

3.5.3 Kritiska aspekter
Hantering av relationer som präglas både av samarbete och konkurrens utgör ett stort problem
vid applicering av ett flödessynsätt. Olika led i en kedja kan ha olika ägare och individuella
vinstmål och expansionsplaner. Medvetenhet måste därför finnas om att det är ett stort steg att
utveckla en mer integrerad relation. Nya organisationsstrukturer och arbetsformer kan komma
att krävas, med ett större inslag av process- och tvärfunktionellt arbete inom och mellan
företagen. En viktig förutsättning är att båda parter har ett långsiktigt mål för affärsrelationen
och att personkemin fungerar bra mellan företagets ledare, vilket kan vara avgörande när
relationen utsätts för påfrestningar39. Integreringen måste drivas från toppnivå, men bör även
spridas till övriga funktioner inom företaget så att kommunikation och samarbete sker så spritt
som möjligt.

Ett av de vanligaste misstagen är att företagen av idag försöker integrera allt för många
funktioner och parter på en gång.40 Detta leder till onödig komplexitet och risken för
missförstånd ökar. Integreringen bör ske stegvis, genom att successivt utveckla tätare och
bredare kontakt med ett begränsat antal parter. Vidare är en god strategi att definiera
strategier, regler och nyckeltal mycket noggrant så att de kan accepteras av alla inblandade.
Detta innebär att organisationen kan fokusera på att lösa problem i flödeskedjan i stället för att
debattera definitioner med mera.

3.5.4 Organisationsstruktur
Under 80-talet började många företag sträva efter att samla alla logistiska funktioner och
operationer under en enda avdelning. Problemet är, att detta bara kan utvecklas till en viss
gräns. Med ökade krav på material- och informationsflödets förmåga att svara på förändringar
i efterfrågan, måste organisationsstrukturen ses över. Det krävs radikala omstruktureringar
och en av dessa är att processorientera organisationen.41 Med fokus på slutkund och hela
flödet uppnås ett processtänkande och en processyn som kan utveckla material- och
informationsflödet ytterligare.

3.6 PROCESSER
En process är en serie aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst med kundens behov och
tillfredsställelse i centrum.42 Den har en väl definierad början och ett väl definierat slut. Det
måste alltid vara klart definierat vad processen ska ta emot, vad den ska åstadkomma, hur det
ska ske samt vilka de förväntade resultaten ska vara. Vidare är det av största vikt att alla
processer har en kund - intern eller extern.

                                                
38 Dahllöf & Olsen (2001)
39 Kanter (1994)
40 Paulsson (2000)
41 Bowersox & Closs (1996)
42 Ljungberg & Larsson (2001)
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Om man ser processen som ett flöde som kunden är delaktig i kan en processdefinition vara:
”En process är en organisation av aktiviteter, som utifrån en eller flera inputs skapar en
output som är av värde för en särskild kund eller marknad. Aktiviteterna löper inom en viss
tidsram och är dessutom interrelaterade, det vill säga att de påverkar varandra
ömsesidigt”.43

Processtänkandet har ökat avsevärd de senaste åren och den viktigaste faktorn har varit att
sätta slutkunden i centrum. Många verksamheter har strukturerat eller vill strukturera om sig
från funktionstänkande till flödes- eller processtänkande. Företaget är en del i flödet, där
mervärde skapas för slutkunden. Antingen direkt i operativa processen, i ledningsprocessen
eller i någon form av stödprocess.44 Av nödvändighet och tradition har arbetsorganisationen
utgått från att skapa funktionella enheter bestående av medarbetare med liknande sakkunskap.
Samarbetet har skett i första hand inom den egna enheten eller funktionen för att lära av
varandra. För att kunna arbeta med och förbättra processer måste arbetsorganisationen baseras
på att främja ett tvärfunktionellt samarbete, med medarbetare vilka besitter olika sakkunskap.

Genom att klart definiera och dokumentera arbetsflöden och gränser mellan olika funktioner
eller personer, ökar förståelsen för arbetet och gränssnitten samtidigt som ansvarsområden
klargörs. Detta tydliggör också vem kunden egentligen är eftersom överlämning mellan olika
funktioner är att betrakta som leverans mellan leverantör och kund. Därigenom ökar
kundfokus markant. Genom att tänka i processer får de anställda en helhetssyn på hur hela
verksamheten ska förbättras för att maximera kundnyttan. Det innebär i sin tur att företagets
administrativa och strategiska funktioner kan hjälpa till att skapa mervärde för kunden.

Figur 5: Tvärgående arbetsflöde i en vertikal organisation, fritt Egnell (1995)

Processtänkandet och dess införande i organisationen är en långsiktig satsning för att öka
kundfokuseringen och kundtillfredsställelsen. Långsiktigt och uthålligt tänkande bland
organisationens ledare är av största vikt då det gäller att skapa förtroende för förändringen hos
medarbetarna. Processtänkande och processledning är ingen ny ledarskapsfluga utan ett nytt
sätt att se på organisationer och dess verksamhet. Detta är redan etablerat inom många
områden.

                                                
43 Rentzhog (1996)
44 Egnell (1995)
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3.6.1 Processer kontra flöden
Skillnaden mellan flöde och process kan ibland vara svårt att urskilja. Definitionen av process
som ett arbetsflöde utesluter ofta många processer som inte har någon tydlig input eller
output. Detta kan leda till att företagsledningar ignorerar processer som mycket väl är i akut
behov av förbättring. Flödesorientering fokuserar mer strikt på processen som maskin och är
huvudsakligen relevant när det finns ett påtagligt fysiskt flöde. Processorientering tar mer
hänsyn till interaktionen med resurser och omvärlden i övrigt.45

3.6.2 Kritiska aspekter
Resultatet av att ett företag väljer fel process vid införandefasen av processarbetet i
organisationen kallas för productivity paradox.46 Det vill säga att företaget anser att den
utvalda processen bör innebära en tydlig förbättring men i realiteten minskar den totala
produktiviteten. Resurser allokeras då till fel delar av verksamheten och dessa faktorer bidrar
tillsammans till sänkt vinst. Detta innebär att det är nödvändigt att välja processer med största
noggrannhet och hela tiden med helheten som viktigaste faktor, se kapitel 3.7.

3.7 PROCESSTEORI
Användandet av processteori som den allenarådande teorin vid verksamhetsbeskrivningar och
analyser har de senaste åren ökat. Orsakerna till detta är flera men nya tekniker och tankesätt
måste hittas för att göra det möjligt för företagen att överleva den allt starkare konkurrensen.
"För att lyckas i sina strävanden är företagen tvingade att frigöra sig från
avdelningstänkandet och istället tänka i processer, vilket inte är en lätt uppgift för företag
som i åratal varit organiserade i traditionella mönster” .47 Företagsledare vill ha företag som
är bantade, flexibla, alerta, konkurrensdugliga, innovativa, effektiva och vinstgivande men
idag fungerar inte alla så. Det beror mestadels på företagens arbetssätt:48

� Företagens mål att snabbt kunna expediera kundernas önskemål är en illusion
� Företagens delar är effektiva på bekostnad av effektivitet och vinst i företaget som helhet
� Samarbetet mellan och koordineringen av flera olika avdelningar leder ofta till problem
� Ansvarsfördelningen är vag och ibland obefintlig även då arbetet i fråga kan ha en

väsentlig inverkan på resultatet

Därför finns det idag tre drivkrafter som i kombination driver fram förändringar49:

� Kunderna tar över, vilket betyder att det är köparen och inte längre säljaren som har
övertaget

� Konkurrensen hårdnar, vilket innebär att den som erbjuder lägst pris, högst kvalitet och
bäst service kommer bli norm för alla i branschen

� Förändring sker konstant, vilket medför förkortning av livscykler både för varor och
tjänster men också för utveckling och marknadsföring av dem

Flexibilitet och snabba reaktioner blir därmed viktiga nyckelord. Att förändra företagets
konkurrensförmåga handlar inte om att få de anställda att arbeta hårdare utan att arbeta
annorlunda. För de enskilda medarbetarnas del innebär processorientering att rutinjobb blir
både mindre och mer styrda på samma gång. Genom att medarbetarna förväntas ta ansvar för
                                                
45 Ljungberg & Larsson (2001)
46 Keen (1997)
47 Hammer & Champy (1994) (citat sidan 11).
48 Hammer & Champy (1994)
49 Hammer (1996) (observera att dessa drivkrafter identifierades redan i början på 90-talet)
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hela processen blir rutinuppgifterna mindre väldefinierade. I ett annat avseende blir
rutinjobben däremot mer styrda eftersom fokuseringen på hur saker utförs gör många
aktiviteter mer likformiga och förutsägbara. Detta innebär att ansvarsfördelningen blir bättre
och lättare att få överblick över. Inom vissa processer, exempelvis produktionsprocessen, kan
dock likformighet innebära en nackdel för arbetssäkerheten. Arbetsrotation är då att föredra
men dessa faktorer behandlas inte mer närgående i denna studie.

En viktig källa för processtänkandet är Porters värdekedjemodell50, se figur 6. Han ser
verksamheten som en sekvens av aktiviteter som ska skapa högt värde för kunden, där varje
aktivitet ska vara värdeökande både för resultatet och för kunden. Modellen i fråga innehåller
en metodik för att bedöma konkurrensfördelar i det egna företaget. Detta genom en
systematisk analys av företagets primäraktiviteter, från inköp till service via produktion,
respektive stödaktiviteter och sambanden mellan dem. Metodikens mål är bland annat att
identifiera vilka kostnader som är värdeskapande och vilka som inte är det. Dess centrala
förtjänst är dock att framtvinga ett tänkande kring kunders, konkurrenters och leverantörers
värdekedjor. Kundnytta blir ett centralt begrepp; att förstå kundernas värdekedja när
aktiviteterna i den egna värdekedjan analyseras och resursbestäms.

Figur 6: Porters så kallade värdekedja, fritt Andersson med flera (1992)

Det processorienterade synsättet är alltså ett uttryck för en helhetssyn med fokus på
verksamhetens kund där processerna inbegriper olika avdelningar. Helhetssyn kan bland annat
uppnås genom att en processmodell analyseras. Analysen abstraherar ett mönster för hur en
mervärdesskapande verksamhet bedrivs eller avses bedrivas. Processorientering innebär
vidare att verksamhetens olika arbetsflöden identifieras och dokumenteras. En bild av hur
olika aktiviteter ska hänga samman träder fram. Den ligger sedan till grund för ledning och
förbättring av verksamheten. Genom att fokusera arbetsflöden, de aktiviteter som skapar
värde för kunden, kan organisationens energi koncentreras på att förbättra det som har störst
betydelse för kunden. I de flesta verksamheter finns flaskhalsar och felkopplingar i
arbetsflödet. Dessa leder till avvikelser som kräver merarbete och leder till garantiåtaganden
gentemot kunderna. Om inte processerna är identifierade är dessa flaskhalsar och
felkopplingar osynliga. Både ledning och medarbetare har svårt att hitta grundorsakerna till
symptomen. Dessa avvikelser kostar många gånger belopp motsvarande 10-20 procent av

                                                
50 Andersson med flera (1992)
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omsättningen.51 Genom processorientering kan dessa kostnader reduceras betydligt. Med
begreppet process införs egentligen ingenting nytt i organisationen. Processerna finns redan.
Alla verksamheter innehåller processer där aktivitet läggs till aktivitet och bildar kedjor, så
kallade värdekedjor eller arbetsflöden. Det som eventuellt är nytt när en organisation väljer att
processorientera, är att identifiera och beskriva de tidigare osynliga processerna. Det är först
när processerna är beskrivna som de kan ligga till grund för förbättringar av hur verksamheten
bedrivs. Det dokumenterade arbetssättet speglar nuläget och utgör avstamp för ett alternativt
och bättre sätt att arbeta.

3.8 VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsbeskrivningar eller verksamhetsanalyser är viktiga för att få förståelse för vad
problem, mål, förändringsbehov och förändringsåtgärder innebär för verksamheten. Dessutom
kan konstruktionen av verksamhetsbeskrivningar ge upphov till nya insikter om dessa.52

Formaliserade verksamhetsbeskrivningar kan vara till stor hjälp då man vill:

� Studera samspel mellan verksamhetens organisation och förändringskrav
� Prova ändrad verksamhet i modeller och se om förändringen kan vara den rätta
� Få en utgångspunkt för närmare analys av förändringarnas innehåll

Det är grundläggande att genererade modeller i en verksamhetsbeskrivning avspeglar vad
verksamheten handlar om och att man undviker så kallade fallgropar. Typiska fallgropar är
kartläggning som självändamål eller tillrättalagd utredning som favoriserar uppfattningar och
lösningsidéer gjorda på förhand. I samband med förändrings- och utredningsarbete finns det
också behov av att förstå hur verksamheten skapar förutsättningar för interaktionen med
kunden.

3.8.1 Teoretiska perspektiv
En verksamhetsanalys behöver inte leda till utveckling eller modifiering av det specifikt
analyserade utan kan lika gärna leda till beslut om utveckling av organisation, personal,
verksamhetsidé, mål och så vidare. Här kan man anta både ett systemteoretiskt- och ett
processteoretiskt perspektiv, där det förstnämnda består av två huvuddelar53 som kallas för
strukturbeskrivande och egenskapsbeskrivande. Den strukturbeskrivande delen betraktar en
verksamhet såsom uppbyggd av delverksamheter som är förbundna med kanaler, i vilka det
strömmar information och fysiska föremål. Därefter går man steg för steg vidare med att
beskriva allt mindre delverksamheter genom hierarkisk nedbrytning. Den
egenskapsbeskrivande delen redogör för olika kvalitativa och kvantitativa egenskaper hos
delverksamheter, flöden och kanaler. Nackdelen med denna teori är den betoning som skapas
på det som finns innanför systemgränserna54. Förutom att det är komplext och svårt att
definiera systemets gränser, resulterar det i ett internt fokus endast på den egna verksamheten.
Detta medan processteorin fokuserar på det resultat som skapas för kunden och dess värde för
densamme. Utgångspunkten blir vikten av att tillfredsställa kundbehov och därmed också
konsekvenserna internt i verksamheten av de processer som kundkontakt innebär. Processteori
lyfter således fram det som verksamheten är till för genom att koncentrera sig på aktiviteter
och dess kedjor, vilka dessutom är ansvarsöverskridande55.

                                                
51 Ekenhamn & Eldh (2002)
52 Lind (2001)
53 Nissen & Andersen (1977)
54 Lind (1996b)
55 Rentzhog (1996)
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3.8.2 Processbestämning
Att se hela verksamheten som en process innebär att den betraktas som en praktik (ett annat
ord för ett företags hela verksamhet).56 Inom en verksamhet finns olika processtyper, det vill
säga förutsättnings-, försörjnings-, och leveransprocesser, se figur 7. Sedan existerar varje
processtyp i varianter, så kallade variantprocesser, som är ett uttryck för att kunna hantera
verksamhetens olikheter. Varje variantprocess är indelad i delprocesser som består av
flödesmässigt grupperade handlingar. Den minsta analysenheten består av social handling.
Det gör att en process betraktas som bestående av ett antal relaterade handlingar som
grupperas till meningsfulla helheter. Viktigt är att i utredningsarbetet växla mellan detaljer
och helhet för att skapa en överensstämmande bild av verksamheten.

Figur 7: Angreppssätt vid processbestämning, fritt Lind (2001)

                                                
56 Lind (2001)
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Variantprocesser
Variantprocesser är överlagrade vilket innebär att de är samexisterande och samutnyttjande.
Överlagrade variantprocesser innebär bland annat att verksamhetens variantprocesser delvis
består av samma delprocesser. Delprocesserna består i sin tur av aktiviteter som utförs av
aktörer. Olika aktörer i verksamheten utför delvis samma aktiviteter för olika variantprocesser
i olika sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av variantprocesserna. Detta innebär att
samma delprocess kan vara en komponent i flera olika variantprocesser, det vill säga
delprocesserna är återanvändbara. Strävan blir därför att samtidigt som olikheter beskrivs i
form av variantprocesser samtidigt åstadkomma likartad hantering i de delar av
variantprocesserna som det är möjligt, det vill säga sträva efter att variantprocesserna blir
uppbyggda av återanvändbara delprocesser. Skillnaden mellan två variantprocesser är inte att
all hantering är olika i respektive variantprocess, utan det är den unika sammansättning av
delprocesser till en helhet som utgör variantprocessen. Indelningsmässigt blir då skillnaden
mellan två variantprocesser att en eller flera delprocesser är unika för en variantprocess.
Figur 8 illustrerar uppbyggnaden av överlagrade variantprocesser genom återanvändbara
delprocesser.

Figur 8: Överlagrade variantprocesser bestående av återanvändbara delprocesser, fritt efter
Lind & Goldkuhl (1998)

3.8.3 Processmodellering
Processmodellering är en generell teknik, som kan nyttjas för många olika syften. Vanligtvis
syftar arbetet i stort till att etablera viktiga och effektiva mönster för verksamhetens
bedrivande medan analysen och designarbetet syftar till att tydliggöra verksamhetens
mervärdesskapande arkitektur. Detta gör att de olika synsätt som finns när det gäller processer
och dess definitioner inte blir så viktiga.
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Rapporten utgår därför från en generell tolkning av en transformationsorienterad process57 där
förutsättningar (input) är det som processen förädlar (transformerar) genom repetitiva
aktiviteter till att skapa resultatet (output), se figur 9.

Figur 9: Mervärdeskapande genom genomförandet av aktiviteter inom ett givet mönster,
processen. Fritt efter Nilsson (2002)

En processmodell eller processkarta är ett ovärderligt verktyg för att skapa förståelse för
processers betydelse och ge en tydlig bild av hela verksamheten till alla medarbetare.58 Det
transformationsorienterade processtänkandet används idag inom ett antal managementkoncept
såsom BPR och TQM. Processerna kan delas upp i kärnprocesser, stödprocesser, delprocesser
och består av aktiviteter. Verksamhetens samlade processer ska fullfölja verksamhetens
uppgift eller mål. Processmodellen som designas måste också utgöra en naturlig
avstämningspunkt vid kvalitetssäkring av resultaten då andra typer av modeller ska kunna
förankras i ett relevant och kontrollerbart sammanhang.

En processmodell är alltså en arkitektur, vilken abstraherar ett mönster för hur en
mervärdesskapande verksamhet bedrivs eller avses bedrivas. Om processen då är ett mönster
inom vilket mervärdesskapande aktiviteter bedrivs, är mervärdet den förbättring av resursläge
som är konsekvensen av genomförda aktiviteter59. En resurs är under dessa förutsättningar ett
objekt som hanteras inom mervärdesskapande processer. Resurser omfattar även information
vilken utnyttjas för verksamhetens beskrivande. Modellarkitekturens komponenter utgörs av
resurstransformationer och gränssnitt, se notationsexempel i figur 10. Modellen är dessutom
av systemmodell vilket innebär att nedbrytning till större detaljering går att göra med full
spårbarhet och kontroll. Exempel på komponenter och dess hanterbarhet visas i figur 11.

Figur 10: Grafisk grundnotation, fritt efter Nilsson (2002)

                                                
57 Lind (2001) och Rentzhog (1996)
58 Egnell (1995)
59 Nilsson (2002)
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Figur 11: Exempel på processmodellens utseende och huvudmönster, fritt Nilsson (2002)

Styrdimension/Modelldimension
En av processmodelleringens viktigaste funktioner är att klarlägga arkitekturen för hur en
verksamhet bedrivs eller ska bedrivas avseende ett objekts flöde och mervärdesskapande
transformationer. Detta med tonvikt på verksamhetens styrning, hur styrande och stödjande
information skapas och nyttjas60. Eftersom styrningen är en av kärnpunkterna i
processmodellering krävs att ett antal perspektiv betraktas parallellt under modelleringen. Den
följande definitionen av att styra en verksamhet har en rimlig etablerad psykologisk bas61

samt ett väl etablerat formellt och filosofiskt fundament.62 Detta gör att den fortsättningsvis
används i rapporten. Ett agerande inom en verksamhet styrs oftast genom information
avseende mål, resurser och handlingsregler. Vissa av dessa handlingsregler är formaliserade
eller accepterade handlingsmönster på lämplig nivå, det vill säga procedurer och processer.
Dessa enkla mönster tas som utgångspunkt för en modellarkitektur med intentions-, resurs-,
regel och agerandeperspektiv. Resonemang om agerande och speciella processer kan endast
göras med hjälp av information från alla andra perspektiv, eller om vi vänder på
resonemanget, processmodellen integrerar perspektiven.

3.8.4 Arbetssätt
På varje abstraktionsnivå i processmodellen, se figur 7, måste ett stort antal frågor besvaras
genom intervjuer eller annan informationsinhämtning. Dokumenteringen av frågor och svar
genererar inte bara en faktisk modell enligt de notationsbeskrivningar som finns i kapitel
3.8.3, utan även nya frågor. Exempel på frågor63 för de olika nivåerna finns i bilaga 5.
Liknande frågor kan och bör ställas på olika nivåer. Det beror på det behov som finns för att
skapa en sammanhängande uppfattning och dokumentation över den verksamhet som
studeras. Genom att ställa liknande frågor på olika nivåer kan länkarna mellan nivåerna
säkerställas. Dokumentationen sker sedan fortlöpande enligt notationsbeskrivningarna i
kapitel 3.8.3. Under arbetets gång är det av största vikt att ibland stanna upp och reflektera
över det som gjorts. Ställ alltid frågan varför, som bör gå att svara på med referens till andra
processer.64 Enkla nedbrytningar av processerna bör också göras med jämna mellanrum, där

                                                
60 Nilsson (2002) och Fredriksson & Sandström (1999)
61 Hatch (1997) och Nilsson (2002)
62 Albinsson (1998)
63 Nilsson (2002) och Lind (2001)
64 Lind (2001)

följesedel

vara
Leveranskontroll

godkänd
vara

regelverk för
leverans /

kvalitetskontroll

Leverantör

mätutrustningLab.

Kund



32

hur uttrycks i termer av vad. Avstäm slutligen löpande mål- och processtruktur och
komplettera luckorna i modellen.

Kartläggning
När identifiering eller kartläggning av processer görs är tre typer av processer vanligt,
nämligen huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.65 Huvudprocesser är de
övergripande processer som beskriver syftet med verksamheten. Stödprocesser är processer
som innefattar viktiga aktiviteter men som inte betecknas som absolut kritiska för företagets
framgång. Slutligen är ledningsprocesser de processer som behövs för att koordinera och styra
verksamheten. Ett annat sätt att kartlägga processer på är att särskilja olika aktiviteter utifrån
vilket värde de har för kunden. I detta sammanhang kan man skilja på värdeskapande
aktiviteter, icke-värdeskapande aktiviteter och bortkastade aktiviteter.66 De värdeskapande
aktiviteterna kan helt enkelt beskrivas som de aktiviteter i processen som kunden kan tänkas
vara beredd att betala för. De icke-värdeskapande aktiviteterna är de som måste utföras för att
vi ska kunna utföra de värdeskapande, exempelvis transporttider. Slutligen de bortkastade
aktiviteterna är de som egentligen inte skulle behöva utföras om man ser till processen i
helhetsperspektiv, exempelvis flerdubbla kontroller och moment som inte tillför något till
processen. Målet är att minimera de icke-värdeskapande aktiviteterna genom att omforma de
värdeskapande samt att eliminera de bortkastade aktiviteterna. Kartläggningen av processerna
är ett grannlaga arbete som involverar alla medarbetare som arbetar i processen. De frågor
som måste besvaras innan man kan börja mäta processen finns beskrivna i bilaga 5.

Det är processkartan som är utgångspunkten för mätningen av processerna och därför bör man
inte bortse från rent mätningstekniska frågor vid kartläggningen även om de självklart inte ska
påverka hur processen framställs. Genom att ta ställning till dessa frågor kan man tvärtom
underlätta kartläggningen och mätningen så att den bild man slutligen får fram stämmer med
verkligheten. Målet kan emellertid aldrig vara att göra en till hundra procent fast detaljerad
beskrivning av hur en arbetsprocess ser ut. Den fråga man vill ha svar på är snarare varför
processen överhuvudtaget existerar.

3.8.5 Processanalys
Analys av en process kan göras på ett antal olika sätt med flera olikartade teorier. Vanligtvis
är det bästa att kombinera olika analyssätt. Ett bra exempel är aktörsanalys.67 Aktörsanalys är
att koppla processen till aktörens egentliga arbetssituation. Detta innebär att vandra genom
processerna med olika rollglasögon och identifiera problem utifrån typ, orsak och möjlig
åtgärd. Dessutom gäller det att utreda konsekvenserna av de olika problemen och orsaker till
detsamma. Värdeanalys är ett annat exempel som använder sig av samma arbetssätt som
aktörsanalys. Men nu ska varje aktivitet eller delprocess klassificeras efter kategorierna;
värdeadderande, icke-värdeadderande och spill. Detta är svårare än det till en början kan
tyckas, trots det är det mycket viktigt att fullfölja värdeanalysen genom hela flödet. Andra
viktiga analysmetoder är PDCA-analys och Ledtidsanalys. PDCA-analys innebär att analysera
förekomsten av följande fyra steg i processen; planering, feedback, uppföljning och
utveckling/genomförande. Dessa faktorer ska vara en integrerad del av processerna. När det
gäller exempelvis försäljning, tittar man ofta på orsakerna till varför en order förlorats. Men
en analys bör också genomföras för de order som vunnits för att bygga kunskaper även om
dessa orsaker.

                                                
65 Ljungberg & Larsson (2001)
66 Jönsson-Adrial (2001)
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Ledtidsanalys bygger på tidsfokusering och ger en mängd fördelar såsom underlättad
kommunikation, minskat prognosberoende, kostnadssänkningar och på sikt ökade
marknadsandelar. Ledtidsanalys är en central del av processorienteringen då rötterna är
tidsbaserad konkurrens. Investeringar för att reducera tider är dessutom ett grundläggande
moment. Ett tidsfokuserat företag mäter tiden, studerar fysiska resultat, använder sig av
genomloppsmått och inriktar mätningarna på team-mått. Dessa mått anses idag mera effektivt
och rättvisande än de mer traditionella kostnads- och utnyttjandegrad-
/effektivitetsmätningarna. Det finns fortfarande mycket att göra i de flesta organisationer då
merparten av tiden, i exempelvis ett tillverkande företag, är improduktiv tid. Enligt Stalk &
Hout utgör den produktiva tiden endast 0,05 – 5 % av den totala ledtiden.68

Processanalys görs allra bäst i två steg där det första är processrevision. Detta förutsätter dock
att processtänkandet redan är implementerat i någon form. Det är en generell granskning och
värdering av en process och dess miljö.69 Syftet är att identifiera problem och möjligheter och
ge underlag till utarbetande av utvecklings- och prioriteringsplan. Revisionen inleds med ett
flertal övergripande frågor som berör processen och organisationen i helhet.
Fördjupningsfrågor följer och bör exempelvis fokuseras på organisationens förståelse för
processtankesättet, utformning av ansvarsfördelning och/eller systematik i förbättringsarbetet.
Själva processanalysen, som är steg nummer två, är situationsspecifik och betydligt mer
detaljerad. Viktigt material som bör finnas tillhands för en korrekt analys är exempelvis:

� Ambitionsnivå och strategi (processledning)
� Övergripande syftesbeskrivning, effekter, kunder, leverantörer (processpecifikation)
� Förståelseunderlag (processrevision)
� Detaljerad beskrivning av processens utseende och innehåll (processmodell)
� Identifierade krav och förväntningar från kunder och andra intressenter (kund-, intresse-

och attitydsbeskrivning)

Andra analysaspekter
Efter att nuläget har beskrivits börjar man analysera var i verksamheten det finns
förbättringspotential. Vad gäller verksamhetens processer är det framförallt tre situationer
man bör vara uppmärksam på eftersom de ofta erbjuder bra förbättringsmöjligheter; eliminera
specialfall, minska variansen och minska komplexiteten. De flesta verksamheter har några
specialfall eller undantag som avviker från processerna. De centrala processerna i en
verksamhet bör dock inte innehålla sådant som bara har att göra med specialfall.

Att leta upp och identifiera specialfallen kan göras på olika sätt. Ett sätt är att identifiera vilka
typer av fall som hanteras av processen så som den är beskriven. Genom att ta reda på hur
många av varje typfall som hanteras i processen under någon lämplig tidsperiod, till exempel
ett år, förvärvas snabbt en bild av vilka typfall som är specialfall och vilka som är frekventa.
Dessa uppgifter kan användas till att leta upp och eliminera sådana aktiviteter som bara utförs
sällan. Specialfallen hanteras lämpligen i en eller flera specialfallsprocesser. Inte sällan finner
man att flera till synes olika processer i själva verket har stora gemensamma drag och endast
marginellt avviker från varandra. Är detta situationen kan det vara lämpligt att försöka
rationalisera bort någon eller några processer genom att integrera och anpassa processerna.
Kontrollera dock, innan en eventuell integration påbörjas, att volymerna i flödena för de olika
typfallen är jämförbara i storlek. Risken finns annars att man i onödan bakar in

                                                
68 Ljungberg & Larsson (2001)
69 Ljungberg & Larsson (2001)
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specialfallshantering i processen. Om någon del av processen är betydligt mer detaljerad än en
annan så kan det vara lämpligt att flytta den detaljerade beskrivningen till en annan graf som
blir en fördjupad beskrivning. Dessutom kan man generalisera fram någon, eller några, nya
aktiviteter som sammanfattar aktiviteterna på den underliggande nivån och som introduceras i
den ursprungliga grafen. Vad det gäller att minska variansen så utför olika aktörer i
verksamheten delvis samma aktiviteter för olika variantprocesser i olika sammanhang. Detta
innebär att det gäller att samordna processer så att dessa variantprocesser slås ihop. Teorin
bakom dessa faktorer finns beskrivna i kapitel 3.8.2.

Framtidsläget
Beskrivningen av framtidsläget följer i stort samma riktlinjer som beskrivningen av nuläget.
Det finns dock ett par speciella saker man bör tänka på när man gör
framtidslägesbeskrivningen. Framtidsläge är ett önskvärt framtida tillstånd för verksamheten
vid en bestämd tidpunkt. Tillståndet beskrivs i samma termer som nuläget, med några
undantag. Ett av dessa är att processgraferna för framtidsläget normalt beskrivs mer detaljerat
än processgraferna för nuläget. Eftersom syftet med processanalysen är att visa på olika vägar
från nuläget till framtidsläget är det bättre att lägga ner energi på att beskriva de problem, hot
och möjligheter man ser i nuläget än att beskriva de nuvarande processerna i detalj. En relativt
grov nulägesbeskrivning av verksamhetsprocesserna är ofta fullt tillräcklig. Det kan vara värt
att notera att det ofta är lämpligt att göra fler än en framtidslägesbeskrivning.
Förändringsanalysen syftar till att beskriva hur verksamheten ska gå tillväga för att utvecklas
från nuläge till framtidsläget. Med utgångspunkt i nuläges- och framtidslägesbeskrivningarna
görs en analys av vilka åtgärder som har störst effekt och störst potential att lyckas.
Förändringsviljan är slutligen det kanske svåraste och den första faktorn företaget måste
påverka. Det kan man bara göra genom ledningens inställning och genom klara
målformuleringar. Vidare måste dessa målformuleringar och en tydlig handlingsplan för detta
kommuniceras till samtliga instanser inom företaget.

3.9  ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Förändring är det enda konstanta i en organisation.70 Förändringar eller anledningar till
förändring kan uppstå på många sätt och de kan vara självvalda men oftast mer eller mindre
påtvingade. Oberoende av hur de uppstår måste en organisation kunna hantera förändringar.
Det finns två former av förändring; första och andra ordningen. Första ordningens förändring
innebär en förändring inom systemet, det vill säga förnyelse, förbättring och att förändringen
är initierad inifrån företaget. Andra ordningens förändring är verklig förändring, det vill säga
att initieringen kommer utifrån exempelvis från marknaden.71

Förändring kan ske förebyggande eller efter att en kris uppstått. Det förstnämnda kan vara
kontroversiellt eftersom det sker utan förutsedd anledning, medan det är mer accepterat med
förändringar vid kris eftersom alla förstår att något drastiskt måste göras. Det finns flera
anledningar att förändra förebyggande. Dessa är bland annat:

� längre förberedelsetid
� äga initiativet
� planera resurser
� fler prioriteringsmöjligheter
� tid att justera fel

                                                
70 Ahrenfelt (1995)
71 Ahrenfelt (1995)



35

Även vid en krissituation gäller att man förändrar rationellt och beter sig som vid en
förebyggande förändring. Dock är det av största vikt att ledningens engagemang klart visas.
Detta är en av tre viktiga förutsättningar vid organisatoriska förändringar.72 De andra två är:

� att skapa anledning till förändring
� att inställningen till förändringen är något naturligt

Hur framgångsrik en förändring blir är beroende av gapet mellan uppfattning och verklighet i
tre olika perspektiv. Dessa perspektiv är formade av tre frågor; varför, vad och hur. I figur 12
visas att skillnaderna mellan egna uppfattningar och verkligheten gör att motståndet ökar med
en förändring. Antingen genom organiserat motstånd eller genom långsamt lärande eller kort
minne vilket ger en skillnad i perspektivet och frågan varför.73 Det finns fler grundläggande
värderingar om vad som är viktigt vid förändringar. En viktig punkt som flera författare
nämner är att förändringsarbete bygger på att så många anställda som möjligt inom en
organisation görs delaktiga i förändringsprocessen. Delaktighet är något mer än deltagande.
Delaktighet handlar om förståelse och möjligheten att påverka det egna bidragets roll för och i
helheten.74 Det medför att kommunicering av visioner, mål, resurser, medel och tidsramar så
tidigt som möjligt i förändringsprocessen är mycket viktigt för förutsättningarna. Det är
ledningens ansvar att hantera detta i förberedelserna av en förändring men också under
arbetets gång. Kommunikationer ska bedrivas i dialog för att erhålla reflektioner och
synpunkter samt för att skapa förtroende och förståelse. Det som är självklart för en individ är
en helt annan självklarhet för andra individer. Ett bra forum för denna kommunikation är olika
former av tvärfunktionella arbetsgrupper eller förbättringsgrupper.75

Figur 12: Förändringsgap och dess relation till varför, vad och hur. Fritt efter Cicmil (1999)

                                                
72 Paulsson (2000)
73 Cicmil (1999)
74 Albinsson (1998)
75 Ahrenfelt (1995)
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3.9.1 Arbetsgrupper
För att få vetskap om och definiera problem, för att kommunicera effektivt och för att
uppmuntra till kreativitet och ett ständigt lärande finns en mängd olika verktyg. De mest
kända är förslagsverksamhet och projektgrupper men det finns även en mängd olika teorier
som stöder mer generella former av arbetsgrupper.

Total Productive Maintenance
En av arbetsgruppsteorierna är TPM (Total Productive Maintenance). Inom denna teori
används begreppet förbättringsgrupp. Detta går ut på att man skapar en parallell organisation
som enbart sysslar med förbättringsarbete.76 I denna organisation är ett av målen att förbättra
kommunikationen mellan avdelningar och få till stånd ett varaktigt samarbete mellan dessa.
Förbättringsgrupperna är företagsstyrda, kontinuerliga och tvärfunktionella. Den typ av
grupper som TPM bygger på skiljer sig från till exempel projektgrupper genom att de är
ansvariga för en process, till exempel en produktionsprocess istället för ett enskilt problem
eller projekt. Förbättringsgrupperna upplöses inte utan fortsätter ständigt att förbättra
processen, målet sätts ständigt högre och nya problemområden tas upp. Syftet är att på lång
sikt effektivisera eller förbättra en process och de medarbetare som arbetar med eller påverkar
processen. För att kunna lyckas med förbättringsgrupper och lyfta verksamheten krävs att alla
medarbetare är engagerade i aktiviteterna. Då handlar det om att bli processägare istället för
lönearbetare eller operatör eller dylikt. Detta skapar ett positivt arbetsklimat och det uppstår
en laganda som tillsammans verkar för att ta bort ”vi-och-dom-tänkandet”. Fördelarna med
företagsstyrda förbättringsgrupper har visat sig vara bland annat att man tar hand om all den
kunskap personalen besitter, speciellt bland produktionspersonal såsom processoperatörer.77

Dessutom är det ett effektivt sätt för kompetensutveckling.

Självstyrande arbetslag
Self Directed Teams (SDT) bygger på att tidsoptimera icke-produktiv tid genom att utföra
andra värdeskapande aktiviteter, till exempel förbättra arbetsmetoder. Fördelar är minskade
produktionskostnader, bättre sammanhållning inom och mellan avdelningar, förbättrade
kommunikationer samt större delaktighet.78 Utvecklingen av SDT kan beskrivas i fyra steg
där utbildning måste föregå varje steg:

� Introduktion (information och utbildning)
� Skapa kärngrupp (introducera filosofin i organisationen)
� Skapa strategiska arbetslag (samordning)
� Involvera leverantörer och kunder

3.9.2 Praktiska aspekter
Projektet
Förändringsinitiativ kan komma från förbättringsgrupper, ett befintligt projekt, idéverksamhet
eller ledningsgruppen. Det gemensamma är olika problem intern eller externt, en
organisationsförändring eller andra företagsförändringar. Förändringsinitiativet måste
innehålla styrning och referensramar för att besvara frågorna varför, vad och hur. Detta för att
det är mycket viktigt att få såväl utredningen av förändringen som förändringen själv
accepterad.79
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78 Joyce (1996)
79 Storhagen (1995)
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Varför
För att uppfylla de av ledningen tydligt uppsatta mål och delmål. Nyckeln till framgång ligger
i förändringar och anpassning medan nyckeln till dessa i sin tur är ständigt lärande. Vi kan
därför förvänta oss stor avkastning vid satsningar inom detta område. En gemensam bild av
vad som präglar organisationen i utgångsläget är därför av största vikt.

Vad/Hur
För att sortera ut och definiera de verkliga problemen går man igenom tre faser där den
logiska ordningsföljden ibland överlappas, se figur 13. Ibland kan det vara en fördel, speciellt
när det gäller fas två och tre. Cirkeln sluts när uppföljningen i fas tre visar att man inte uppnått
förväntat resultat eller att det uppkommer annan anledning att utvärdera den aktuella
situationen. Detta kan exempelvis ske vid interna eller externa störningar. Exempel på
metoder för att besvara frågorna är SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Oppurtunities och
Threats) och sökkonferens. Den förstnämnda metoden är att värdera de starka och svaga
punkterna i den befintliga organisationen och strategin i förhållande till förändringar som man
antar kommer att ske i omvärlden.80 Sökkonferens är en metod som fundamentalt handlar om
att finna gemensamma nämnare i flera olika avseende inom ett systemsynsätt där helheten står
i fokus.81 Praktiskt innebär det att människorna som berörs har en demokratisk dialog för att
finna lösningar och framtida handlingsalternativ.

Figur 13: Ett praktiskt angreppssätt för en framgångsrik förändring, fritt efter Storhagen
(1995)

3.9.3 Organisationsledning
För att nå framgång på lång sikt är det viktigt att utveckla en stabil införandeplan som
innefattar alla moment i modellen.82 En klar verksamhetsbeskrivning för organisationen
tillsammans med urskiljbara huvudmål ingår i de fyra element som är avgörande för
införandeplanen. Element nummer två är ledningsåtgärder inom fyra nyckelområden; ledning
av viktiga processer, spridning av medvetenhet och utbildning, ledning av förbättringsgrupper
och konkret demonstration av förändrat beteende genom att ledaren fungerar som förebild. I
åtgärdsplanen, som är det tredje elementet, sker spridning av kunskaper och medvetenhet till
alla i organisationen och sedan kopplas detta till en plan med samordnade åtgärder. Dessa
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82 Joyce (1996)
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samordnade åtgärder syftar till att sätta kunden i centrum och upprättar lämpliga åtgärder på
alla plan. Slutligen utvecklas en riktig miljö med hjälp av en plan för kritiska faktorer
beträffande kommunikationer, utbildning, referensramar, ansvarsfördelning, arbetsgrupper,
resultatbedömning och erkännande. Till dessa fyra element läggs sedan en tidsplan som
avslutar införandeplanen.

Ledaransvar
Erforderliga punkter att tänka på för en ledare vid organisationsledning är:83

� Identifiera organisationens nyckelprocesser
� Klargöra vad som är viktigt (ett fåtal synliga och mätbara mål)
� Se till att alla deltar
� Förklara fördelarna klart
� Förbättringsmålen ska vara; specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsberäknade

Genom att identifiera nyckelprocesserna för förbättringsåtgärderna ger man förändringen en
ny dimension som visar alla att förändringsarbetet är en mycket viktig del av hela
organisationen. En förändringsledare bör också arbeta för att skapa en motivation som
spänner över hela organisationen för att motivationsklyftan ska minska, se figur 14.

Figur 14: Motivationsklyftan, fritt efter Ahrenfelt (1995)

Genom att sprida kunskap och förståelse för förändring får ledaren större förtroende från
medarbetarna och det blir lättare att finna den kritiska massan. Denna kan sedan utgöra den
positiva energi man behöver under processen och användas av till exempel
förändringsgrupperna. Ett tidigt framgångsexempel kan sedan skapas genom kombinationen
av positiv energi, diskussion av konkreta mål och en bra kommunikation, vilket i sin tur ger
stor effekt på andra delar av organisationen.

Oavsett vilka förändringar en organisation står framför och oavsett vilka infallsvinklar som
används så finns det gemensamma nämnare vad gäller ledare och ledarskap. Exempel på
framgångsrika ledare är de som infunnit sig på företag som titulerats så kallade mästarföretag.
Dessa ledares åsikter och arbetssätt kännetecknas bland annat av:84
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� Kundorientering (Ledarna och företagen är närmast besatta av kundservice)
� Tydliga och formuleringssäkra (Ledare inom dessa framgångsrika företag förmår att

formulera och levandegöra värderingar. De visar detta både i handling och med exempel)
� Tron på medarbetaren (Ledarna utgår från att medarbetarna vill vara produktiva. De

anställda uppmuntras och feedback prioriteras)
� Stark handlingsinriktning (Ledarna tvekar inte, bästa sättet att göra mål är att skjuta

många skott. Experiment uppmuntras och misstag tillåts)
� Självständighet (Man uppmuntrar självständighet inom ramen för sina organisationer)
� Utvecklingsbenägna (Utbildning och personalutveckling har hög prioritering och vissa

företag har egna företagsuniversitet eller plantskolor för att gynna framtida utveckling)

Den betoning på medarbetaren som återfinns bland moderna ledarskapsteorier och de
mästarföretag som nämnts ovan utgör en bärande del i Human Resource Management (HRM).
Modern HRM handlar om att se medarbetaren mer som en tillgång än som en kostnad, mer
som en investering än något som ska förbrukas. Det handlar om att säkerställa att företagets
medarbetare har rätt kompetens, vilja, kraft och motivation. Att sedan utnyttja denna
kompetens kombinerat med förutsättningarna inom organisationen ger ett effektivt HRM.
Effektivt HRM har blivit allt viktigare och nödvändigare för att upprätthålla och utveckla en
organisations konkurrenskraft.85

3.9.4 Processtänkande kontra befintlig organisation
Även en befintlig funktionell organisation kan arbeta efter processer utan att vara fullständigt
processorienterad.86 Men på lång sikt är det nödvändigt med ett införande av processtänkande
på alla nivåer för att arbetsprocesserna ska fungera på ett tillfredställande sätt för kunden. Då
är det viktigt att veta hur organisationen påverkas när processtänkande implementeras.
Organisering för processledning leder till genomgripande organisationsförändringar. Det är
därför nödvändigt att förändringarna får stöd i organisationsstrukturen för att
processtänkandet ska lyckas. Enligt Rentzhog finns två vedertagna förändringsstrategier;
antingen utgår företaget från den befintliga organisationen eller så utvecklas en helt ny
organisationsstruktur. Det förstnämnda kan sägas vara en TQM-baserad förändring medan det
sistnämnda är en BPR-baserad utveckling.87

För att stödja det nya processtänkandet kan företaget alltså anpassa den befintliga
organisationsstrukturen. Detta genom att börja med att lägga till processen som en ny
dimension i organisationsschemat. För att sedan styra och förbättra processflödet skapas
sedan en infrastruktur av processägare och processledning vilket kommer att diskuteras
närmare i kapitel 3.9.5. Fördelarna att på detta sätt införa en stegvis implementering bidrar till
att risken för att förlora den befintliga organisationens styrkor minskar. Risken är att
processtänkandet blir motsägelsefullt jämfört med det gamla tankesättet. Den andra mer
radikala metoden är att förändra grunden för strukturen. Det innebär en genomgripande
förändring av hur det dagliga arbetet grupperas, integreras och styrs. Att totalt ändra grunden
för hur arbetet grupperats, från funktion till process, leder till att strukturella element måste
omarbetas. Detta innebär att den nya organisationen kommer att genomsyras i sin helhet av
processtänkandet vilket leder till liten risk för motstridigheter.

                                                
85 Ljungberg (2000) och Albinsson (1998)
86 Adolfsson & Kullman (2000)
87 Rentzhog (1998)



40

3.9.5 Infrastruktur för processledning
Infrastrukturen bör byggas upp så att organisationen skapar tydligt ägandeskap och ansvar för
processerna. Vidare bör strukturen stödja processtänkandet som helhet i hela det interna
flödet. Infrastrukturen bör därför innehålla följande roller:88

� Processägare
� Processledningsteam
� Styrgrupp
� Stödjande roller och forum
� Problemlösningsteam

En processägare är ansvarig för processen och dess funktion i sin helhet. Detta innefattar att
leda arbetet med processens ständiga förbättring genom att sätta upp övergripande mål för
processen. Men även att involvera medarbetare och att utveckla lämpliga mätetal för
effektivitet och ändamålsenlighet för processen. Det är också processägarens uppgift att leda
utvecklingen mot ett process- och kundorienterat förhållningssätt i det dagliga arbetet. Vidare
måste processägaren ha befogenheter att genomföra förändringar i processens alla delar. Detta
är viktigt för att uppnå en balans mellan ansvar och befogenheter.89 En processägare måste
alltså ha en bred kompetens med både tekniska och ekonomiska kunskaper men framförallt en
stark känsla för social kommunikation. Dessutom måste en processägare ha de personliga
ledaregenskaperna som krävs.

Ett processledningsteam innehåller personer från processens olika delar. Teamets funktion
blir att planera och samordna förbättringsarbeten inom processen. Under processägarens
ledning utgör dessa team vad ledningsgruppen utgör för organisationen i stort. Därför är det
av största vikt att man funderar över sammansättningen av dessa grupper för att utnyttja
effekterna av gruppdynamik och dess följder. Teamen bör involvera och inkludera samtliga
funktioner i processen för att skapa känslan av delaktighet i alla led. Det gäller även att
involvera kunder och leverantörer i detta arbete, det vill säga använda sig av SCM för att
uppnå full effekt av processtänkandet.

När företag implementerar och fokuserar på processer är ett av de viktigaste argumenten att
man undviker suboptimering av vissa funktioner eller avdelningar. Men risken kan vara att
företaget istället skapar en ny form av suboptimering mellan processerna. För att undvika
detta bör en styrgrupp, bestående av verkställande ledningsgrupp och de olika processägarna,
tillsättas. Genom att se processerna som ett systemflöde från högre nivå kan dessa inbördes
kontrolleras och hanteras. Denna styrgrupp kan även identifiera positiva samband. Då kan
förbättringar av en process som leder till förbättringar i en annan process prioriteras. För att
stödja processledningsteamen kompletterar många organisationer infrastrukturen med ett antal
roller. Underlättare är en person som hjälper till att kontrollera metoderna som används.
Underlättaren ska se till metodernas funktioner och vara en metodexpert som ger teamet
återkoppling på styrkor och svagheter i deras arbetssätt. Specialister är en annan grupp av
stödjande personal vars uppgift är att analysera, förbättra och omforma processen ifråga ur ett
tekniskt och/eller ekonomiskt perspektiv. Det handlar om extraordinär kompetens inom vissa
speciella områden som till exempelvis berör ny teknik. Vidare brukar en dokumenterare
användas. En dokumenterare jobbar med att kartlägga processerna så att processerna får
önskad form. Arbetet innefattar framtagandet av standardiserade flödesbeskrivningar som ska

                                                
88 Hammer & Champy (1994)
89 Rentzhog (1998)
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vara lätta att förstå av alla i organisationen. Dessa stödjande roller som beskrivits ovan består
inte alltid av olika personer utan kan med fördel kombineras, speciellt i lite mindre
organisationer. Många gånger kan dock förbättringsarbetena med processerna kräva större
arbetsinsatser eller högre kompetens än vad processledningsteamet kan hantera. En lämplig
lösning i dessa fall är att forma tillfälliga projektgrupper som här kallas problemlösningsteam.
De ges en tydligt avgränsad uppgift med klart definierad början och slut. De viktigaste
framgångsfaktorerna vid skapandet av en processorienterad infrastruktur är dock att
processtänkandet och synsättet måste bli en del av företagskulturen. Det innebär att med
ledningens hjälp påverka alla medarbetarnas synsätt och agerande som tidigare nämnts.

3.10  IMPLEMENTATION
Innan man påbörjar en processorientering är det viktigt att klargöra varför vi gör detta. Vad är
syftet och vad vill vi uppnå? Processorientering kan, beroende på syftet, omfatta allt från hela
organisationen till en del. Att processorientera en hel verksamhet är för de flesta en stor
förändring som kräver ett stort eget arbete. Som allt förändringsarbete är det avgörande att
ledningen går i spetsen och driver på. Forskning visar att i de fall som processorientering har
misslyckats eller inte nått uppställda mål beror det i de allra flesta fall på bristande uthållighet
hos ledningen.90 Att processorientera i liten skala är lättare. Syftet är att synliggöra de
viktigaste processerna för att i första hand optimera dessa. Ett begränsat antal processer väljs
ut och utvecklas sedan i pilotprojekt. En checklista för detta arbete presenteras i figur 15. Den
bygger på de fyra faserna: välj process, definiera, beskriv samt mät och förbättra:91

� Välj process
� Formulera processens syfte och mål
� Utse processägare och processgrupp
� Säkerställ gruppens kompetens

� Fastställ och förankra plan för fortsatt arbete
� Definiera processens start och beslut
� Identifiera kundens prioriterade behov

� Kartlägg processen
� Stäm av och förankra processbeskrivningen
� Analysera processkartan
� Genomför uppenbara förbättringar
� Definiera krav på processen utifrån kundbehov
� Identifiera mätetal

� Sätt mål för processen
� Utveckla rutiner för kontinuerlig mätning
� Mät på processen
� Förbättra processen samt säkra dess stabilitet och förmåga
� Följ upp processens resultat
� Ständiga förbättringar

Figur 15: Checklista för att implementera processorientering, fritt efter SIQ (2002)

                                                
90 Dicander-Alexandersson (1997)
91 Institutet för kvalitetsutveckling, www.siq.se (2002-10-14)
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING
I detta avsnitt presenteras Å&R Carton som företag men även vilken marknadssituation
företaget befinner sig och verkar i. Med marknad syftar kapitlet på den europeiska
marknaden.  Vidare beskrivs kortfattat affärsidé, produktflora och organisationsstruktur för
Å&R Carton i Norrköping.

4.1 Å&R CARTON
Å&R Carton är ett europeiskt företag som tillverkar kartongförpackningar till kunder i hela
Europa samt USA och Ryssland. Företaget trycker, stansar och limmar med moderna metoder
uteslutande i kartongmaterial. Dessutom säljs färdiga lösningar, allt ifrån konstruktion av nya
förpackningar till färdiga förpackningsmaskiner. Bolaget är det tredje största i sin bransch och
dess nyckeltal är som följer:

� € 350 miljoner i omsättning
� 2100 anställda
� 15 fabriker i 9 länder, Sverige, Tyskland, Finland, Ryssland, Frankrike, Norge, UK,

Holland och Estland
� Drygt 200 000 ton kartong förbrukas per år

4.1.1 Koncernmål
Koncernens mål är att bli ledande i att leverera kartongförpacknings- och
förpackningsmaskinlösningar till förpackningsanvändare i Europa. Målet ska nås genom att:

� Erbjuda lösningar av hög kvalitet med hög service till konkurrenskraftiga priser.
� Investera för utveckling och ny teknik genom att nå koncernens uppställda finansiella mål.
� Värdesätta ansvaret till företagets anställda, kunder och leverantörer.

4.1.2 Historik

Figur 16: Kort historik över Å&R Carton

Lund
1929 Åkerlund & Rausing grundas av
                  Ruben Rausing och Erik Åkerlund
1932 Ruben Rausing ensamägare
1939 Fabrik flyttad från Malmö till Lund
1965 Å&R säljs till Svenska

Tändsticksbolaget (Swedish Match).

Norrköping
1858 Lithografiska AB (spelkort+kuvert)
1903 800 anställda
1913 SLT  (Esselte) bildas
1962 Ingelstafabriken byggs

1984 Swedish Match köper Esselte Pac.

1985 Förpackningsdivisionen byter namn till Åkerlund & Rausing
1987 STORA-koncernen köper Swedish Match
1994 Ahlströmskoncernen blir hälften ägare
1999 Å&R köper FCP-gruppen och Å&R Carton bildas.  Flexible-divisionen bolagiseras.
2001 Å&R Carton förvärvar Superfos i Ystad.

Å&R CARTON
Kort historik
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4.1.3 Aktuellt ägande
I början av år 2000 grundade de två finska privatägda företagen Ahlstrom Corporation och
CapMan Å&R Carton genom sammanslagning av kartongdivisionerna i Å&R Group och FCP
SA. Ägandebilden är för nuvarande som figur 17 visar.

Figur 17: Aktuellt ägande i form av cirkeldiagram

4.2 MARKNADEN
Leverantörer, och då framförallt kartongtillverkare, samt kunder består av stora företag som
växer och konsoliderar. De tio största av dessa företag har tillsammans marknadsandelar
uppåt 90 %. De tio största förpackningstillverkarna (konverterarna) har tillsammans 45 % av
marknaden. Resultatet är att konverterarna är klämda mellan dessa stora
bolagssammanslutningar. Detta leder till stor prispress och konkurrens där många
konverterare åtar sig jobb med förlust bara för att ta volymmässiga marknadsandelar. Därför
är det allt viktigare att med helhetslösningar, leveranssäkerhet, effektiva logistik- och
produktionsmetoder skapa sig bättre konkurrenskraft på marknaden.

Figur 18: Marknadsaktörer i förädlingskedjan
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4.3 Å&R CARTON, NORRKÖPING
Denna rapport är skriven i och åsyftar produktionsenheten i Norrköping. Å&R Carton,
Norrköping har ungefär 170 anställda och har en omsättning på cirka 250 miljoner per år. I en
ISO 9001 certifierad anläggning och hygiencertifierad anläggning (ADAS) tillverkar man
kartongförpackningar med en kapacitet på cirka 20000 ton årligen. Företaget erbjuder
kunderna samma typ av produkter som Å&R Carton-koncernen gör generellt. Dock har
Norrköpingsenheten specialiteter såsom foliering för lyx och flärd, prägling för kvalitetshöjd,
UV-lackning för hög glans, fodrade förpackningar och fönsterlimning. För att klara av detta
finns hög kapacitet och egen reproavdelning. Dessutom används modern teknik som
exempelvis CTP (Computer To Plate) och CMS (Colour Management System).

4.3.1 Affärsidé
Norrköpingsenheten har en egen affärsidé som speglar koncernmålet men som är mer
anpassat för de lokala kunderna; ”Vi vill ge våra kunder konkurrenskraft genom att erbjuda
kunden innovativa och kvalitativa förpackningslösningar i flödet från inpackning och
distribution till konsumentanvändning. Vi vill att det ska uppfattas att vi gör detta med hög
service och engagemang.”

4.3.2 Produkter
Exempel på speciella och innovativa förpackningslösningar som tillverkas på Å&R Carton i
Norrköping kan nämnas; Hermetet® , Cekacan® och Dur-a-Lox®. Den första typen av
förpackning är förlimmad med en helt integrerad skyddande barriär, se figur 19. Den är lätt
att fylla för kunden och har oftast smarta öppnings- och återförslutningsmöjligheter för
konsumenten. Den andra sorten av förpackning är mycket användarvänlig och perfekt för
torra varor som exempelvis chokladpulver, se figur 20. Den tredje varianten är en lyxigare typ
som används mycket till konfektyr och chokladförpackningar. Man använder sig av både
foliering och fodring för att få rätt utseende, se figur 21.

Figur 19: Exempel på en innovativ förpackning, Hermetet®

  Figur 20: Cekacan®

förpackning

Figur 21: Exempel på en konfektyrförpackning, Dur-a-Lox®
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4.3.3 Organisation

Figur 22: Organisationsschema över Å&R Carton i Norrköping den 1 november 2002
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5 NULÄGESBESKRIVNING
I detta kapitel beskrivs den nuvarande situationen på Å&R Carton i Norrköping. Företagets
processer, flöden, organisationsstruktur och arbetssätt framställs. Viktiga frågor för att få en
korrekt nulägesbeskrivning har till exempel varit:

� Vem ansvarar för ordern fysiskt?
� Vem ansvarar för ordern kommunikativt?
� Hur följa ordern i flödet?
� Hur identifiera systemets problem?

För att besvara dessa frågor och på ett lättbegripligt och översiktligt sätt skildra de interna
aktiviteterna har metoden verksamhetsbeskrivning med kvalitativ ansats används. Metoden
finns närmare beskriven i kapitel 2 och kapitel 3.8. Således har först det digra
intervjumaterialet studerats. Sedan har modeller över nuläget arbetats fram med hjälp av
detta och övrig interninformation. För mer detaljerade och utförliga modeller hänvisas till
bilaga 6-14.

5.1 FLÖDESBESKRIVNING
Produktionen är kundorderstyrd och kunden har i dagens orderflöde kontakt med inte mindre
än tre instanser; kundservice, marknad och PrePress. Själva orderflödet börjar med att kunden
tillsammans med marknad eller kundservice lägger en order. Det är idag otydligt vem som
egentligen sätter priserna till kund. Det finns en fast prislista som säljaren går efter men i
många fall förekommer prisdiskussioner. Många anser att det måste till en bättre kundkontakt
för att lösa detta problem, exempelvis ha klarare regler för kunderna. Dessa regler samt det
som verkligen bestäms med kund ska sedan informeras till fler avdelningar. Order från kund
kan idag komma in från många kanaler och med skiftande utseende. En anställd tyckte det
vore enklare med ett standardiserat formulär som förmedlas till samtliga kunder för att
undvika misstag och få rätt information.

Efter att ordern har lagts in i systemet, kalkylerats och beretts skickar kundservice ordern
vidare till planering. Där kontrollerar man när plats finnes i produktion. Planering bokar
produktionstid och meddelar inköp när man vill ha material framme. Inköp beställer material,
huvudsakligen kartong, och bekräftar leveransdatum till planering. Detta förfarande innebär
en hel del problem senare i flödet. När planering bokar upp tid och det senare blir en brytning
av en order, medför det att det blir en stor mängd råvarumaterial liggandes i lager. Planering
planerar sen in var och när ordern ska köras i de olika produktionsenheterna. Nästan alla order
går flera varv i denna administrativa cykel beroende på förändringar i avrop, layout eller
volymer. En hel del av dessa ursprungsorder står dock fortfarande kvar i planerings- och
inköpsschemat. Rutinmässigt planeras en operation per vecka, det vill säga tryck en vecka och
stans nästa vecka och så vidare. I dagsläget kan inte Å&R sägas ha något fungerande system
för sin produktionsstyrning. Ordrarna släpps i produktion och flödet trycks framåt genom
flaskhalsarna. På detta sätt hålls förvisso trycket uppe i alla arbetsstationer, men mängden
utlevererat material ökar inte. Däremot ökar kapitalbindningen i PIA.

När den administrativa cykeln är klar initieras nästa skeende av kundserviceprocessen. I den
processen förbereder PrePress ordern för produktion genom att ta fram reprounderlag och
andra orderunderlag tillsammans med kundservice och kund. Här skiljer företaget på
produktionsorder och reproorder. Produktionsorder kan också kallas repeatorder och är som
namnet antyder en gammal order. Det gäller oftast bara att göra i ordning ordern för
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produktion med aktiviteter som till exempel färgblandning och dylikt. En reproorder däremot
kräver arbete med design, dekorprov och färglikare. En relativt ny organisationsförändring har
gjort så att reproordrar numera hanteras direkt av PrePress. Det har enligt vissa givit en bättre
kontakt som är bra både för kunden och Å&R. Kunden får tekniska expertråd direkt och en
bättre dialog har större möjligheter att utvecklas. Dock finns det åsikter som strider mot detta.
De påpekar att man numera har ännu sämre kontroll på var ordern befinner sig i flödet. När
PrePress är klara måste reproordern godkännas av kund angående bland annat leveransdatum
och färglikare för att erhålla ett så kallat ordererkännande. Därefter kan, om allt är klart med
fördelning med mera, ordern frisläppas till produktion. Vid denna tidpunkt måste också
exempelvis plåttillverkning och färgblandning vara förberedd för att produktions första
instans, tryck, ska kunna starta. PrePress självt genererar pengar eftersom företaget tar betalt
för dess tjänster vid sidan av orderpriset. Priset följer uppsatta prislistor där säljaren
bestämmer om det slutliga priset. Av instanser och arbetsmoment i produktionsflödet kan
nämnas stansning, foliering, brytning och flera varianter av limning. Vissa order har stans
som sista instans före emballering och leverans. Flödet avslutas sedan med lagring på
färdigvarulager och distribution. Detta sköts av avdelningen expedition som rent formellt
ligger under kundservice. Här finns en uppsjö av åsikter om flödet och idéer för nödvändiga
förbättringar men rapporten koncentrerar sig, som tidigare nämnts, på flödet innan
produktion.

För att låta en order gå igenom flödet låter man en plastmapp fysiskt vandra runt mellan varje
instans. Mappen innehåller bland annat information om ordern och de olika operationerna.
Dessutom omfattar mappen färglikare, format och konstruktionsprov och dekorprov. Viss
information måste finnas i mappen enligt nuvarande ISO-dokumentation. En annan anledning
till att använda sig av en mapp är att exempelvis färglikare är svår att ersätta med digitala
bilder. Innebörden av förfarandet leder dock till att många medarbetare inte behandlar ordern
förrän de har plastmappen rent fysiskt på skrivbordet. Därför missas möjligheten att börja
många aktiviteter eller orderprocesser parallellt. En del anställda menar att detta leder till ett
felaktigt tankesätt, där alla bara ska göra sin sak. I stället tycker en respondent att det vore
bättre om hela denna process kunde ske digitalt, i så stor grad som möjligt. Detta ihop med
utbildning för ökad kompetens inom flera områden skulle leda till ökad flexibilitet och kortad
ledtid, anser den intervjuade.

5.1.1 Organisation
Många anställda uttrycker sitt missnöje med en hel del organisationsförändringar senaste
tiden. Naturligtvis spelar de stora nedskärningarna och kostnadsjakten en stor roll när en
något negativ syn kan skönjas. Några tycker att flyttandet av personal till lokaler närmare
produktionen inte enbart har varit positiv. Kundservicefunktionen tycker exempelvis att det
förvisso har skapat bättre kontaktmöjligheter med produktion. Men man har istället tappat den
viktiga kontakten med säljavdelningen. En annan vanlig uppfattning bland respondenterna är
att organisationsstrukturen är bra, om det någonsin kunde vara rätt person på rätt plats. Man
syftar till exempel på nuläget där det är ett antal tjänster i organisationen som har
tillförordnade poster. Generellt tycker medarbetarna att det gjorts för lite av den nuvarande
ledningen. Speciella påpekande har gjorts vad gäller bemanning, då i synnerhet över
semestern, och när det gäller tydligheten i informationen ut till alla anställda. Om detta härrör
till organisationsstrukturen kan inte många svara på förutom den allmänna åsikten om att
ansvarsfördelningen är vag.

Hierarkitänkandet finns fortfarande kvar på en del ställen även om det blivit bättre på senaste
tiden. Som exempel tas att arbetsledarna fungerar som filter för sina underställda, både för
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information uppifrån såväl som produktionsinformation. Arbetsledarrollen anses mycket
viktig och en smula eftersatt bland de anställda. Ytterligare en åsikt angående
hierarkitänkandet är att kommunikationen endast blir enkelriktad, antingen för att den högre
upp i kedjan inte vill lyssna eller att man längre ner i kedjan inte informerar uppåt. Den
otydliga arbetsbeskrivningen skapar en förvirring och misstro bland de anställda. En anställd
uttryckte det som att vissa har makt trots att de inte skulle ha det. En annan medarbetare
uttryckte sin skepsis över organisationen då han inte tyckte rätt person gör rätt jobb.
Ytterligare åsikter från anställda är att ledningen inte fullt ut har kontroll över, och är
okunniga om, verksamheten. Detta torde delvis bero på organisationen men också på
”mjukischefer” som någon yttrade det.

Andra åsikter om organisationen idag är att produktionen har för mycket tyngdpunkt inom
företaget. Såväl systemstödet som organisationsuppbyggnaden är idag produktionsvinklad
anses det. En anställd tyckte att allt fokuseras på produktionen och då framförallt
tryckavdelningen. Alla utgår ifrån det såväl i diskussion som vid planering. En medarbetare
sade vidare att företaget borde lyfta blicken och se till vad som är lönsamt istället. Dessutom
ansågs att det kanske viktigast av allt är att se till helheten, det är ändå de levererade kapslarna
företaget få betalt för. Man tjänar i sig ingenting på att trycka. Idag är uppfattningen att det
endast är vissa personer som ensamma gör ett stort arbete och drar igenom order genom
flödet.  Idéerna om hur organisationsförändringar skulle lösa problemen på Å&R Carton är
flera, exempelvis att kundservice och marknad slås ihop till en och samma avdelning. Där ska
en säljare och en kundservicespecialist jobba tillsammans om samma kunder. Dessutom måste
då ett tydligt ansvarsförhållande mellan produktion och kundservice/marknad arbetas fram så
att motsättningar inte uppstår. En annan idé är till exempel att slå ihop inköp, planering och
expedition till en logistikavdelning. Ytterligare en idé är att lägga expedition, inköp och
planering under produktion. I det förslaget ingår också att marknad och kundservice bildar en
och samma avdelning. Dessa förslag är exempel på den vilja de flesta medarbetarna har att
försöka förbättra. Men flera anställda har gett uttryck för att ogenomtänkta
organisationsförändring bara blir problematiska och kostar mer än vad dom smakar.

Vad det gäller ledarskap säger de flesta att det är mycket viktigt. Man vill ha en arbetskultur
där det finns klara mål, strategier och regler. Det ska fortfarande vara ett fritt arbete påpekas
det från flera håll men att ha en rutin att följa är grundläggande. Ett stort problem idag är att
en sådan strategisk plan inte har kommunicerats på rätt sätt från ledningen säger en anställd.

5.1.2 Flöde kontra arbetssätt
En stor enighet finns idag inom företaget. Det gäller uppfattningen om att flödet av order,
material och information är mycket ineffektivt. En medarbetare uttryckte att ingen
kontrollerar flödet och givetvis leder det till avsaknad av insikt. Flödet anses ostrukturerat och
utan gemensam bild. Det finns stor kompetens inom företaget men varje avdelning har sitt
gebit utan att titta upp och se till helheten. Flödet är dessutom för splittrat och långsamt. Detta
beror enligt flera röster att det saknas samordning. Det är för många aktiviteter som studsar
mellan de olika avdelningarna utan direkt kontroll. En massa isolerade boxar eller rutor
skapas där flödet avstannar. En anställd formulerade det som en känsla av att dessa rutor finns
i huvudet på folk.

Ett annat uttryck för det långsamma flödet är ”post-it-lapp-flödet” med många inblandade
avdelningar och personer. Ordern går mellan avdelningarna med otydligt ansvar och ramlar
ofta mellan stolarna. Det betyder att ordern bara skjutsas runt istället för att levereras från
avdelning till avdelning. Vad det gäller produktionsflödet irriterar sig flera anställda på de
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ständiga orderbrytningarna. De för med sig långa omställningar och ständiga tveksamheter.
En annan faktor är att det verkar vara kapacitetsproblem och ordningsproblem inom
produktion. Dagens arbetssätt med oklara regler för exempelvis material- och pallhantering
leder till oklarheter var respektive produkt finns. Men det innebär också ännu större
svårigheter att följa produktionsflödet. Många tycker att systemstödet är den största boven i
flödesproblematiken. Många hoppas också att det nya affärssystemet PECAS ska hjälpa till att
lösa problemen. Någon påpekar dock att PECAS bara kan bli lyckosam och hjälpa till i
flödeshanteringen om bred utbildning kommer att upprättas så att alla förstår hela systemet.
Dessutom kommer troligen vissa detaljer att få ändras antingen det gäller PECAS eller
organisationen. Påpekanden om att dagens systemstöd är hopplöst, tungjobbat och svårt att
överblicka är vanliga. Liksom att dagens datorsystem inte tillåter personalen att se var ordern
är för tillfället. Detta är givetvis faktorer de flesta efterlyser för att ge bra kundservice men
även för att kunna få en tydligare helhetsbild internt. Andra faktorer som anses vara upphovet
till de dåliga flödena är otydlig ansvarsfördelning och obefintlig helhetskänsla.

Arbetssättet anses av många som förlegat och lite gammalmodigt. Det finns mycket
revirtänkande kvar vilket, som påpekats förut, påverkar flödet negativt. Många har ifrågasatt
arbetssättet nu under sommaren när många akuta problem kommit upp till ytan. Inte alla är
överens om att det är arbetssättet som skapar problemen. En del skyller på dålig
ledningsinformation, oplanerade organisationsförändringar och systemstödet. De flesta anser
dock att det generella arbetssättet idag leder till isolerade öar där dialog saknas i
kommunikationen. Rutiner är just rutiner och man gör som man alltid gjort. Det är en åsikt
som delas av många och som pekar på avsaknad av kritiskt tänkande.

5.1.3 Ansvar
Ansvarsfördelningen är för vag och otydlig. Det medför att en del arbeten hamnar mellan
stolarna. Exempel på detta är när ordern upptäcks vara fel och måste skickas tillbaks i
flödeskedjan. Det tar mycket lång tid både beroende på dålig organisation men också på
mycket manuellt arbete. Ansvarsfördelningen och den svaga dialogen anses vara
sammankopplade problem. Den otydliga ansvarsfördelningen märks också på den relativt
stora mängd fel som finns i ordrarna. I praktiken tar speciella personer i organisationen mer
ansvar än andra vilket kan leda till obalans i flödet. Ett annat problem med detta är att vissa
personer är och petar i en mängd detaljer som ligger utanför deras egentliga ansvarsområde.
Detta kan skapa konflikter och sakta ner flödet. Vissa personer anses dessutom svåra att jobba
med eftersom de inte kan acceptera beslut som påverkar deras eget delmoment. Detta tycker
många påverkar stämningen negativt. Det är få som vågar ta eget ansvar för beslut eller
enklare förändringar och när väl något ändras är det sällan informationen går vidare. En
anledning till detta kan vara konflikträdsla som uppkommer av att vissa i ledande ställning är
för mycket kompis med sina underordnade. Man engagerar sig inte tillräckligt om exempelvis
en maskin står still eller om det blivit fel i bemanningen. Detta eftersom det riskerar att slå
tillbaks i form av sämre arbetsstämning säger en respondent.

Ett tydligt exempel på hur ansvarsfördelningen och i viss mån kommunikationskanalerna
fungerar idag är de kvalitetsproblem företaget haft med chokladaskar på sistone. Dur-a-Lox®
heter konstruktionen och tillverkas i flera delar med bland annat ett separat lock. Under den
senaste produktionsomgången skulle 150 000 enheter tillverkas vilket också skedde. Dock
upptäcktes, när i princip hela ordern var färdigtillverkad, att locken saknade kundens
företagsnamn från folieringsmomentet. Flera frågor väcktes, bland annat varför inte
arbetsledaren som ska kontrollera och godkänna tryckstart inte reagerade. Andra frågor som
uttalades var varför inte planeringsmöten förekommer eller varför inte berörda operatörer
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handlar rätt. Flera personer som berättade om händelseförloppet vittnar om vag
ansvarsfördelning, outtalade rutiner och om rutiner som inte efterföljs.

En nyligen bestämd förändring är att en deadline för orderunderlag ska vara inskriven på
orderbekräftelsen. Dock är det en förhållandevis vanlig uppfattning att detta inte efterföljs i
god ordning. Några har åsikter om att detta beror på att marknad behandlar sina kunder för
lättvindligt och lovar för mycket. Andra påpekar att kunderna oftast eller alltid är sena med
orderunderlag och fördelningsinformation. Ett par anställda hade föreställningen att detta
beror på den vaga ansvarsfördelningen där ingen tar ansvar och tydliggör vad som gäller.
Kopplingen vag ansvarsfördelning och dålig information är tydlig tycker man och detta leder
till många missuppfattningar. Ibland inträffar det problem i produktion eller att en viss order
måste prioriteras. Då kan nuvarande körning och planerade körningar av en order behöva
brytas. Detta förfarande var mycket vanligt under semesterperioden år 2002 då trycket var
högt i produktion. Det skapar problem i planeringen, höga omställningskostnader i produktion
och förlängda liggtider för råmaterial. Dessutom sätter det fingret på ett ansvarsproblem då
det i organisationen idag inte definierar när och av vem ordern får brytas. Detta genererar
irritation bland de anställda och leder också till höga kostnader och osäker planering.

Ett annat problem som påpekades av respondenterna var att ansvaret som produktionschef
innehåller ansvaret som kvalitetschef. Detta är inte lyckligt enligt flera källor bland annat ur
revisionssynpunkt, men också därför att det inte fungerar tillfredställande med en situation där
en instans ska korrigera sig själv. Kvalitetsuppföljningen kan bli lidande även fast en anställd
tyckte verksamheten just nu fungerar.

5.1.4 Kommunikation
Organisationen och systemstödet bistår inte kommunikationsvägarna utan den
kommunikation som sker är individuellt skapad. Som exempel på dålig kommunikation
nämns leveransförseningar i produktion. Ingen ny information går då ut till vare sig
kundservice, marknad eller andra avdelningar. Systemstödet har heller inte denna information
tillgänglig förrän en dag senare. Bristen på information ger också stora problem med korrekt
uppföljning. Kommunikationerna fungerar dåligt inte enbart beroende på systemstödet utan
också beroende på personproblem. Personliga idéer och inställningar borde inte få styra över
en vettigt fungerande dialog. Datasystemet eller det nuvarande systemstödet godtar allt utan
kontroll vilket skapar en naturlig felkälla. Detta för också med sig att den egna avdelningen
prioriteras eftersom all kraft måste läggas ned på de egna problemen. Vissa tycker att denna
faktor också leder till att de anställda generellt sett har dålig kontroll på vad de andra
avdelningarna gör och vilka krav som dessa ställer. Dock anser de flesta att kommunikationen
är mycket bättre än för några år sedan. Det är bättre, fler och öppnare diskussioner om
problem och annat nu. Detta är bra för stämningen men fortfarande inte systematiserat och
uttalat.

En del medarbetare nämnde den kommunikationskurs som de anställda fick gå på för en tid
sedan. Den var positiv under tiden den fortgick men när man kom tillbaks till arbetet blev allt
som vanligt igen. Detta trodde flera berodde på att inte erfarenheterna och kunskaperna från
kursen efterhölls när vardagen på arbetsplatsen vidtog. Bland annat beslutades det från början
att företaget via teamträffar skulle underhålla en kommunikationsmodell. Denna idé självdog
dock när teamträffarna slopades en kort tid efteråt.

På flera håll önskas bättre respons från närmaste chef, men också utökad
kommunikationsmöjligheter. Teamträffar eller liknande informations- och diskussionsmöten
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är viktiga för förståelse och acceptans i organisationen. Det fungerar enligt många källor inte
alls tillfredsställande idag. I produktion är det arbetsledarna som är ansvariga för detta men
det påpekas att det är svårt att få tid till liknande träffar och att de anställda är avogt inställda.
Många respondenter tycker dock att det vore intressant och bra med teamträffar. Samma
medarbetare tyckte det skulle vara lärorikt att ha möten av mer övergripande karaktär också.
Möten med företagsinformation såsom framtidsplaner, implementeringsförslag och
ekonomisk status. En anställd uttryckte sin förvåning över att inte en förslagskommitté såg till
att ha ett diskussionsforum för nya idéer. Dessutom tyckte man att ett belöningssystem för
förslag troligen skulle löna sig för Å&R Carton.

Många anställda påpekar att den svaga kommunikationen mellan avdelningarna också
påverkar ordningen. För att ta ett par exempel på detta ska först nämnas
produktionsrapporteringen. Produktionsrapporteringen sker idag manuellt genom att de olika
maskinoperatörerna skriver en produktionsrapport. Sedan skickas denna till arbetsledaren på
respektive instans som ska korrekturläsa och rätta eventuella fel. Sedan skrivs informationen
in i systemet av administrationsansvarig. Denna rapportering anses mycket viktig och därför
bör informationen vara relevant och korrekt. Dock har det uppmärksammats i ett
examensarbete92 att det förekommer en hel del fel i produktionsrapporterna.
Examensarbetaren har under tre månaders tid granskat produktionsrapporterna och funnit
följande allvarliga problem:

� Felaktigheter vad gäller operation eller kostnadsställe eller en kombination av dessa
� Felaktigheter vad gäller tidsangivelser
� Slarvigt ifyllda rapporter med ofullständig information

Detta kan enligt respondenterna bero på ett flertal saker. Dålig kommunikation med
arbetsledarna är en påstådd anledning. Operatörer tycker inte att arbetsledaren ger honom eller
henne fullt ansvar för produktionsrapporten. Vissa upplever att det inte spelar någon roll om
rapporten är korrekt ifylld, den ändras enligt utsago ändå. Utbildning i hur man fyller i
rapporten krävs men framför allt måste rapportens betydelse för företaget klargöras, anser en
anställd. Andra omständigheter som spelar in kan vara den mänskliga faktorn. Det vill säga att
det omfattande manuella arbetet, som dessutom sträcker sig över tre olika instanser, leder till
en del tanke- och skrivfel.

Ett annat exempel på där kombinationen svag kommunikation, komplext systemstöd och
mycket manuell hantering påverkar resultatet är inrapporteringen av råmaterial. Truckförarna
får en plocklista från arbetsledarna för respektive arbetsinstans. Råmaterialet flyttas fysiskt för
att sedan manuellt avrapporteras från råvarulagret av truckförarna. Detta är också information
som är av största vikt för att få kontroll på flödet och de kostnader som omger detsamma. En
stickprovsundersökning av tio order93 visar att informationen inte är fullständigt korrekt.
Dessutom var en order färdigkörd och klar utan att råvarumaterialet vare sig varit registrerat i
råvarulagret eller uttaget från detsamma.

5.1.5 Arbetsklimat
Stämningen och arbetsmiljön anses som god av de flesta ”trots problem med både det ena och
det andra” som en anställd formulerade det. Dock tycker flera avdelningar, exempelvis
kundservice och vissa inom produktion, att de har för stor arbetsbörda för närvarande.
Problem som beskrevs från kundservice sida var bland annat att de inte har tid med någon bra
                                                
92 Söderqvist (2002)
93 Söderqvist (2002)
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kundkontakt. Det blir mest panikåtgärder och behandling av det absolut viktigaste. Ett stort
problem är också att informationen mot kund är mycket bristfällig på grund av datasystemet.
Produktion klagade på snedbelastning av kapacitet då man tyckte att det stundtals har blivit
alldeles för mycket övertid. Andra åsikter från produktion har varit att man inte tar deras
kompetens på allvar och att arbetsledaren eller ledningen inte lyssnar på deras idéer.
Ytterligare en uppfattning vad det gäller produktion och stämning är att stämningen är väldigt
beroende av de kompisrelationer som finns på vissa skift. Annars kan det ibland bli lite
mycket vi och dom tänkande med motsättningar mellan avdelningarna som följd.

Kundinflytandet ses av många som irriterande. Man menar att kunden påverkar produktionen
och flödet för mycket. Andra tycker att företaget borde agera hårdare mot kunderna. Om det
bygger på egna erfarenheter, bristande helhetssyn eller kommunikationsproblem inom
organisationen är svårt att få ett rakt svar på.

Engagemanget är mycket skiftande mellan respondenterna men alla är intresserade av att
berätta om sin situation eller svara på frågor. Engagemanget för det som händer på Å&R är
också stort men personalen har mycket skilda idéer på hur det ska lösas. En anställd uttryckte
att ”det nog var mycket tycka men lite göra”. Engagemanget tyckte de flesta hängde på den
personliga inställningen men flera tyckte också att större engagemang kan fås om de
förändringar som sker meddelas i tid och är tydliga. Tydliga så att man informerar om varför
och hur de ska gå till. Här ville många att utbildningen måste förbättras och bli en del av
vardagen. Kompetensutvecklingskurser och så enkla saker som utbildande studiebesök på
andra avdelningar och funktioner inom företaget var förslag som kom upp. En annan typ av
engagemang som nämnts under intervjuerna är att det är viktigt att visa uppskattning. Det är
mycket lättare att klaga när något går fel eller att en anställd inte upplevs göra vad som är
dennes ansvar. Det optimala är istället att berömma och visa uppskattning när medarbetarna
klarat ett delmål eller gjort ett bra jobb. Detta åligger mestadels personer i ledande ställning
som måste föregå med gott exempel. Förslag på en generell förslagsverksamhet är också
någonting som kommit från flera anställda. Det skulle vara att seriöst sätt att öka
engagemanget och ta tillvara på den stora kompetens som finns på många avdelningar.

5.1.6 Planerade förändringar
De förändringar som i nuläget planeras är till exempel:

� Implementering av ett nytt affärssystem (PECAS)
� Förstärkning av arbetsledarrollen i produktion genom tillsättandet av en ny tjänst
� Naturlig avgång och pensionserbjudanden leder till kompetensförändring på ett flertal

tjänster inom planerings-, kundservice- och kvalitetsavdelningarna
� Fortsatt arbete på bemanningssidan inom produktion för att få balans i

produktionsflödet

Kommentarer och åsikter om dessa förändringar är både positiva och negativa. Men
merparten av de tillfrågade tyckte att det är för lite insyn i vad som planeras. De tyckte också
att idéer och kompetens bland de anställda inte tas till vara vid förändringar. Vad gäller
PECAS är många positiva till förbättring av det nuvarande systemstödet. De allra flesta
respondenterna tror att PECAS kommer att underlätta arbetet på Å&R Carton. Dessutom tror
man att en del förlegade rutiner kommer att luckras upp och att arbetssättet förhoppningsvis
kommer att förändras till det bättre. Vid en närmare kontroll av kunskapen kring PECAS och
dess påverkan på arbetssättet visade det sig dock att väldigt få visste vad det egentligen
innebär. Informationen kring projektet anses dålig och ofullständig. Många tjänstemän har fått
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tycka till om vad man önskar se i det nya systemet men en allmän diskussion på företaget
eftersöks.

5.2 LEDTIDSBERÄKNING
Det finns inte idag något i systemstödet på Å&R Carton som genererar ledtidsstatistik. Det
finns heller inte några definierade kontrollpunkter för ledtidsberäkning. När det gäller ledtider
avser beräkningarna i denna rapport antal arbetsdagar. Dessutom har ingen tidigare,
undantaget en konsultrapport från 199394, undersökt den verkliga ledtiden i flödet. Denna
rapport gjorde gällande att ledtiden i produktion i genomsnitt var omkring 17 dagar. Den
totala ledtiden från order till färdig produkt var i juni 1993, i genomsnitt, 49 dagar. Ett flertal
orsaker nämndes till denna ledtid, bland annat problem med ofullständiga orderunderlag,
omständligt flöde med många inblandade instanser, komplicerad materialhemtagning och
ineffektiv produktionsplanering. Eftersom många av dessa problem uppdagats även idag år
2002 så finns anledning att återigen räkna på ledtiderna. Därför genomfördes en undersökning
av 125 olika order för att få en överblick över ledtiderna i varje instans. Det har varit stora
problem med informationsinhämtning då systemstödet av idag är under all kritik. Att manuellt
bearbeta varje ordernummer har varit ett måste och ändå lämnar denna sammanräkning en del
övrigt att önska ifråga om statistisk säkerhet. En anledning till detta är att informationen i
systemet är högst tvivelaktig när ordern bearbetats flera gånger, exempelvis avropsorder. Den
nedan följande ledtidsberäkningen ska därför ses som en översikt och inte som statistiskt
säkra uppgifter. Ledtiderna är beräknade den 2–6 december 2002 för tiden februari – mars
2002 och augusti – november 2002. Detta för att få en viss säsongsspridning på uppgifterna
och att undvika påverkan av semester i juni och juli. Ledtiderna är beräknade från
ordertillfälle till det datum då ordern genomsnittligt var färdig för leverans till kund. Liggtid i
färdigvarulager är inte medräknat i denna ledtidsberäkning.

� Orderledtid; Genomsnittlig ledtid från kundorder till orderfrisläpp: 11,1 dagar
Därav Kundserviceledtid; Ledtid för kundservice att bearbeta ordern: 3,6 dagar

� Total PrePressledtid; Genomsnittlig tid från initiering till frisläppande av order: 7,5 dagar
Därav PrePressledtid: 4,5 dagar och Kundledtid: 3,0 dagar

� Spilltid 1; Genomsnittlig ledtid från orderfrisläpp till produktionsstart: 12,0 dagar

� Produktionsledtid; Genomsnittlig tid från produktionsstart till produktionsslut: 15,9 dagar
      Därav Spilltid 2; Väntetider och/eller kötider mellan produktionsmoment: cirka 10 dagar

� Total ledtid; Genomsnittlig ledtid från kundorder till färdigställd order: 39 dagar

Detta innebär cirka 8 veckor i ledtid, liggtid i färdigvarulager borträknat, och där osäkerheten
är stor om kundens egentliga önskemål. Dessutom är variationerna stora både i ledtid och vad
det gäller förändringar av order. Vidare är det under orderledtiden i princip omöjligt att
kommunicera orderstatus vare sig till kunder eller internt.

                                                
94 SIAR-BOSSARD (1993)
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5.3 NULÄGESMODELLER
Modellerna är uppbyggda enligt principerna för processmodellering, se kapitel 3.8.3. Denna
teori har sedan tillämpats tillsammans med information från interna dokument och de
omfattande intervjuerna. Att använda sig av processmodellering för att göra en
nulägesbeskrivning kan tyckas nydanande men faktum är att det är ett effektivt och beprövat
sätt.95 Detta gör det nämligen lätt att få en totalbild över vad som händer i orderflödet.
Dessutom blir det lättare att analysera men även enklare att jämföra med andra liknande
processer och flöden i externa företag.

I figur 23 visas en översiktmodell över det nuvarande flödet på Å&R i Norrköping. Pilarna i
figuren representerar både fysiska flöden, exempelvis färglikare, och informationsflöden.
Notationen för övrigt är samma som i kapitel 3.8.3. Modellen består av de sju olika
instanserna eller processerna som Å&R Carton idag är indelat i. Dessutom finns
kundprocessen och leverantörsprocessen med i modellen. Det klargörs ganska påtagligt i
figuren att det är väldigt många instanser inblandade i flödet från kund via Å&R och till kund
igen.

Figur 23: Nulägesmodell över orderprocess (Översikt)

                                                
95 Kardemark (2002)
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De olika processerna eller funktionerna är sedan logiskt uppdelade i mindre delar, så kallade
delprocesser, varav figur 24 är ett exempel på detta. Se bilaga 6-14 för beskrivningar av alla
nulägesmodeller i form av delprocesser. Planeringsprocessen ligger idag organisatoriskt under
produktion. Den består av två underprocesser; Planering 1 och Planering 2. Planering 1 får
önskad leveranstid från Kundservice. Sedan söker Planering 1 ledig tid i produktionen.
Informationen om önskad materialleverans skickas till inköp som behandlar önskemålet och
skickar tillbaks information om leveranstid. Planering 2 planerar då in ordern med en vecka
per operation från det datum som materialleverans är inplanerad. Denna information ska
sedan gå till såväl Expedition som Kundservice för bekräftelse av leveranstid till kund. Lägg
speciellt märke till de många flöden som går kors och tvärs ut till andra processer från
planeringsprocessen eller planeringsfunktionen. Flera respondenter reagerade över detta och
tyckte det var självklart att utöka planeringsprocessen och inte se den så isolerat. Liknande
åsikter och idéer växte även fram vid analysen av de andra nulägesmodellerna, se kapitel 7.

Figur 24: Nulägesmodell över planeringsprocess
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6 BENCHMARKING
Detta kapitel beskriver ett flertal fall från företag och institutioner som befinner sig i en
likartad situation som Å&R, Norrköping. Processorientering, logistikflöden,
organisationsförändringar, Supply Chain Management och ett flertal omkringliggande
verktyg behandlas. Denna information används senare i analysen som jämförelseobjekt till
nulägesbeskrivningen. Eftersom vissa företag och personer önskar vara anonyma har
samtliga fall kallats för Fall A, Fall B och så vidare. Avslutningsvis finns i detta kapitel en
undersökning om processorienterade företag i allmänhet. Begreppet benchmarking beskrivs
utförligt i kapitel 3.3.

6.1 FALL A
Företaget som genomlyst sin verksamhet kallas i nedanstående text för företag A.
Leverantörspartnern kallas för leverantören. Företaget som utvecklar mjukvara kallas för
mjukvaruföretaget eller tredje part.

Företag A:s produktionsenhet har en betydligt större omsättning än Å&R Carton i Norrköping
men läget för tre år sen var ungefär detsamma. Bolaget brottades med stora ökningar i
efterfrågan med längre leveranstider och sjunkande kundservice som följd. Dessutom ökade
mellanlagrens kostnader drastiskt. Ett annat problem var också att bolaget inte kunde och
fortfarande inte kan få plats med några buffertlager. I stället var det av största vikt att man
kunde ha en mycket tät kommunikation med de olika leverantörerna för att materialåtgången
och produktionen ska stämma överens. Företag A tillämpar kundorderstyrning fullt ut.

Man använde sig av verksamhetsanalys för att analysera var den största flaskhalsen kunde
tänkas vara. Företaget kom fram till att såväl råvaruförsörjningen såväl som distributionen
internt hade stora brister. Eftersom företag A använde sig av flertalet grossister och
leverantörer var det mycket svårt att samla alla runt ett gemensamt system. Det som då
gjordes var att ett samarbetsavtal tecknades med en av de största och trognaste leverantörerna.
Denna leverantör visste vad Just in Time var och hade sedan gammalt rutiner för en manuell
hantering. Man startade ett pilotprojekt tillsammans med ett mjukvaruföretag. Denna tredje
part utvecklar och säljer Supply Chain Management-system som styr flödet av varor mellan
leverantör och kund. Mjukvaran kunde snabbt integreras med det dåvarande affärssystemet
men ingen av de deltagande företagen var inledningsvis nöjda. Detta berodde på att systemet
inte kunde hantera och visa flödet i mindre enheter än dagar. Mjukvaran utvecklades då i
samarbete med alla tre parter. Efter en tid av test implementerades slutligen systemet.
Leverantören kan nu följa flödet av råmaterial i realtid och i god tid fylla på när lagren hos
företaget börjar sina.

En källa på företag A säger att det var helt rätt val av system. Detta därför att det går att sätta
upp ett pilotsystem och tillsammans med en partner testa systemet till en rimlig kostnad.
Vidare säger man att administrationen har blivit betydligt enklare. Förut användes en halv dag
i veckan för att lägga den kommande veckans inköpsorder. Idag kontrollerar båda parter
varandra via systemet men företagen beräknar att denna kontrollperiod bara behöver användas
de första tre månaderna. Detta eftersom systemet och de fysiska leveranserna numera fungerar
klanderfritt. Både leverantör och kund är mycket nöjda med samarbetet trots att det vid en
första reflektion ser ut att betyda att leverantören får allt arbete och ansvar. Detta är förvisso
delvis sant, men samtidigt har leverantören kunnat minska sina distributionslager och
dessutom förbättrat sina rutiner avsevärt. Leverantörsföretaget har också fått större flexibilitet
i sin planering vilket lett till en förbättrad kundservice gentemot andra kunder.
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Företag A ser en rad fördelar med systemet och har redan knutit en annan leverantör till
testkörning. Bland annat har man ökat leveranssäkerheten med nästan 20 % och ligger idag
mycket nära 100 %. Företag A har också noterat en högre tillgänglighet och en ökad
flexibilitet. Dessutom minskar råvarulagret, speciellt vid produktionsstörningar och vid
tillfällen då order måste brytas. Fortsätter förbättringarna i samma takt som nu kan man enligt
gjorda beräkningar räkna hem kostnaderna innan tre år har förlupit. Kan man till på köpet
räkna in fler leverantörer som samarbetspartner kan denna satsning räknas hem ännu fortare.

Systemet som används kallas för PipeChain och är ett effektivt Supply Chain Management-
system. Det visar flödet i realtid genom sensorer kopplade till varje produktionsenhet. Vidare
tar systemet hänsyn till den råvara som läses in via streckkodsläsare för att räkna ut det reella
flödet. Dessutom är planeringen inlagd i systemet så att leverantören hela tiden uppdateras på
de senaste ändringarna, exempelvis vid störningar och dylikt. Detta ger en mycket relevant
och effektiv information till såväl leverantör som det producerande företaget. Leverantören
kan i tid och utan panikutryckningar leverera till sin kund med mycket korta leveranstider,
utan manuella avrop eller andra missförstånd. Det producerande företaget kan också dra nytta
av denna information vid produktions- och planeringsstyrning.

6.2 FALL B
Företaget som vill förbättra sitt interna flöde kallas i följande text för företag B. Effektmål
som ställdes innan projektet, som ska beskrivas nedan, var att förbättra leveranssäkerhet till
slutkund. Ett annat effektmål var att förbättra produktiviteten och öka engagemanget bland
medarbetarna. Det sistnämnda var något företag B ansåg vara nödvändigt för att lyckas med
projektet och för att nå resten av effektmålen. Bakgrunden till att företag B ville starta detta
projekt var kraftig volymtillväxt, låg leveranssäkerhet och brister i arbetssättet för
materialstyrning. Dessutom förekom mycket manuell hantering av ordrarna både vid
produktionsenheterna och andra avdelningar.

Delprojekt som utfördes innan eller parallellt med huvudprojektet var bland annat att
centralisera materialhanteringsfunktionen. Därutöver utformade företag B en rationell
materialbeställningsrutin mellan förbrukningslager och ankomstlager. Jämförelse kan här
göras med att kontrollera flödet i produktion och koppla det till råvarulagret, som gjordes i
fall A, se kapitel 6.1.1. Slutligen infördes utbildningsprogram som gick ut på att förklara de
tänkta förändringarna. Företaget gjorde i samband med detta attitydundersökningar bland de
anställda och styrde utbildningen efter dessa resultat. Det vill säga att man inriktade
utbildningen till de avdelningar som var mest berörda. Detta för att få en spridd acceptans
bland alla medarbetare. Områden internt som företag B studerade extra, innan implementering
och installation tog vid, var bland annat orderingång och fakturering. Men också
avrapportering i produktion, packning av produkter, godsmottagning och slutlager
(inventering, lagerförflyttningar och lastningskontroll).

Företag B kom fram till att alla dessa aktiviteter var eftersatta och att mycket manuellt arbete
förelåg. Man använde sig av en tidigare gjord processanalys och processbeskrivning för att
försöka få fram alternativa arbetssätt. Företaget upptäckte att arbetssättet endast kunde ändras
på ett fåtal punkter men införde dessa ändringar tillsammans med det rullande
utbildningsprojektet.
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Det nya processflödet ser ut som figur 25 visar.

Figur 25: Exempel på processflöde efter införande av automatisk datafångst

Efter denna fördjupade förstudie började företag B skissa på ett system bestående av hårdvara
och mjukvara för automatisk datafångst. För att få maximal effekt av införandet var det viktigt
med spridning av denna teknik ut till de olika produktionsenheterna. Företaget införskaffade
streckkodsläsare, pc:s och etikettskrivare till varje produktionsenhet. Dessutom ett antal
servers för att handha informationen och koppla in sig på befintligt affärssystem. Varje enhet
inom orderhanteringen fick också streckkodsläsare, pc:s och etikettskrivare. Till
materialhanteringen införskaffades handdatorer med integrerade streckkodsläsare.

Rent praktiskt skriver orderläggningen in information i det befintliga systemet som genererar
streckkodsetiketter. Sedan förekommer alla order både i datorsystemet rent digitalt och i form
av streckkoder. Beställning görs av produktion och materialhanteringen hämtar sedan material
för påfyllning i produktionsenhet. De anställda läser av streckkoderna på respektive pall med
handdatorn och materialet flyttas i systemet. Produktionspersonalen läser sedan av etiketten
och genererar samtidigt de automatiska inställningarna i sin maskin. Sedan fungerar det
likadant mellan alla olika stationer som ordern passerar. Förutom bättre kontroll på vad som
händer med ordern minskar också de mänskliga misstagen. Andra fördelar är:

� Snabb och rationell hantering av förbrukningslagren
� Minskad risk för felrapportering in i systemet
� Systemet väljer det äldsta materialet i råvarulagret
� Inventering kan göras direkt i systemet
� Bättre och flexiblare planeringsmöjligheter
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Tiden mellan förstudie och fullt fungerande implementation var i detta fall två år. Kalkylen
som presenteras nedan har inte med eventuella antaganden om minskad risk för
felrapportering och ökad saldosäkerhet. Kalkylen bortser också från att hårdvaran ännu inte
utnyttjas till mer än 65 %.

Kostnader:
� Hårdvara (6 handdatorer, 3 radiosändare, 1 streckkodsserver, 10 streckkodsläsare, 5

streckkodsskrivare och en kontrollserver) = 334 000 kronor
� Mjukvara, konsulttjänster och omkostnader = 501 000 kronor
� Tid för egen personal = 306 000 kronor
� Total kostnad för hela projektet = 1 141 000 kronor

Besparingar:
� Undvika felleveranser (Transporter, täckningskostnad för ersättning och tid för

utredningar) = 374 000 kronor
� Tidsbesparing vid fakturering = 85 000 kronor
� Tidsbesparing för färdigvarulager och övriga aktiviteter = 244 000 kronor
� Övriga besparingar (Tejper, palletiketter) = 208 000 kronor
� Totala besparingar = 911 000 kronor

Resultatanalysen visar att medan första årets besparingar inte riktigt täcker kostnaderna ändras
detta redan andra året. Då är kostnaderna för att driva detta system endast 40 000 kronor
medan besparingarna fortsätter att vara 911 000 per år. Detta ger en återbetalningstid av denna
typ av system på endast 1,3 år. Resultatet pekar också på klara förbättringar såsom en ökad
leveranssäkerhet från cirka 60 % upp till dagens 95 %. Dessutom ökad effektivitet i
produktionen där företaget utan andra ändringar än de nämnda kunde öka effektiviteten med
15 %. Slutligen fick man mycket positiva rektioner på förändringen av de anställda.
Framgångsfaktorer i detta fall har varit:

� Engagerad ledning
� Avsatt tid för utbildning
� Detaljerade kravspecifikationer
� Realistiska mål
� Realistisk tidsplan

6.3 FALL C
I slutet av 80-talet pågick en stor debatt i samhället om att antalet långtidssjuka hade ökat och
rehabiliteringen fungerade dåligt. I samband med detta startade Arbetslivsfonden ett stort
antal projekt för att råda bot på sjuklighet, arbetsskador och dålig rehabilitering. Delvis med
hjälp av dessa medel tog Företagshälsovården (FHV) vid Företag C fram ett
arbetsplatsprogram på uppdrag av ledningsgruppen. Arbetsplatsprogrammet innebar en
omfattande utbildnings- och utvecklingsinsats vid hela bruket, som syftade till att verkställa
en arbetsmiljöpolicy och införa en helhetssyn på hälsa, effektivitet, kvalitet och miljö.

I samband med detta uppdrag gjordes också en studie om huruvida det föreligger
hälsobefrämjande faktorer som kan skapa långvarig hälsa. Därvid myntades ordet
”Långtidsfriska”. Med långtidsfriska menas personer som inte varit sjukskrivna under två år.
Personer som kan sägas trivas bra och ha få kroppsliga besvär. De är efterfrågade i sitt arbete
och är mindre psykiskt belastade än övriga. De är sällan nedstämda eller har sömnbesvär. De
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långtidsfriska oroar sig inte för sin hälsa och kan sägas vara framtidsoptimister. Den här
studien gjordes tillsammans med fyra andra företag inom koncernen samt Företag X. Det
framkom att det fanns ett flertal kriterier vilka bidrar till att ge medarbetarna en långvarig
hälsa. Dessa fyra kriterier var:

� Ett medvetet företag med klara mål, god kommunikation, konsekvent och direkt feedback
� Ett kreativt klimat med trygghet och frihet, repressaliefrihet och prestigelöshet
� Ett konsultativt ledarskap som utmärks av ett informationsansvar, klara målbilder och

stödjande ledarskap där man inte lägger sig i, utan finns till hands
� Ett öppet arbetsklimat med hög grad av medbestämmande, inte detaljreglerat, utan med

respekt för varandras kompetens och tillit

Utifrån kunskaper från dessa studier uppdrog ledningsgruppen åt FHV och perso-
nalavdelningen vid Företag C att fullfölja arbetsplatsprogrammet och också att utvärdera
insatserna i termer av långtidsfriska, allmänna ohälsotal men också utvecklingsvilja och
trivsel. Utgångspunkten för arbetet blev hämtat från systemteori och omvärldsanalysen är
gjord utifrån ett kundperspektiv. Programmet fick till målsättning att skapa en ”Vision 2000”,
som sedan skulle fullföljas. Programmet har pågått mellan åren 1991 och 2000.
Arbetsplatsprogrammet har varit omfattande och sträcker sig över hela organisationen. Det
har innefattat organisationsutveckling, industriutveckling, speciella arbetsmiljöutvecklingar
och utveckling av förebyggande, underhållande och rehabiliterande metoder inklusive
friskvård.

Utvecklingsprogrammet startade med att utveckla chefer i kunskap om de faktorer som
föreligger för att skapa det goda arbetet, och en fokusering kring de fyra ovan nämnda
kriterierna som är en förutsättning för god hälsa, hög kvalitet och god effektivitet.
Utbildningarna har bestått av fakta kring människans villkor i arbetslivet, balans mellan
uppbyggande och nedbrytande faktorer, kris- och stresshantering samt
kommunikationskunskap. Utifrån faktakunskap har man sedan med gruppdynamisk metodik
fått processa sin kunskap utifrån de fyra kriterierna, och också tränat de förhållningssätt som
behövs för att skapa goda miljöer och ett effektivt arbete. Träningen har sedan fullföljts på
hemmaplan med handledning och resultatuppföljning. På likartat sätt har mellanchefer och
högre chefer utbildats, även experter/internkonsulter och skyddsombud. Utbildningen har
varit omfattande, vilket har inneburit att det dragit ut på tiden, som också varit nödvändigt för
att den gruppdynamiska effekten skall hinna få full genomslagskraft. När företag C tyckte att
kompetensnivån var tillräckligt hög i alla dessa led så har man börjat arbeta tvärfunktionellt
med arbetslag, där arbetslagen har sammansatts av grupper över gränssnitt mellan olika
kompetenser och där man har mixat såväl chefer som medarbetare i nya grupper.
Arbetslagsträningen avslutas med en kundfokusering och ett kundbesök.

För att få en optimal effekt av den här utvecklingen har under de senaste åren en interaktiv
process med värdebaserat ledarskap införts. Detta kompletterat med en chefsutveckling som
går ut på att få en god självkännedom hos samtliga chefer. Detta utbildnings- och
utvecklingsprogram har sedan kompletterats med ett omfattande friskvårdsprogram.
Programmet innefattar såväl motion, kost som kultur och inspirerande upplevelser. Projekt
Långtidsfriska har utvärderats med ett flertal metoder, dels med så kallade SLOT-teknik
(Sandberg-Lindell-Organisations-Test), där det har tittats på de kriterier som framkom som
förutsättningar för att skapa långtidsfriska. SLOT är en multifaktoriell enkättest där man
mäter den genuina arbetsgruppen gentemot chefer, mellanchefer och ledningsgrupp samt
interaktioner dem emellan. Testet innehåller en mätning av nuläge och ett önskat läge. Härvid
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har företag C sett att man har lyckats tämligen väl med att infria de kriterier som fordras för
att kunna skapa långtidsfriska.

Företag C har också sett att antalet långtidsfriska har ökat på ett markant sätt. 1991 förelåg det
3 % långtidsfriska, kollektivanställda och 1996-97, 23 %. För tjänstemän var motsvarande
siffror 12 % 1990-91 och 41 %, 1996-97. På i stort sett samma bemanning -91 som -97 kan
man räkna ut att detta innebär, 32 årsarbeten mer närvarande 1996-97 än 1990-91. Detta
motsvarar en besparing på cirka 30 miljoner kronor och projektet har kostat cirka 6 miljoner
kronor. Detta innebär att insatserna förräntar sig nära nog fem gånger. På motsvarande sätt
kan företag C se att rehabiliteringsarbetet återför cirka 70 % i arbete, på ett sjunkande antal
rehabiliteringsärenden. Antalet långtids- och korttidssjukskrivningar minskar väsentligt med
dessa insatser och håller sig kvar på en relativt låg nivå. Långtidssjukskrivningar under
projektet har sjunkit från i medeltal 52,3 dagar per sjukfall 1996 till 38,5 dagar 1998. Studien
har också visat att det finns ett starkt samband mellan chefskap och medarbetarskap. Där den
dialogen är som bäst, har företag C i vissa skiftlag 45 % långtidsfriska och där det fungerar
som sämst enbart 15 %. Under studiens gång har också de långtidsfriska studerats och
resultatet är att de är jämt fördelade i ålder och kön, precis som i företaget. Det förefaller
också som att det finns ett mervärde att ha många långtidsfriska i en arbetsgrupp - där ökar
kreativitet och utvecklingsviljan.

Sammanfattning av projekt Långtidsfriska är, att de insatser som FHV tillsammans med
personalavdelning har utfört synes vara ett mycket framgångsrikt koncept. Detta för minskad
såväl kort- som långtidssjukskrivning, ökad rehabilitering och ökande mängd långtidsfriska
medarbetare. Insatserna är mycket lönsamma, men kräver en hög grad av långsiktighet, hög
grad av egenkompetens och kräver dessutom en kontinuerlig idébild och ambitionsnivå. Om
man räknar om de resultat som har uppvisats i Företag C (det vill säga
sjukskrivningsfrekvenser som ligger väsentligt under 5 %, rehabiliteringsgrad på > 70 % och
ett stort antal ökande antal långtidsfriska) till en nationell nivå, så skulle med säkerhet
mångmiljardbelopp kunna besparas.

6.4 FALL D
Företag D tillverkar konsumentprodukter och är ungefär tjugo gånger så stort som Å&R
Carton. Detta fall är dock intressant på grund av den likartade processtrukturen.
Inköpsprocessen och planeringsprocessen skedde på samma sätt som på Å&R Carton i
Norrköping, se bilaga 7 och 8. Efter några missade leveranser till kund för två år sedan och
allt större krav på flexibla och exakta leveranser analyserade företaget sina
leverantörsrelationer. Det noterades att relationerna var mycket bra och en ständig
kommunikation pågick. Vidare upptäcktes att leverantörerna, med vilka avropsavtal
upprättats, behandlades av inköpsavdelningen. Detta ansågs vara olyckligt eftersom denna
avdelning inte hade direktkontakt med planering och produktion. Därmed var insynen dålig i
vad som hände vid exempelvis produktionsstörningar. Det som gjordes var att besluta om en
handlingsplan där vissa organisationsförändringar också fanns med. Handlingsplanen
diskuterades med representanter för alla grupper av medarbetare innan slutligt förslag lades
fram. Målet med planen var att lägga över alla typer av avrop på produktionen.
Inköpsavdelningen kunde då fungera som en avdelning som arbetade enbart med att upprätta
och underhålla avtal med leverantörerna. Planeringen lades in under den befintliga
logistikavdelningen som nu fick ett flertal funktioner såsom; Planering av produktion,
leveranser av såväl råvaror som färdiga produkter samt översiktlig och strategisk planering.
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I nuläget, efter två års arbete enligt handlingsplanen, kan man konstatera att stora förbättringar
gjorts. Företag D kan också se att leveranssäkerheten förbättras till nära 98 % vilket anses
som mycket bra. Bättre priser har avtalats fram tack vare inköpsavdelningens fokusering
enbart på leverantörerna. Större flexibilitet och minskas kapitalbindning kan också räknas
hem. Företaget har därför beslutat att fortsätta sina ansträngningar i samma riktning.
Ytterligare ansvar vad gäller avrop ska läggas på produktion. Dessutom ska
logistikavdelningen arbeta för att ta ett större ansvar för att kommunikationen mellan
avdelningarna fungerar tillfredsställande.

6.5 FALL E
Företag E har liknande omsättning som Å&R Carton och sysslar med design och hopsättning
av avancerade mekaniska produkter. För fem år sedan fick företaget stora problem med
leveranserna på grund av förlängda ledtider. En intern undersökning visade på att det var
väldigt svårt att räkna ut ledtiderna på olika avdelningar. Man hittade också problem med
planeringen på monteringsavdelningen. Planeringen där var delvis skild från
inköpsavdelningen. Ledningsgruppen beslöt då att tillsammans med hjälp utifrån avsätta
resurser för en grundläggande underökning av de interna processerna. Konsultfirma E gjorde
tillsammans med två anställda en förundersökning under fem månader där samtliga processer
inom företaget kartlades. Den modell som togs fram kommunicerades till samtliga anställda.
De anställda fick sedan lämna sina egna åsikter och idéer om modellen och hur den skulle
kunna förbättras.

Konsult E gjorde tillsammans med företag E:s ledningsgrupp en analys av processmodellen
och de anställdas idéer. En framtidsmodell arbetades fram och man satte också fingret på två
direkt akuta fall. De fall man kallade för akuta var dels planeringsprocessen, dels delar av
monteringsprocessen. Planeringsprocessen visade sig i analysen vara uppdelad på inte mindre
en tre avdelningar, alla med otillräcklig insyn och kontroll. Inköp planerades efter
slutmonteringens planerade datum vilket gjorde att förberedande monteringar ofta blev
försenade vid högt tryck i orderflödet. Monteringen planerades efter, av företaget bestämt,
leveransdatum medan expedition planerade efter, av kunden önskat, leveransdatum. I mellan
dessa instanser fanns förvisso en påvisad kommunikation men kontrollen över en översiktlig
planering hittades inte. Dessutom var datainsamlingen från dessa kontrollpunkter i stort sett
obefintlig. Företaget visste helt enkelt inte var respektive produkt fanns i monteringskedjan.
De delar av monteringsprocessen som ansågs vara ett akut problem kan delvis härröras till
ovanstående beskrivning av planeringsprocessen. Men förutom detta ansåg man efter
genomgången analys att problemet också ligger i brist på helhetssyn och kommunikation
mellan de olika monteringsstationerna. Den långtgående effektivisering företaget gjort för ett
antal år sedan koncentrerades på varje enskild station vilket genomsyrade hela tänkandet.
Efter mycket diskussioner inom ledningsgruppen bestämdes att ett processtänkande skulle
introduceras i organisationen utan för stora organisationsförändringar. Detta då det de senaste
åren varit rätt så turbulent på företaget med många förändringar. Framtidsmodellen
presenterades i samband med information om vad företagsledningen ville göra. Man
anordnade träffar med de anställda där de fick komma med egna åsikter om de förslag som
förelåg. Med hjälp av detta och tidigare idéer arbetade företag E fram en något reviderad
processmodell. Processerna fanns där sen tidigare och det som i princip ändrades
organisatoriskt var att inköp och de olika planeringsavdelningarna slogs ihop. En del av denna
avdelning fick arbeta med avtal medan den andra arbetade mer mot dagliga avrop och
planeringsuppgifter för hela företaget.  Sedan lades en utbildningsplan fram för det närmaste
året där samtliga anställda planerades för kurser, såväl interna som externa. Utbildning som
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blev påtänkt var förutom normal kompetensutveckling också attitydsundersökning,
attitydsutveckling, processtänkande och processorientering.

Efter ett år gjorde en grupp av anställda och konsult E en återblick för att utreda om
satsningarna hade gett effekt. Det första som upptäcktes var att kapitalbindningen minskat.
Dessutom hade leveranssäkerheten förbättrats och arbetsstämningen var bättre. Varje
avdelning hade börjat tänka i termerna kund och leverantör vilket markant hade ökat
kvaliteten på de färdiga produkterna. Dock var ledtiden fortfarande lång och företaget hade
stora svårigheter att beräkna ledtiderna. Företag E och dess ledning definierade då de olika
punkterna där kontroll tycktes saknas. Varje sådan kontrollpunkt försågs med en PC. Under
montering eller annan process matade de anställda sedan in data vid dessa kontrollpunkter.
Detta ledde till att man kunde följa vad som hände i hela kedjan. Genom att utbilda
personalen och genom att analysera informationen har företag E efter endast ett års
användande av det förhållandevis billiga systemet fått resultat. Genom att använda
ledtidsstatistiken och flödesinformationen från de många kontrollpunkterna i planeringen har
den totala ledtiden halverats.

6.6 FALL F
Företaget i fråga kallas i följande text för företag F. Företag F kundordertillverkar motorsågar
och andra motordetaljer vid sin produktionsenhet i Sverige. F definierade efter stora
störningar i produktionen följande huvudsakliga arbetsmoment eller delprocesser:

� Planering av monteringsorder
� Beställning av motorskyltar
� Beordring av montering
� Manuell insamling av produktionsresultat
� Sammanställning av produktionsresultat
� Separat inmatning i MPS-systemet
� Separat inmatning i ordersystemet
� Planering av packning
� Planering av bipackmaterial
� Beordring av packning
� Manuell utskrift av motornummerlistor
� Manuell packrapportering
� Avskrivning av bipackmaterial
� Sammanställning av packresultat

Meningen med identifieringen var att försöka förenkla arbetssättet, undvika alla störningar
och därigenom korta ledtider. Efter analys beslutade ledningsgruppen om att implementera
automatisk datafångst. I samband med detta skulle en ny monteringsplanering utvecklas och
en utvecklingsplan skulle utarbetas. Monteringsplaneringen utgick ifrån att företag F
sammanställde kundorder till en monteringsorder och att beställningen av motorskyltar sedan
skedde direkt i affärssystemet. Företag F hämtade hem uppdraget om tillverkning av
motorskyltar, som då var externt, och började istället tillverkningen av en intern motorskylt
kombinerad med etiketter för streckkod. På denna nya skylt/etikett finns förutom
motornummer bland annat produktidentitet. Företag F använder sig av EAN 128 som är
världsstandard, säker, spridd och har AI (Application Identifier).
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I monteringen avläses streckkoden för att veta vilken typ av produkt som ska monteras och
med vilka delar. Sedan sker montering av en eller flera arbetsgrupper. Efter monteringen
avläses streckkoden innan produkten lämnar arbetsgruppen. Produktionsresultatet visas då på
arbetsgruppens datadisplay. Det sker dessutom en automatisk uppdatering av:

� MPS-systemet för avskrivning av material
� Ordersystemet för uppdatering av saldon
� Kvalitetssystemet för inkommande gods, monteringskvalitet och färdiga produkter

Denna information kan sedan användas av packavdelningen, planeringsavdelningen,
kundansvariga, ledningen, interna leverantörer och ekonomiavdelningen. Informationsutbytet
sker fritt mellan avdelningarna och för med sig många fördelar. Förutom bättre kontroll på
flödet så sker färre misstag. Exempel på detta är motorer som inte är färdigkontrollerade i
kvalitetskontrollen. De stoppas i packningen och företag F slipper många onödiga och
fördyrande ompackningar alternativt missnöjda kunder. Detta sker genom att packetikett inte
skrivs ut och en felanledning presenteras vid inläsning i packstationerna. En annan fördel är
mycket bättre kontroll och färre fel i produktion. Det är mycket enklare efter
implementeringen att göra problemsökningar i efterhand och spåra felkällor. Små fel som nu
undviks helt kan ge stora följder. Fel saldo för artikel kan exempelvis skapa omställningar i
produktion, omplanering av packorder och fler manuella insatser. Detta genererar ofta
leveransförseningar. Automatisk datafångst via streckkoder är på företag F implementerat i
hela flödet. Efter produktion läses alltså streckkoderna in i en så kallad packstation där en
packetikett genereras. Detta förfarande skickar återigen information till systemet som
uppdateras. Packningen kan sedan följas Online av packgruppen, planeringen,
kundorderansvarige med mera. Förutom en stor förenkling och mycket mindre manuell
hantering ger detta god spårbarhet såväl internt som mot förstakund. Sammanfattningsvis
kunde företag F räkna hem investeringen på mindre än två år. Arbetet påverkades markant på
följande sätt:

� Mindre manuellt arbete
� Säkrare förrådssaldon
� Säkrare produktionssiffror
� Färre produktionsstopp
� Kortad ledtid
� Mindre kapitalbindning
� Ökad leveranssäkerhet

6.7 FALL G
Företag G har bedrivit ett projekt, som syftar till att minska ledtider och kostnader. Projektet
har fått stor uppmärksamhet inom koncernen, som har över 100 bolag.
Under projektets gång har en extern logistikkonsult hjälpt projektledaren, tillika vice VD och
processägare, med planering, förbättringsmetodik, utbildning, processanalys med mera.
Tack vare projektets framgång har bolaget genomfört en offensiv processorientering och
bland annat infört en ny organisation. Man har även kunnat sänka sina priser samt korta
ledtiderna och behålla leveranssäkerheten – trots en kraftigt ökad orderingång. Bolaget blev
internt utsett till ”Company of the Year” för sitt arbete inom processområdet.

Denna stora industrikoncern, som traditionellt drivit dotterbolagen som enskilda företag,
tvingades till radikalt ändrade arbetssätt. De nya arbetssätten drevs fram av ett tekniskt
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tvärfunktionellt problem, som inte kunde hanteras isolerat i respektive dotterbolag, utan måste
lösas gemensamt ur ett processperspektiv. Uppdraget var bland annat att tydliggöra
organisationens gemensamma processer, och lyfta fram de krav som ställs på koncernen i sin
helhet. Problemet sågs ursprungligen som tekniskt, men visade sig i hög grad vara beteende-
och kunskapsrelaterat. Fallet är ett bra exempel på hur stelheten i en funktionell organisation
försvårar anpassningen till ändrade förutsättningar. En analys gjordes av verksamheten hos
bolaget, som tillverkar utrustning för processindustrier. Trots företagets världsledande
ställning fanns betydande problem med leveranssäkerheten. Attitydundersökningar pekade
även på motivations- och samarbetssvårigheter bland medarbetarna. Uppgiften blev då att
hitta lösningar på samarbetsproblemen samt att utarbeta en handlingsplan för strategisk och
operativ utveckling av verksamheten. Med uppdragets slutsatser som grund genomförde
företaget processförbättringar och omorganisation med tillhörande ledarskapsförändring.
Åtgärderna har gett dramatiska förbättringar av såväl arbetsmiljö som processeffektivitet.

6.8 PROCESSORIENTERING
En sammanställning av flertalet undersökningar från 1997 fram till nu visar på entydiga
resultat. Av de företag som satsat seriöst på processorientering har över 75 % förbättrat sin
situation på marknaden och över 85 % har reducerat sina ledtider.96  Företagen och
organisationerna i undersökningen har genom processorientering uppnått följande resultat:

� Kundfokus - genom processorientering ställer alla i organisationen frågan: "Vem ska ta
emot resultatet som kommer ut ur min process?" På så sätt främjas ett kundorienterat
synsätt i hela organisationen.

� Helhetssyn - processorientering hjälper alla medarbetare att se hur hela verksamheten
bedrivs och var den egna processen kommer in i det större sammanhanget.

� Fokus på rätt saker - processbeskrivningen är ett faktaunderlag som används för att
minimera antalet aktiviteter som inte skapar värde för kunden för att istället koncentrera
resurserna på de värdeskapande aktiviteterna. Målet är att optimera förhållandet mellan å
ena sidan nyttan för kunden, och å andra sidan de resurser som krävs av oss för att
leverera nyttan.

� Rationellare flöde och färre fel - processbeskrivningen är grunden för förbättringar som
leder till klokare och rationellare arbetssätt. Resultaten blir ofta kortare ledtider, snabbare
resultat och färre fel.

� Förbättringar - genom att processen blir synlig blir det uppenbart var avvikelser och
problem uppstår. Processen kan förändras så att orsaker till avvikelser elimineras.

� Tydligare roller och ett ökat engagemang hos anställda - processorientering bidrar till att
tydliggöra allas roller och att engagera anställda i förbättringsarbetet.

� Optimal ledning av helheten - utifrån processerna kan ledningen optimera verksamheten
utifrån helheten. Risken för suboptimering är större i en traditionell funktionellt orienterad
organisation.

                                                
96 Dicander-Alexandersson (1997)
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7 ANALYS
I detta kapitel analyseras nulägesbeskrivningen samt dess processmodeller med hjälp av
tidigare framställd teori, se kapitel 2.5, 3.6, 3.7, 3.8 samt kapitel 5. Jämförelser med- och
analyser av omvärldsbeskrivning görs också med hjälp av metoder som fastställts tidigare i
rapporten, se kapitel 2.5, 3.3 och kapitel 6. En viss form av diskussion finns också. Den är
nödvändig för att lyfta fram de värderingar och idéer som rapportförfattaren har. Kapitlet
belyser vikten av att se problem och möjligheter ur olika synvinklar för att arbeta fram så
effektiva förbättringsförslag som möjligt. Målet är att ta fram:

� Förslag till nytt arbetssätt
� Förslag till utnyttjande och förändring
� Förslag på flöde och processer

Dessa förslag bör vara lätta att åskådliggöra, exempelvis genom modeller, och beskrivs
utförligt i kapitel 8.   

7.1 ANALYS AV FLÖDESBESKRIVNING
Att kunden har kontakt med inte mindre än tre instanser inom företaget är förvirrande för
kunden. Därigenom är det också svårt att få rätt kundfokus och att undvika att ärenden faller
mellan stolarna. Det faktum att kunden har kontakt med flera avdelningar inom Å&R kan
ibland vara positivt. Meningen är att kunden alltid ska ha tillgång till bästa kompetensen inom
respektive område. Men om detta förfarande ska fungera är det av yttersta vikt att
ansvarsfördelningen fungerar tillfredsställande och att informationen om var order är för
tillfället är korrekt och tydlig. Detta är ett av de största problemen på Å&R idag. Det är lätt att
hamna i ett funktionsarbete där man möter interna krav istället för kundkrav. Helhetssyn
enligt kapitel 3.5 borde istället eftersträvas och då behöver det tydliggöras bättre av vem
kunden ska få information. Vidare är det viktigt att kontrakt utformas så att priser och avtal är
klara för såväl kund som övriga inblandade på Å&R. Ett förslag som verkar lovande är att
upprätta standardiserade formulär som på sikt borde göras helt digitala. På detta sätt erhålls
information till alla led, som bland annat teorin SCM förespråkar, men dessutom genereras
automatiskt mätbar data som kan jämföras sinsemellan.

Dagens förfarande med att boka produktionstid kan innebära att stora problem uppstår vid
brytning av produktionsorder. Förutom att onödiga mängder råvaror tillika kostnader binds,
byggs dessutom tidsluckor i produktionen som påverkar ledtiden negativt. Det skulle vara
bättre att använda sig av ett planeringssystem där planeraren kan se hela orderflödet för att få
överblick och förståelse. Det är mycket väsentligt att få ett produktionssystem som fungerar
enligt de principer som beskrivs i kapitel 3.4 istället för att som idag trycka igenom ordrar
genom systemet. Detta kan vara på väg att förändras i och med införandet av PECAS, men då
gäller det att specificera klara riktlinjer för hur planeringsarbetet ska skötas. Risken finns
annars att man litar på att ett nytt systemstöd ska lösa alla problem automatiskt.

Orderförfarandet idag är krångligt, tidsödande och det riskerar i flera fall att hamna mellan
olika ansvarsfördelningar. Detta ökar ledtiden på grund av det faktum att vissa förfaranden tar
onödigt lång tid men framför allt genom väntetider mellan varje instans och oförklarliga
tidsluckor. Detta skulle kunna undvikas genom att tydliggöra och förenkla orderflödet.
Exempelvis genom att företaget och de anställda tänker om vad det gäller den fysiska
representationen av ordern. Det finns en mängd olika varianter som flödet kan förbättras på,
se kapitel 9.
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7.1.1 Organisation
Det uttryckliga missnöje som finns inom Å&R Carton vad gäller organisationsförändringar
och andra förändringar kan härledas till det sätt som förändringarna genomdrivits på. Det
gäller att tydligt informera om förändringarna, varför man gör dom och vilket mål
företagsledningen har med förändringarna. Å&R måste enligt kapitel 3.9.2 och kapitel 3.9.3
se till att organisationsförändringar förankras i företaget genom att bland annat förtydliga mål
och delmål. En annan viktig aspekt i den nuvarande organisationen är förhållandet mellan
arbetsledarna och övriga anställda. Denna roll är mycket viktig och bör höjas upp av
organisationen. Det skulle innebära bättre kommunikation mellan chefer och anställda istället
för att som nu fungera väldigt enkelriktat. Vidare diskussioner inom detta område finns i
kapitel 7.1.4.

En annan viktigt påpekande när det gäller organisationen är att den idag är för
produktionsinriktad. Av gammal hävd och traditioner är produktionen och då framför allt
tryckavdelningen att betrakta som centrum i flödet. Detta är inte bra speciellt om man ser till
planeringen som alltid utgår ifrån tryck och sen planerar in tryck en vecka, stans en vecka och
så vidare. Detta ger en felbalans i produktionsflödet och orimliga ledtider om man ser till det
totala flödet. Som nämnts tidigare i rapporten bör andra planeringssätt betänkas. Vidare bör
systemstödet designas efter ett nytt planeringssätt och ett nytänkande, exempelvis enligt
teorierna i kapitel 3.4. Det är viktigt att ledningsgruppen sätter sig ned tillsammans med
många andra grupper anställda och diskuterar de alternativ som framkommit. Detta för att i
slutänden få en bred acceptans för en förändring. En bred acceptans är absolut essentiellt om
ledningen vill få full effekt av en organisationsförändring. En annan betydelsefull faktor,
innan företaget bestämmer sig för nya förändringar, är att man deklarerar vilka mål man har
med förändringarna och kommunicerar detta till samtliga anställda. Annars riskerar företaget
att hamna i nya svårigheter med ett dåligt fungerande informationsflöde och ett ineffektivt
arbetssätt som kommer att påverka ledtiderna negativt. Krav på en organisationsförändring
eller förändringar i allmänhet bör alltså vara; tydlig målbild, acceptans bland de anställda och
utbildning.

7.1.2 Flöde kontra arbetssätt
Vad som eftersträvas i ett flöde är överblickbarhet, kontroll och styrningsmöjligheter.
Kopplingarna till teorin finns bland annat i kapitel 3.4 där det beskrivs hur viktigt det är med
överblick och förståelse för att undvika suboptimering av verksamheten. Andra kopplingar till
detta finns i kapitel 3.5, 3.5.1, 3.5.2, och kapitel 3.6. Flödet inom Å&R är idag komplext och
oöverskådligt. Företaget kan använda sig av de modeller som presenteras senare i denna
rapport och utveckla dessa ytterligare, framförallt jobba med att få modellerna mer detaljerade
och sedan analysera dessa. Vidare bör Å&R införa ett processtänkande, vilket på sikt kommer
att innebära att flödet får en mycket bättre struktur. En struktur som kommer att bli lätt att
överblicka och styra. Att använda sig av processer kommer också automatiskt att förändra
arbetssättet till att enbart sätta kunden i fokus. Varje process och delprocess kommer att bli
levererande till nästa delprocess. Detta ställer högre krav på förståelse mellan de olika
processerna. Påverkan av dessa krav innebär att ansvaret blir tydligare och
kommunikationsvägarna givna ur organisationsstrukturen. Det handlar alltså inte bara om
raka och till synes okomplicerade flöden utan mera om att få ett minimalt antal likadana
processer. Innebörden av detta betyder att det är grundläggande att definiera rätt processer.
Anledningen till att man inte vill ha flera likadana processer är dels ur effektivitetssynpunkt,
dels därför att det ska bli lättare att styra händelseförloppen.
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För att sedan så effektivt som möjligt styra flödet krävs givetvis ett kraftfullt systemstöd men
det krävs också rätt indata. Idag har företaget ett väldigt gammalmodigt sätt att hantera
orderinformation på. Det mesta är manuellt, såväl orderhanteringen som
produktionsrapporteringen. För att få bättre kontroll på indata, minska felfrekvens och
arbetsinsats borde ADF implementeras. Det innebär, som exemplen i kapitel 6.2 visar, att man
på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan reducera ledtiderna i flödet. I fallet Å&R skulle det
innebära att man märkte upp alla pallar med streckkoder som motsvarar respektive
ordernummer. Sedan skulle varje process eller arbetsinstans läsa in ordern i systemet vilket
skulle medföra fullständig kontroll över orderstatus. Liknande projekt har visat att förutom
bättre kontroll erhålls också kortare ledtid, lägre kostnader och bättre arbetsklimat. Detta
eftersom införandet av ADF bland annat kräver en genomgång av företagets processer och
därigenom ökar förståelsen för nya och effektivare arbetssätt.

7.1.3 Ansvar
Själva ansvaret blir inte enklare vid processorienterat synsätt men det är lättare att definiera
fördelningen av ansvar vid varje process eller delprocess. Det blir alltså lättare för såväl den
ansvarige som för medarbetarna att få en helhetssyn över ansvarsområdena. Dessutom är
tydliga ansvarsområden ett måste om Å&R Carton ska få ordning på sina flöden. Jag tycker
ansvarsfördelningen och det sätt de anställda tar sig an sitt ansvar har stark koppling till
framförallt kommunikationsflödet. Dessutom påverkar det stämningen och arbetsklimatet
positivt. Den nuvarande vaga ansvarsfördelningen påverkar ledtiderna mycket negativt. Detta
eftersom en oklar ansvarsfördelning ger flera effekter, både direkt och indirekt. Exempelvis
ger felaktiga ordrar som måste gå tillbaks igenom systemet orimliga väntetider på grund av att
det är oklart vems ansvar det är. Ett annat exempel är att det vid bemanningsproblem antingen
blir mycket ogjort eller att det slår tillbaks på stämningen. I kapitel 5.1.3 beskrivs ett allvarligt
problem som skulle kunna ha undvikits med klar och tydlig ansvarsfördelning och entydiga
rutiner.

För att förtydliga ansvarsområden och för att få acceptans kan företaget upprätta arbetslag
som tillsammans med ledningen arbetar igenom nuläget och föreslår hur framtiden ska se ut.
Till sin hjälp har arbetsgrupperna denna rapport som genom sina modeller förenklar
utredningsprocessen. Stöd finns också i den genomgång som görs i kapitel 3.9, 3.9.1 samt
kapitel 3.9.3. Vidare gäller att återkommande teamträffar bör användas som ett verktyg att
förstärka den ansvarsfördelning som finns. Därutöver får man många positiva bieffekter av
teamträffar såsom utökad och naturlig kommunikation, kunskapsutbyte, effektiva
diskussioner och en bättre arbetsstämning. Dessutom kan ledningen få bättre kontroll på
åsikter och stämningar inom företaget. Som tidigare nämnts påverkar teamträffar av olika slag
även kommunikationen som i sin tur medverkar till att flödet lättare kan överblickas, mer om
detta i kapitel 7.1.4.

7.1.4 Kommunikation
Kommunikation ska bedrivas i dialog, se kapitel 3.9. I de flesta verksamheter finns
felkopplingar i flödet. Genom ett processtänkande kan företaget hitta gömda processer och
definiera dom. Detta är i princip vad jag gjort inom ramen för examensarbetet och denna
rapport. För att lyckas krävs en mycket bra dialog genom hela organisationen. Processer i sig
är inget nytt i organisationen men väljer företaget att processorientera leder det till många
effekter. När processflödet ska styras och förbättras behövs en infrastruktur för
processledningen i form av processägare, styrgrupp och så vidare. Det kan tyckas vara en
organisationsfråga och är det förvisso men det blir också en kommunikativ fråga. Inom denna
formering eller infrastruktur skapas en kreativ och aktiv dialog. Med hjälp av
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utvecklingsprogram och en allmänt skapad helhetssyn blir detta en grogrund för
kompetensspridning.

7.1.5 Arbetsklimat
Processorientering innebär att rutinjobb blir både mindre och mer styrda. Mindre styrda därför
att de anställda förväntas jobba med hela processen och därigenom blir rutinjobben mindre
väldefinierade. Mer styrda därför att fokuseringen på hur jobb utförs gör många aktiviteter
mer förutsägbara. På de flesta företag där processorientering och/eller Supply Chain
Management införts har de anställda tyckt arbetsmiljön blivit bättre. Troligen beroende på
större delaktighet, mer varierande arbetsuppgifter och en betydligt bättre förståelse för
helheten. Mer varierande uppgifter har åstadkommits genom arbetsrotation för att påverka de
negativa effekterna av likformiga jobb. En annan viktig orsak till det positiva gensvaret från
de anställda i dessa fall är den öppna dialogen. Eftersom kommunikationer mellan processer
och avdelningar stöds av organisation såväl som systemstöd blir en dialog naturlig. Detta
skapar givetvis bättre stämning, ökat kompetensutbyte och ett tryggt arbetsklimat.

7.1.6 Planerade förändringar
Nu finns det på Å&R Carton ett gyllene tillfälle att tillsammans med implementeringen av
affärssystemet PECAS genomföra andra förändringar. Fördelen är att avdelad tid för
utbildning inte kommer ta mer resurser i anspråk och att ett nytt tänkande kan kopplas ihop
med användandet av PECAS. För att lyckas med förändringar är det, som tidigare nämnts,
allmän acceptans som är krav nummer ett. Ledningen erhåller acceptans genom att de
anställda görs delaktiga i förändringsprocessen. Med delaktighet menas då inte deltagande
utan förståelse och möjligheten att påverka det egna bidragets roll. Det innebär att
kommunicering av visioner, mål, resurser och tidsramar måste ske så tidigt som möjligt i
förändringsprocessen. Här är det av största vikt att kommunikationen är i form av en dialog.
Detta för att erhålla reflektioner, synpunkter och nya idéer samt skapa förtroende och
förståelse.

7.2 ANALYS AV LEDTIDSBERÄKNING
Det är i dagsläget mycket svårt att få information om respektive ledtider inom Å&R Carton.
Företaget behöver i samband med införandet av PECAS passa på att uppgradera systemen så
att ledtiderna avspeglas, då ledtidskontroll är av största vikt för framtiden. Den ledtid som
blev resultatet efter manuell beräkning är cirka 8 veckor om man räknar bort liggtiden i
färdigvarulager. Detta är i och för sig bättre än de beräkningar som gjordes för tio år sedan
(49 dagar) men är fortfarande inte tillfredsställande. På grund av den stora osäkerhet som
råder när det gäller indata är det dessutom svårt att värdera denna beräkning. En åtgärd som
skulle gå att göra omgående utan avancerat systemstöd är att låta bygga ett excel-ark där
indata om ledtider lagras. Till viss del har avdelningen PrePress på ett enkelt sätt redan börjat
med denna process. Det arbetet borde utökas då vikten av korrekta ledtider och kundkrav vad
gäller ledtider måste kontrolleras, styras och fås att sammanfalla. På sikt är det naturligtvis av
största vikt att Å&R bygger in denna funktion i systemstödet så att en naturlig hantering av
detta kan ske dagligen. Påpekandet angående ledtiden, se kapitel 5.2, är att ledtiden mellan
kundorder till orderfrisläpp är över 2 veckor. Detta är för lång tid och här skulle en
effektivisering med hjälp av nytt arbetssätt, processtänkande, tydligare ansvarsfördelning och
på sikt digitalisering innebära mycket. Utveckling av dessa förslag finns i kapitel 8. En annan
anmärkningsvärd ledtid är liggtiden på över 2 veckor mellan orderfrisläpp och
produktionsstart. Ledtiden i fråga har inte givits någon förklaring annat än att företaget ibland
väntar på leveranser och att underlag väntas från kunder. Denna väntetid behöver ytterligare
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analyseras för att få grepp om varför den finns där. Kanske kommer den automatiskt att delvis
förbättras om arbetssättet med planeringen och/eller inköp förändras.

Den tredje viktiga anmärkningen är väntetiderna mellan olika moment (totalt 2 veckor) i
produktionsprocessen. Som tidigare nämnts, se kapitel 3.4 och kapitel 7.1, beror detta på att
produktionsplaneringen är uppdelad i block istället för att se till helheten och dra igenom
ordrar genom processen.

7.3 ANALYS AV NULÄGESMODELLER
Tyngdpunkten i modellanalysen kommer, i enlighet med syftet, att vara ledtidsanalys
kombinerat med värdeanalys. Givetvis kommer också andra analysmetoder att användas
enligt beskrivning i metodkapitlet, se kapitel 2. Följande modellanalys är uppdelad så att varje
huvudprocess analyseras var för sig efter samma uppdelning som bilaga 6-14 .

Orderprocessen, bilaga 6, är en översikt över samtliga definierade huvudprocesser på Å&R
Carton. Det framgår ganska tydligt att antalet processer är relativt många och att flödet mellan
flera av dessa är enkelriktade. En direkt reflektion är att alla flöden, så länge det handlar om
informationsflöden, bör vara dubbelriktade om effektiv kommunikation ska uppnås. Det är
också lätt att utläsa i modellen att inget naturligt lättöverskådligt flöde finns mellan respektive
process. En annan faktor som dessutom stöds av såväl benchmarking och åsikter inom
företaget är att avståndet mellan marknad och produktion är för långt. En tät kommunikation
mellan marknad, läs kund, och produktionen är att föredra. Vidare är det mycket svårt att i
dagsläget analysera ledtiderna i och mellan processerna. Detta beror delvis på
flödesstrukturen men också på de mycket få kontrollpunkterna i systemet. För att komma
tillrätta med ledtiderna måste alltså detta åtgärdas så att kontroll över flödet kan upprättas.

Tittar man värdemässigt på processerna i det översiktliga perspektivet kan det utläsas att flera
kategorier av processer finns i dagens flöde. Det finns processer dels i kategorin
huvudprocesser och stödprocesser, dels i kategorin värdeadderande respektive icke-
värdeadderande processer. Värdeadderande processer skulle kunna vara marknad, PrePress,
planering, inköp och produktion, men det är ett måste att titta i mer detalj vad varje process
innehåller. Icke-värdeadderande processer skulle kunna vara kundservice, planering och
expedition.

Kundprocessen, bilaga 7, ligger egentligen utanför detta arbetes begränsningar men kan ändå
vara intressant att titta på i sann SCM-anda. Delprocesserna visar tydligt hur kunden har
kontakt med inte mindre än tre avdelningar eller processer. Detta kräver mycket noggrann
koordination och styrning från Å&R Cartons sida för att kunden ska känna sig väl bemött.
Något som kanske inte fungerar tillfredsställande i alla situationer. Kunden får lätt många
olika besked och tvingas ta kontakt med flera personer. Ibland uppfattas detta som
professionellt om kunden vid varje tillfälle får prata med rätt person med rätt kompetens. Men
det händer ofta att sammanblandningar sker och ärenden kan bli liggande en längre tid.
Ledtidsmässigt finns bara enkla beräkningar, men noterbart är att många instanser skapar flera
olika väntetider. Detta är självklart negativt för den totala ledtiden. Värdeadderande för
kunden är prisdiskussionen eller offerthanteringen med marknad. Icke-värdeadderande
processer är orderhantering och korrekturgodkännande. Dock kan det sistnämnda vara
värdeadderande om det sker ett samarbete mellan Å&R Carton och kund. Ett samarbete som
leder fram till en utveckling mot en bättre produkt.
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Marknadsprocessen, bilaga 8, har endast en process som ligger i huvudflödet.
Offerthanteringen är en viktig process som bör gå fort för bästa kundservice. En
prisdiskussion anses som värdeadderande och betydelsefull både av kunden och för säljaren.
Detta är dock en komplex process i dagsläget där agerandet och ledtiden påverkas avsevärt
beroende på situation. Om kunden accepterar den fasta prislistan och/eller inga förändringar
sker i produkten kan besked ges omgående. Här borde det finnas en kontrollpunkt så att
företaget i efterhand kan kontrollera och styra ledtiden från offertfråga till offertsvar. Detta är
mer en servicefråga än en ledtidsfråga. Viktigt att påpeka är att om kunden har förändringar i
produkten eller dylikt måste detta förfarande gå vidare till kundservice där en ny förkalkyl ska
göras. I detta läge är denna process inte längre värdeadderande. Dessutom tar den tid i
anspråk. Det optimala vore att arbeta fram detaljerade kalkyler som säljaren direkt kan mata
in de nya siffrorna eller produktkoderna i. Detta för att sedan erhålla ett tillräckligt noggrant
svar för att kunna ge kunden ett korrekt pris. De andra delprocesserna i marknadsprocessen är
av karaktären stödprocesser men likafullt är troligen samtliga värdeadderande.

Kundserviceprocessen, bilaga 9, innehåller att antal delprocesser som är av administrativt slag
och som bör räknas som stödprocesser. Dock sköts en hel del kundkontakter här och
detaljerna i ordern utarbetas. Detta kan därför i dessa typfall, exempelvis fördelning av
ordern, räknas som värdeadderande för kunden. Dessa processer är dock inte värdeadderande
för Å&R Carton. Dessutom sker förfarandet i kontakt med kund, marknad, planering, inköp
och PrePress. Flera specialfall och det faktum att orderflödet måste passera så många andra
processer/avdelningar ökar komplexiteten markant. Med värdeanalys är det svårt att urskilja
vilket den effektivaste vägen skulle vara. Med ledtidsanalys är det också komplicerat att
urskilja ett mönster beroende på att kontrollpunkter för detta saknas. Däremot kan sägas att
eftersom stora delar av flödet är fysiskt, i form av en ordermapp, borde en förenkling här ge
ett effektivt resultat. Om denna ordermapp gjordes till stora delar digital skulle ordern kunna
processas parallellt i många lägen. Ledtiden skulle då kortas eftersom en hel del väntetider
kan tas bort. En annan fördel med detta är att kontrollpunkter med lätthet kan införas och
bidra till flödets styrbarhet. Tiden det tar för kundservice att bearbeta ordern är enligt
beräkningar 3,6 dagar, se kapitel 5.2. Detta gäller order som är undantaget avropsorder där
mer tid ofta krävs. Detta är ledtidsmässigt något anmärkningsvärt men om det beror på det
gammalmodiga systemstödet, felaktiga flöden eller helt enkelt underbemanning är omöjligt att
svara på. Klart är att delprocesserna bör räknas som stödprocesser eller läggas under
huvudprocess/avdelning. Exempelvis en process som behövs i huvudflödet, såsom detaljerad
kalkylering.

PrePressprocessen, bilaga 10, består av ett antal delprocesser som delvis ligger väldigt nära
produktion (PrePress2, CAD och färgblandning). Men också av flertalet processer där nära
kundkontakt föreligger (CAD, korrektur, kundgodkännande och reproduktionsorder).
Dessutom finns delprocesser såsom PrePress1 och kundgodkännande som är av mer
administrativ art och där kundservice är involverad. PrePressprocessens delprocesser är
mestadels värdeadderande och tillhör huvudflödet. Undantaget är de administrativa
processerna där kundservice är inblandat, de är snarare av icke-värdeadderande beskaffenhet.
Delprocesserna är något komplext strukturerade idag och ett antal andra avdelningar är
inblandade vilket stjäl tid. Dessutom är det av största vikt att ansvarsfördelningen är klar och
tydlig i skarvarna mellan olika avdelningar. Som det ser ut idag fastnar specialorder eller
order med problem och väntetiden kan ibland bli mycket lång. Ledtidsanalys har i detta fall
varit något lättare då PrePress har en enklare form av ledtidsberäkning. Man anger internt på
avdelningen tiden mellan olika processer i ett enkelt utformat excel-ark. Detta innebär att
avdelningen kan ha kontroll över skeendet. Total PrePressledtid enligt dessa beräkningar, se
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kapitel 5.2, är 7,5 dagar där kundens påverkan på ledtiden är 3 dagar. Eftersom det här finns
en beräkningsmetod borde Å&R Carton utveckla och förfina kontrollpunkterna samt sätta upp
realistiska mål för vad ledtiden borde vara. Diskussioner med kunderna om problemet kan
korta denna ledtid med någon dag. Dessutom går det att påskynda vissa andra processer
genom förenkling och/eller göra fler moment rent digitala. Men den ledtid som är mest
anmärkningsvärd är den så kallade spilltiden på 12 dagar från orderfrisläpp till
produktionsstart. Förklaringen kan vara att en viss säkerhetstid bör finnas från företagets sida
så att produktionen inte startas försent och leveranstiden riskeras. Men faktum kvarstår att
nästan två veckor måste adderas på den totala ledtiden.

Inköpsprocessen, bilaga 11, får information från planeringsprocessen och kontrollerar först
befintligt material för önskat datum. Finns material för önskad tid lämnas meddelande direkt
tillbaks till planeringsprocessen. Om material saknas görs en beställningsprocess i
inköpsprocessen innan meddelande skickas tillbaks till planeringsprocessen. Själva kontrollen
och meddelandet i materialhanteringen är icke-värdeadderande och kan skötas direkt av
planeringsprocessen eller annan process. Vad gäller beställningsförfarandet borde det skötas i
en process där andra avtalsförfarande och dylikt hanteras. Detta för att strategiskt planera
inköpen och därigenom spara tid och pengar. Här måste Å&R Carton lägga mer resurser för
att bli mer effektiva på en marknad som allt mer konsoliderar, såväl leverantörer som kunder.
Inköpsprocessen av idag är malplacerad och bör läggas eller skötas under annan process eller
avdelning.

Planeringsprocessen, bilaga 12, består av två delprocesser. Dels planering1 som begär
material av inköpsprocessen, dels planering2 som produktionsplanerar. Planeringsprocessen
är nyckeln till en effektiv produktionsapparat. Men det gäller inte bara själva produktionen
utan en strategisk planering som omfattar såväl inköp, produktion och leveranser bör finnas.
En vanlig lösning bland företag, se kapitel 6, är att lägga vecko- och dagsplanering som
underprocess i produktionsprocessen. I samma förfarande sköts också enklare inköp,
exempelvis avrop. Strategisk planering sköts bäst från en funktion där logistikkompetens
finns. Ett problem med planeringsprocessen på Å&R Carton idag är att systemstödet för
effektiv planering är under all kritik. Denna kommer snart att ersättas med ett nytt systemstöd
som kommer att kunna hantera dessa faktorer på ett bättre sätt. Kvarstår gör dock
ansvarsfrågan som varit mycket oklar den senaste tiden. Ansvarsfrågan vad gäller
planeringsprocessen är avgörande om problem med brytningar av order och dylikt ska kunna
undvikas. Ytterligare med planeringsmetodiken av idag är att processen genererar tidsluckor
för produktion. Detta skapar efterföljande problem med reella tidsluckor i schemat vid
ändringar av order. Ledtiden blir då drabbad. Som planeringsprocessen är uppbyggd idag är
den icke-värdeadderande och bör betraktas som en stödprocess. Detta för att inte påverka
ledtiden negativt.

Produktionsprocessen, bilaga 13, ligger utanför avgränsningen i detta arbete och kommer inte
att analyseras närmare.

Expeditionsprocessen, bilaga 14, ligger också utanför avgränsningarna och kommer inte
heller att analyseras närmare.
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8 SLUTSATS / FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Nedan presenteras detaljerat de förslag som arbetats fram i rapporten och som anses kunna
förbättra dagens situation på Å&R Carton. I detta kapitel dras också slutsatser av rapporten.
Till grund för slutsatserna ligger de använda metoderna, informationen, nulägesmodellerna
och analyskapitlet. Vidare finns förslag på fortsatt arbete inom området för Å&R eller andra.

8.1 ATTITYDSANALYS / ARBETSGRUPPER
För att initialt lösa det form av dödläge som Å&R Carton befinner sig i för tillfället behövs
åtgärder såsom exempelvis attitydsanalys. Såväl ledning som medarbetare behöver
tillsammans analysera sina egna arbets- och kommunikationssätt. En metod för att gå igenom
den genuina arbetsgruppen gentemot chefer, mellanchefer och ledningsgrupp samt
interaktioner dem emellan är att använda sig av SLOT, se kapitel 6.3. Men det finns också
enklare former för att erhålla en mätning av nuläget och ett önskat läge. Exempel på detta är
att sätta ihop olika arbetsgrupper, se kapitel 3.9.1, där sammansättningen av grupperna bör
bestå av medarbetare från olika delar av organisationen plus respektive chef. Grupperna får
inte vara för stora eftersom syftet är att diskutera nuvarande attityder och hur man
tillsammans ska lösa de problem som finns. Förutom att arbetsgrupperna arbetar fram en
attitydsanalys innebär oftast arbetsprocessen att motivationsklyftan, se kapitel 3.9.3, minskar
avsevärt. Givetvis är det av största vikt att arbetsgrupperna har definierade ramar med arbetet
och att målet med arbetet är bättre arbets- och kommunikationssätt. Ramar och mål beskrivs
närmare i kapitel 8.2. Att en attitydsanalys är betydelsefull senare under en
förändringsprocess kan många lyckosamma företag vittna om, exempelvis företag B i kapitel
6.2. Slutsatsen blir att om Å&R ska kunna få en lyckosam förändring till stånd bör detta
beaktas. Ledtiden kommer att påverkas positivt av förbättrade attityder och gemensamma
arbetsmetoder.

8.2 MÅL OCH STRATEGIER
I nulägesbeskrivningen framkommer tydligt att målen, och framförallt delmålen, med
verksamheten är mycket dåligt kommunicerade i organisationen. Detta är något som är
mycket vanligt i företag som har problem på ett eller annat sätt. Tydliga mål och delmål är
helt avgörande för att alla medarbetare ska jobba åt samma håll och för att kunna påbörja
förbättringsarbete. Slutsatsen blir att det åligger en engagerad ledning att snarast sätta sig ner
och arbeta fram klara och helst mätbara mål. Dessutom måste samtliga medarbetare
informeras om detta, gärna i moment där arbetsgrupper ingår. Även här kommer troligen
ledtiden att påverkas positivt om alla vet om och arbetar mot samma mål.

8.3 AUTOMATISK DATAFÅNGST
När punkterna i kapitel 8.1 och 8.2 är framgångsrikt uppfyllda kan företaget börja titta
närmare på ADF, se kapitel 3.5.2. Modeller för arbetssätt finns och idén är mycket väl testad
av andra företag, se exempelvis kapitel 6.2 och kapitel 6.6. Relativt liten insats, såväl
ekonomiskt som tidsmässigt behövs för ett genomförande. Med rätt design och en medveten
implementation kan Å&R tillsammans med det nya affärssystemet PECAS uppnå positiva
resultat. Det finns många källor i dagens flöde där stora förbättringar skulle uppnås med
denna metod. Ytterligare en fördel, förutom att spara pengar åt Å&R och förenkla
processerna, ger som tidigare nämnts ett processtänkande vid själva utvecklings- och
implementeringsprocessen av ADF. Optimal lösning är att införa ADF i hela flödet från
orderläggning och inköp till utlastad färdigvara. Problem med tekniken finns dock idag hos
Å&R med vissa flödesmoment. Framförallt gäller det delprocesser av orderprocessen där
företaget idag hanterar en fysisk orderväska, se kapitel 5.1. Här krävs digitalisering för att
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lösa problematiken, se kapitel 8.5. Även utan att omfatta hundra procent av flödet är ADF
lönsamt så slutsatsen blir att Å&R bör implementera ADF och att göra det på rätt sätt. Rätt
sätt är att direkt från start arbeta med att få allas delaktighet i projektet och att lägga mycket
initial tid på utbildning. Vidare är det viktigt att lägga tyngd vid flödesdesignen, genom att
övergripande följa arbetsordningen i kapitel 3.10 men framförallt utgå från en detaljerad
processmodell. En korrekt implementering av ADF reducerar oftast ledtiden markant och det
finns flera vittnesmål om att ADF är en lönsam investering som betalar sig redan efter drygt
ett år, se kapitel 6.2.

8.4 PROCESSORIENTERING
Ytterligare ett förbättringsförslag är processorienterad organisationsstruktur. Detta skulle inte
bara påverka organisationsstrukturen utan på sikt hela tankesättet och inställningen bland
medarbetarna. Det är ett mycket bra sätt att få en kundförståelse att genomsyra hela
organisationen. Vidare finns det klara bevis på marknaden att processorientering inte bara är
en fin teori. Rätt definierad och implementerad är det ett mycket kraftfullt verktyg. Dessutom
omfattar processorientering andra integrerade kraftfulla verktyg såsom ADF och TQM.
Företag som framgångsrikt lyckats med sådana omställningar finns beskrivna under kapitel
6.8. Generellt kan sägas att över 85 % av de företag som genomfört fullständig
implementation av processorientering har reducerat sina ledtider. I många fall handlar det om
halveringar av ledtiderna. Exempel på lyckosamma företag är BT Trucks, The Absolut
Company, Volvo Penta och IKEA. Dessutom finns det en hel del exempel på mindre delar av
stora bolag som genomfört lyckade pilotprojekt i området. Men processorientering är en stor
förändringsprocess som kräver mycket resurser och tid. Slutsatsen blir därför att Å&R inte
klarar av detta i det läge som företaget nu befinner sig. Endast om förbättringsförslagen i
kapitel 8.1, 8.2 och 8.3 genomförts lyckosamt och ledningen då kan skapa ett
förändringsbenäget klimat kan en implementation av processorientering rekommenderas.
Ökad förståelse för processer och dess betydelse för hela företaget kan reducera ledtiderna
väsentligt.

8.5 DIGITALISERING
Genom att digitalisera orderväskan eller ordermappen som fysiskt vandrar runt i
orderprocessen skulle flera olika moment kunna göras parallellt. Allt som med dagens teknik
kan göras digitalt läggs i en orderfil som sen kan förmedlas till alla berörda. Resterande saker,
exempelvis färglikare, skrivs ut och dokumenteras. Därefter sätts dessa ut i pärmar eller dylikt
vid respektive maskin. Slutsatsen blir att Å&R rekommenderas att starta ”Projekt Digital” för
att på sikt både korta ledtiden, förenkla för implementeringen av ADF och underlätta för
vidare utveckling av flödet. Denna förändring kan med fördel kombineras med
implementering av ADF men kan också göras enskilt.

8.6 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA UTVECKLING
För att beskriva framtidsmöjligheterna på ett ännu tydligare sätt kan en mer detaljerad
processmodell utvecklas. Speciellt när det gäller framtidsläget, se kapitel 3.8.5. Detta är också
viktigt när mål och förändringsplaner ska kommuniceras. För att gå i hamn med
implementeringen av ADF torde en närmare och utökad undersökning, exempelvis genom
examensarbete, göras. Dels för att erhålla en optimal design av systemet, dels för att
specificera storleken på ledtidsvinsten. Vidare skulle det vara spännande att forska vidare
inom området processorientering. Speciellt med de ännu outredda delprocesserna, de så
kallade stödprocesserna. Hur påverkas de och hur kommer ledarprocessen förändras?
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Bilaga 1 – Frågeformulär för initiala frågor

Initiala frågor om organisationen, Å&R Cartons utveckling de senaste åren, företagets
produkter och så vidare är av största vikt för att få en bra grundförståelse för företaget. Dock
är det skillnad på frågorna beroende på respondentens ställning och kunskaper. Detta innebär
att nedanstående frågor är ett axplock av de frågor som använts i rapporten.

� Vad arbetar du med på Å&R Carton?
� Hur länge har du arbetat på Å&R Carton?
� Kan du beskriva mer i detalj vad dina arbetsuppgifter är?
� Vilken typ av systemstöd använder du dig av?
� Hur fungerar systemstödet för dig?
� Hur ser du på betydelsen av ditt arbete för helheten?
� Hur ser Å&R Cartons organisation ut?
� Var i organisationen befinner du dig?
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Bilaga 2 - Frågeformulär angående dagsscenario kontra
framtidsscenario

Dagsscenario
Flödet av material, information och händelser är en aktivitetskedja som sträcker sig mellan
och över ett antal avdelningar.

� Vilken funktion har du på Å&R Carton?
� Hur ser du på flödet på Å&R idag?
� Hur fungerar kommunikationerna?
� Vem har ansvaret för de olika aktiviteterna?
� Vad är det största problemet med det arbetssätt vi har idag?
� Fördelar och nackdelar med dagens arbetssätt?
� Vad skulle du vilja ändra på?

Framtidsscenario
Framtidsscenariot har varit en processorienterad organisation där processerna är styrda av en
processägare och inte olika avdelningar. Själva begreppet process definierades inte innan
respondenterna svarade. Meningen med frågorna var mer att skapa en diskussion mer än bara
svara på frågan.

� Hur skulle detta scenario fungera i praktiken?
� Hur kommer flödet att se ut då?
� Vem får ansvaret för de olika aktiviteterna?
� Vad kommer att bli det största problemet med detta arbetssätt?
� Fördelar och nackdelar med detta nya arbetssätt?
� Hur skulle du vilja utforma ett nytt arbetssätt?

Under frågetillfällena har respondenterna erbjudits möjligheten att diskutera frågor och svar
för att få fram mesta möjliga information och för att ge respondenten möjlighet att utveckla
sina egna idéer.
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Bilaga 3 – Utvecklat frågeformulär som behandlar attityder

För att få en insyn i arbetsklimat, åsikter och attityder på Å&R Carton ställdes bland annat
följande frågor:

� Vem är din chef?
� Hur ser du på din chef?
� Vilka egenskaper har en bra chef/ledare?
� Hur viktigt är det med en bra chef/ledare?
� Har du ledaransvar?
� Om JA, vilka medarbetare ansvarar du för?
� Hur tror du dina medarbetare ser på dig?

Enkel variant av attitydsundersökning efter inspiration av SLOT-metoden prövades också:

� Fungerar samarbetet mellan olika avdelningar tillfredsställande?
� Vilken typ av kommunikation finns i organisationen?
� Hur tycker du en bra kommunikation ska vara?
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Bilaga 4 - Frågeformulär för djupintervjufrågor

Djupintervjufrågorna har använts för verifiering av tidigare ställda frågor på Å&R Carton.
Dessutom har de använts för benchmarking på ett flertal företag.

� Hur ser du på det totala flödet?
� Vem har ansvaret för respektive flöde?
� Hur ser du på begreppet processorientering?
� Vad är en process för dig?
� Tycker du att företaget arbetar med processorientering?
� Vad tycker du om den generella ansvarsfördelningen?
� Vilket typ av organisationsstruktur används på företaget?
� Hur hanterar organisationen kommunikationen mellan olika avdelningar / processer?
� Hur fungerar kommunikationen i praktiken?
� Har företaget tydliga mål och strategier?
� Tycker du de flesta anställda förstår och arbetar efter dessa mål och strategier?
� Hur ser du på begreppet/konceptet Supply Chain Management (SCM)?
� Tycker du att företaget arbetar med SCM?
� Hur processas ordern innan produktion?
� När och var i flödet genereras signal om materialinköp?
� När och var i flödet sker egentligt materialinköp?
� Hur fungerar den övergripande planeringen?
� Hur fungerar produktionsplaneringen?
� Använder företaget materialplaneringssystem?
� Styrs flödet som helhet eller styrs ”bara” produktionen?
� Använder företaget någon form av flaskhalsstyrning?
� Om flaskhalsstyrning används, hur hanteras den?
� Tycker du att det finns någon flaskhals idag?
� Var finns flaskhalsen?
� Varför tror du flaskhalsen uppkommer just där?
� Var i det totala finns kontrollpunkter?
� Används automatiska datafångst?
� Om JA, vilken del av flödet omfattas av automatisk datafångst?
� Vilken typ av systemstöd används?
� Fungerar de olika systemen tillsammans?
� Finns det data för ledtider såsom orderprocess, produktionsprocess och / eller totalt?
� Vilken typ av uppföljningssystem används på företaget?
� Vilken typ av uppföljningsstatistik är önskvärd och användbar?
� Hur ser du på ledarskapets betydelse för framgång?
� Hur agerar en bra ledare?
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Bilaga 5 – Frågeformulär för process- definiering och kartläggning

Detta frågeformulär användes för detaljerad processdefiniering och i viss mån för
benchmarking. Stycke ett beskriver ett exempel på frågor som ska ställas i samband med
processdefiniering. Stycke två innehåller frågor för kartläggning av processerna.

Stycke 1 - Processdefiniering
Verksamhetsnivå:
� Vilka typer av uppdrag hanteras av verksamheten?
� Vilka är verksamhetens försörjare?
� Vilka produkter anpassas för specifika kunder?

Processtypsnivå:
� Vilka aktörsrelationer hanteras i verksamheten?
� Vilket utvecklingsarbete bedrivs?

Variantprocessnivå:
� Vilka kombinationer av underlag och resultat existerar?
� Vilka kombinationer av aktörsrelation och produkt existerar?

Delprocessnivå:
� Vilka handlingar utförs?
� Vilka förutsättningar krävs för en specifik handling?

Stycke 2 - Processkartläggning
� Hur arbetar vi idag?
� Hur ser flödet ut?
� Vilka är delaktiga i processen?
� Vilka händelser/situationer sätter igång processens aktiviteter?
� Vilket stöd finns från de olika delprocesserna, exempelvis IT-stöd och informationsbehov?
� Vad är värdeskapande aktiviteter?
� Vad är icke värdeskapande aktiviteter?
� Vad är bortkastade aktiviteter?
� Var finns de allvarliga störningarna? (definiera problem och fastställ orsaken)
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Nulägesbeskrivning (PrePressprocess)

5.PrePress / Repro

Kund
godkännandeKorrekturPrepress1

Prepress2

Reproduktions
order4.Kundservice 4.Kundservice

8.Produktion
(TE)

1.Kund

CAD

Prepress1:
Underlagskontroll,

prissättning,
leveranstidsbestämning

Prepress2:
Plåttillverkning

CAD:
Produktdesign, stansdesign

lackdukar, stansformar
matriser, limmönster

7.Planering

Färgblandning

Produktions
order

Formbyggnads
order

8.Produktion

Färglikare, 
konstruktionsprov 
(Fysiskt)

(Fysiskt + info)

(Fysiskt)

Produktion (TE):
Efterbearbetning såsom
stansformar, limmönster

(Info)

(Fysiskt + info)
90% digitalt

(Fysiskt + info)
90% digitalt

Möten, diskussioner,
Provframtagning (fysiskt + info)

(Fysiskt)

(Fysiskt)

(Info)

Å&R Carton Bilaga 10
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