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Sammanfattning 

Effektiva och pålitliga leveranser av underhållstjänster påverkar organisationers prestation på lång 

sikt. För att skapa dessa pålitliga leveranser krävs att de aktiviteter som inte skapar värde för 

kunden, slöserier, reduceras och elimineras. Value stream mapping är ett Lean-verktyg som syftar 

till att rena processer från slöserier. Med detta som utgångsläge har en studie tidigare genomförts 

för att anpassa verktyget för att användas på serviceprocesser. Detta resulterade i en modell som 

genomförs i sex steg. I serviceprocesser finns en bred variation av problem som kan uppstå, de 

anser sig därför inte kunnat samla alla dessa samt ge förslag på lösningar. Denna studie syftar till 

att undersöka om verktyget kan modifieras för att bättre lämpa sig på interna serviceprocesser 

inom massa- och pappersindustrin. En litteraturgenomgång har genomförts som visade att den 

befintliga modellen inte innehåller vissa, enligt teorin, viktiga beståndsdelar anpassade för Lean-

service. Utanför modellen återfanns fyra relevanta slöserier och tolv verktyg. Andra intressanta 

komponenter som uppkom genom litteraturgenomgången var synen på vad det bör läras om samt 

vad och hur framgångar ska mätas. För att uppfylla denna studies syfte testas Lean-verktyget 

Service Value Stream Management med de tillägg som framkom vid litteraturgenomgången på en 

intern serviceprocess hos ett fallföretag. Detta för att se om det finns belägg för att göra tillägg 

eller fråntag till modellen. Hos fallföretaget insamlades data genom intervjuer och observationer 

samt via en enkätundersökning. Studierna resulterade i femstegsmodellen 5K. Med hjälp av denna 

modell anses organisationer inom massa- och pappersindustrin kunna skapa högre effektivitet i 

sina interna serviceprocesser. För att visualisera och mäta effektivitet arbetades en matematisk 

formel fram som anses kunna användas även utanför 5K-modellen.    

 

 

Sökord: Value stream mapping, VSM, Service value stream management, SVSM, Lean Service 
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Abstract 

Effective and reliable delivery of services provides long-term performance to an organization. In 

order to create effective and reliable deliveries, activities that do not create value for the customer, 

namely the wastes, need to be reduced or eliminated. Value Stream mapping is a Lean 

management tool that aims to clean processes from the wastes. With this as a starting point, studies 

have previously been conducted to customize the tool for use on service processes. The study 

resulted in Service value stream management, a model implemented in six steps. When the model 

is applied in service processes, there is a wide variety of problems that may occur, it is therefore 

considered not possible to collect all problems in order to provide suggestions for improvements. 

This study aims to investigate whether the tool can be modified to better suit an internal service 

process in the pulp and paper industry. The literature review that has been conducted, revealed 

that the existing model does not contain certain, according to the theory, important elements 

adapted for Lean service. Beside the waste and tools that the model already consists of, four 

relevant wastes and twelve tools were found during the literature review. Other interesting 

components that emerged through the literature review, were the views of what an organization 

should learn about and how successes should be measured. In order to fulfill the purpose of our 

study, the Lean tool Service value stream management, was tested with the additions found during 

the literature review. The test was conducted at an internal service process at a case company to 

see if there is evidence to add or remove some of the new wastes, tools or components to the 

model. At the case company, data was collected through interviews and observations as well as 

through a survey. The study resulted in the 5K-model which consists five steps to eliminate and 

reduce wastes. With this model, organizations in the pulp and paper industry should be able to 

create higher efficiency in their internal service processes. To visualize and measure efficiency, a 

mathematical formula was developed that could be considered useful even outside the 5K model. 

 

 

Keywords: Value stream mapping, VSM, Service value stream management, SVSM, Lean 

Service 
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Förkortning Beskrivning 

∑ Summatecken 
t Tid 

Ao Operational availability, operativ tillgänglighet 

AT Available time, tillgänglig tid 

TT Total calendar time, total kalendertid 

PSDT Planned shutdown time, planerad tid för underhåll 
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SAP Systems Applications Products 

VA Value adding, värdeskapande   

NVA None-value adding, icke värdeskapande  
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VSM Value stream mapping, värdeflödesanalys  

SVSM Service value stream management, värdeflödeshantering inom service 
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1. Inledning 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till det undersökta problemet och varför det är intressant att studera. 

Detta leder vidare till studiens syfte, frågeställningar samt studiens avgränsning. Slutligen presenteras 

studiens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund  

Den ständigt föränderliga värld som idag finns runt om oss, där organisationer är i en konstant 

kamp om kunderna, gör det nu viktigare än tidigare för organisationer att ständigt förändra och 

förbättra sig. De egna resultaten skall levereras oavsett hur omvärlden agerar och presterar. En 

besparing av resurser, oavsett resursens karaktär, i ett företag i kris har sällan en positiv klang till 

skillnad från ett företag som framgångsrikt jobbar med Lean och som egentligen gör detsamma, 

sparar. Issar och Navon (2016) beskriver Lean som ett pro-aktivt initiativ för att uppnå mål genom 

resursbesparingar som bidrar till bl.a. minskade kostnader genom reducerat slöseri.   

Enligt Maleyeff (2006) innehåller alla organisationer vissa interna serviceenheter som på lång sikt 

påverkar organisationens prestationsförmåga. I denna studie används begreppet ”effektivitet” för att 

beskriva prestationsförmåga. Definitionen av begreppet är hämtat från Nationalencyklopedin 

(2017) och lyder ”förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat”.  Uhlmann 

och Otto (2014) menar att det krävs effektiva och pålitliga leveranser av service från 

underhållstjänster för att inte skapa osäkerhet i tid, kostnader och kvalitét. Dessa skapas då de icke 

värdeskapande aktiviteterna reduceras. Företag har idag flertalet olika strategiska modeller och 

arbetssätt att välja mellan när det kommer till att fatta beslut för att möta sina utmaningar. Lean 

som enligt Sayer och Williams (2007) är en av många, har de senaste 15 åren dominerat i 

tillverkningsindustrin (Liker, 2004). Lean sägs, av bland andra Ohno (1988), Liker (2004) och 

Bhamu och Sangwan (2014), skapa kortare ledtider och minska kostnader och resursanvändning 

genom att reducera eller ta bort icke värdeskapande aktiviteter.  När Lean ska appliceras på en 

tjänst, omvandlas till Lean service, måste konceptet enligt Andrés-López, et al. (2015) anpassas.  

För att kunna identifiera de icke värdeskapande aktiviteterna, inom Lean mudas (slöseri), bör enligt 

Uhlmann och Otto (2014) en nulägesbild upprättas. De menar att denna är en nyckelfaktor för 

att effektivt kunna identifiera och därefter åtgärda problem. En process utan de icke 

värdeskapande aktiviteterna och utan onödig resursanvändning är en effektiv process. Det handlar 

inte bara om att göra saker rätt, det är samtidigt viktigt att göra rätt saker. Denna effektiva process 

är inte bara viktig ur ett företagsperspektiv för att spara tid och monetära resurser, de ligger i 

många företags samt omvärldens intresse att minimera onödig användning av alla typer av 

resurser.  

Förbättring av interna serviceprocesser anses av Maleyeff (2006) kunna förbättra organisationens 

prestation och finansiella resultat. De finansiella resultaten ses av många som den primära orsaken 

till förbättring. En allt högre intern medvetenhet och ansvarstagande i kombination med externa 

påtryckningar gör att många agerar av andra orsaker, och eftersöker synergieffekter av sitt 

agerande. Förbättring av interna serviceprocesser, beroende av karaktär, anses kunna påverka 
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organisationens arbetsmiljö genom mindre arbetsbelastning och bättre arbetsfördelning men även 

den omgivande miljön då slöseri i form av materiella resurser reduceras eller elimineras.    

Tidigare studier visar svårigheten att skapa nulägesbeskrivningar och framtida målbilder. I 

processer förekommer i olika utsträckning icke värdeskapande aktiviteter som bidrar till olika 

typer av slöserier. Dessa måste synliggöras för att kunna elimineras och därefter att höja processens 

prestation.  

En förstudie visade att en studie är genomförd av Bonaccorsi, et al. (2011) där Lean-verktyget 

VSM har anpassats för att appliceras på serviceprocesser. Metoden är unik i sitt slag och författarna 

beskriver att styrkan i tillvägagångssättet sitter i att det är flexibelt och kan appliceras på många 

typer av serviceprocesser. Vidare beskriver de att styrkan även kan ses som en svaghet, detta på 

grund av den mångfald av problem som kan uppstå i en serviceprocess. De anser att de därför inte 

kunnat samla alla problem och ge förslag på lösningar.     

De utmaningar globaliseringen medför och de miljöbesparingskrav och andra etiska aspekter 

organisationer idag står inför skapar ett behov av organisationers ständiga förändringar. Från och 

med 1 juni 2017 kommer enligt Christiansson (2017) flera svenska klädkedjor ta betalt för 

plastpåsar, detta är bara ett steg i riktningen för ett miljövänligare samhälle då EU har satt som 

mål att minska plastpåsetillverkningen innan slutet av 2019 med 55 procent. Papperspåsarnas 

användning kommer då troligen att öka och pappersindustrin står inför en ökad produktion. 

De utmaningar globaliseringen medför och de miljöbesparingskrav och andra etiska aspekter 

organisationer idag står inför skapar ett behov av organisationers ständiga förändringar. Tidigare 

studier visar svårigheten att skapa nulägesbeskrivningar och framtida målbilder. I processer 

förekommer i olika utsträckning icke värdeskapande aktiviteter som bidrar till olika typer av 

slöserier. Dessa måste synliggöras för att kunna elimineras och därefter att höja processens 

prestation.  

 

1.2 Syfte  

Studien syftar till att undersöka om Lean-verktyget Service Value Stream Management kan 

modifieras för att specifikt lämpa sig på interna serviceprocesser inom massa- och 

pappersindustrin.  

För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar behandlas i arbetet:  

1. Vad skapar ineffektivitet i en serviceprocess?  

2. Hur kan effektivitet i en serviceprocess mätas och visualiseras?  

3. Hur kan verktyget Service Value Stream Management modifieras för att specifikt lämpa sig på 

interna serviceprocesser inom massa- och pappersindustrin?  

4. Hur anses den modifierade modellen påverka interna serviceprocesser inom massa- och 

pappersindustrin? 
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1.3 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att testa tillvägagångssättet Service Value Stream Management på en 

intern serviceprocess hos ett tillverkande företag inom massa- och pappersindustrin. Vidare 

avgränsning som görs är att endast studera den felrapporteringsprocess som avser blocket Lut-

Kraft-Värme (LKV) samt att processen endast studeras från att ett felmeddelande upprättas till att 

åtgärd är planerad. Förstudier visar att denna typ av studie inte tidigare genomförts.   

 

1.4 Disposition  
Teoretisk referensram – Den teoretiska referensramen är resultatet efter genomförd 

litteraturgenomgång. Kapitlet syftar till att skapa teoretiska ramar inom vilka denna studie finns. 

Viktiga begrepp och termer förklaras.  

Metod – I kapitlet beskrivs samt motiveras de metoder som används i studien. 

Tillvägagångssättet beskrivs samt att studiens metodval granskas kritiskt och det diskuteras kring 

huruvida studien är reabel, valid och att går att generalisera.  

Empiri – I kapitlet sammanställs och presenteras de primärdata som samlats in hos fallföretaget.  

Analys/diskussion – Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av empiri och teori. 

Likheter, skillnader och intressanta samband diskuteras.  

Slutsats – I slutsatsen presenteras viktiga delar ur tidigare analys och diskussion. Slutsatsen 

uppfyller studiens syfte.   
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet redogör för den teori och de centrala begrepp som är relevanta för studiens område. Avsikten med 

kapitlet är att ge läsaren en tydlig bild av de teoretiska delarna som ingår i studien. Först presenteras en bild 

som förklarar hur de olika delarna hänger ihop. 

 

Figur 1. Visuell bild för hur teorins beståndsdelar hänger samman 

 

2.1 Försörjningskedjor, processer och processaktivitetsanalys 
Till skillnad från traditionella försörjningskedjor som innefattar alla inblandade för att skapa värde 

för slutprodukten eller tjänsten, fokuserar värdeflödet endast på de specifika delarna av företaget 

som höjer det faktiska värdet för desamma. En värdeflödesanalys görs enligt Hines och Rich (1997) 

för att kunna identifiera och eliminera slöseri i processer. De beskriver tre kategorier av 

processaktiviteter, alla med grunden i hur mycket värde de skapar för slutprodukt eller tjänst. De 

som inte skapar något värde (engelska Non-Value Adding, NVA), de nödvändiga som inte skapar 

värde (engelska Necessary Non-Value Adding, NNVA) och de värdeskapande (engelska Value-

Adding, VA). En process definieras av Sörqvist och i kvalitetsstandarden ISO 9000:2015 som:  

”En ordnad rad aktiviteter som syftar till att uppnå ett bestämt mål”. (Sörqvist , 2001, p. 145)  

”Grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som använder underlag (input) för 

att åstadkomma ett avsett resultat (output, utfall).” (Swedish standard institute , 2015, p. 

15) 
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Det som karakteriserar en process är enligt Sörqvist (2013) att den har en början och ett slut, en 

leverantör och en kund, ett syfte och mål, den beskriver flödet i en organisation, den upprepas 

och skapar värde för kunden. Vissa processer omfattar stora delar av verksamheten medan andra 

omfattar en mindre del och är lokala arbetsflöden. Varje individ är enligt Sörqvist (2013) en del 

av en process i en organisation, antingen som kund, producent eller leverantör. Vilken roll man 

har är olika beroende på i vilken del och vilken typ av process man befinner sig. Beroende på vart 

i processen personen är, kan den enligt Maleyeff (2006) uppfattas olika och det kan saknas 

förståelse för andra delar eller processen i sin helhet. En organisations processer delas enligt 

Sörqvist (2013) in i tre olika typer av processer beroende på uppgift. Huvudprocesser, syftar till 

att producera de varor eller tjänster som organisationen erbjuder och därigenom tillgodose de 

externa kundernas behov. Ledningsprocesser syftar till att förbättra övriga processer och skapa 

organisationens strategier och mål. Stödprocesser är de processer som krävs för att övriga 

processer ska fungera effektivt, syftet är att förse andra processer med de resurser de behöver. 

Utöver dessa olika typer kan en process brytas ner i mindre delar, enligt Sörqvist (2013) skapas 

då olika hierarkiska nivåer av processen. Dessa nivåer delas vanligtvis in i process, delprocess, 

aktiviteter och arbetsmoment. 

Processens totala tid t beskrivs i en formel enligt nedan där tiden för de olika kategorierna 

summeras (Hines & Rich , 1997). 

 

𝑃𝑡 𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = ∑ 𝑉𝑡 𝐴 + ∑ 𝑁𝑡 𝑁𝑉𝐴 + ∑ 𝑁𝑡 𝑉𝐴 

 

Hines och Rich (1997) presenterar sju verktyg i artikeln The seven value stream mapping tools för att 

genomföra värdeflödesanalyser med målet att reducera och eliminera slöseri, alltså aktiviteterna i 

kategorierna NNVA och NVA. De flesta av verktygen som presenteras i artikeln är verktyg 

vanligtvis accepterade inom Toyota production system. 

I en processaktivitetsanalys (engelska Value Stream Mapping, VSM) studeras de olika aktiviteterna 

och kategoriseras efter aktivitetstyp (operation, drift, transport, kontroll, lagring). Datainsamling 

genomförs som visar distanser vid förflyttning, tidsåtgång och antal involverade personer för varje 

enskild aktivitet. Processens totala förflyttning, tidsåtgång och antal personer kan därefter 

kalkyleras och ligga som grund för vidare analys och i ett senare skede förbättring. Detta sätt att 

analysera processens aktiviteter utförs för att se vilka aktiviteter som ska elimineras, vilka som ska 

förändras och vilka som kan förändras för att reducera slöseri. 

2.2 Värdeflödeshantering inom service 
Värdeflödeshantering inom service (engelska Service Value Stream Management, SVSM) har 

utifrån verktyget VSM modifierats av Bonaccorsi, et al. (2011) för att specifikt vara lämpade för 

rena serviceprocesser. SVSM är enligt Bonaccorsi, et al. (2011) flexibelt och har ett brett 

användningsområde. Serviceprocesser och dess problem skiljer sig från fall till fall, därför är det 

svårt att inkludera alla processer och möjliga problem i ett tillvägagångssätt. SVSM är enligt 
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författarna byggt på konceptuella och generella principer som utformar riktlinjer för att skapa 

Lean service. Tillvägagångssättet kan utvecklas och specificeras för att hjälpa de specifika problem 

som finns inom den specifika sektorn.  När synlighet i processer saknas och det inte finns något 

ägandeskap förblir slöserier dolda. Med hjälp av SVSM kan processens prestation öka genom att 

kritiska delar identifieras (Andrés-López, et al., 2015). SVSM följer enligt Bonaccorsi, et al. 

(2011) sex steg som i korthet förklaras nedan. 

 

Lean engagemang  

För att skapa förutsättningar för att lyckas utveckla en Lean-process krävs det starkt engagemang 

från ledningen och de som berörs av förändringen. Visar inte ledningen engagemang i form av tid, 

pengar och andra resurser är en implementering dömd att misslyckas. För att skapa engagemang 

ska mål med tidsramar dokumenteras och hållas uppdaterade och kommuniceras via formella och 

informella kommunikationsmedel.  

Läran om Lean 

Det andra steget syftar till att öka kunskapen och förståelsen för Lean-konceptet samt specifikt 

utveckla förmågan att identifiera svagheter som förhindrar en högre effektivitet. Alla berörda ska 

ta del av utbildning för att säkerställa viss grundläggande kunskap och skräddarsys för att tillgodose 

specifika behov. 

Val av flöde 

Genom att utföra en Service Quantity-analys och sammanställa insamlad data i ett Paretodiagram 

kan ett flöde väljas ut för analys. Servicen kan även grupperas i likartade grupper och analyseras 

utifrån dessa. Den service som har högst efterfrågan eller den som genererar mest intäkter bör 

väljas.  

Nulägeskartläggning  

I detta, det fjärde steget, kartläggs och definieras processen och alla aktiviteter den innehåller. Det 

är denna kartläggning som ligger till grund för själva projektet och det är i detta steg processen 

undersöks och det skapas förståelse för hur processen ser ut. Datainsamling kan ske genom att alla 

aktiviteter i en typisk serviceprocess följs och sammanställs i en attribute collection checklist. Vilka 

data som insamlas och vad som sammanställs i checklistan ska anpassas från fall till fall. Dock finns 

fyra punkter som anses nödvändiga oavsett processens karaktär; en kortfattad förklaring om 

aktiviteten, vilka verktyg som används för att utföra aktiviteten (t.ex. mjukvara och 

informationssystem), operativ data och möjliga slöserier. 

Identifiera slöserier och sätt upp mål för förbättringar 

Alla aktiviteter ska klassificeras i värdeskapande, icke värdeskapande men nödvändiga samt slöseri. 

Målet med klassificeringen är att identifiera för att sedan kunna eliminera alla slöserier som skapar 

ineffektivitet i processen. Klassificering av aktiviteter kan vara svårt, det som anses vara slöseri i 

tillverkning kan vara värdeskapande i service. Det kan vara lämpligt att klassificeringen utförs ur 

två perspektiv, processorienterat perspektiv och kundorienterat perspektiv. För att identifiera 
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grundorsaken och eliminera slöserier kan lämpliga verktyg användas, det finns flertalet verktyg 

som eliminerar olika typer av slöserier. De slöserier som kan återfinnas är duplicering, felaktigt 

lager, brist på kundfokus, överproduktion, oklar kommunikation, rörelse och transport, 

outnyttjade resurser, variation, väntan och defekter. Relevanta mätverktyg bör slutligen användas 

för att mäta nuläget och visa på förbättringar i processen. Förutom att mäta effektiviteten i enskilda 

aktiviteter och hela processen kan enligt Bonaccorsi, et al. (2011) även faktureringsfel, 

kundklagomål, kundlojalitet och genomsnittlig väntan mätas. Formler som kan användas är:  

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 =  
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 

Idealiskt är om effektiviteten är 1 men värden högre än 0,2 d.v.s. över 20 procent anses av 

Bonaccorsi, et al. (2011) vara tillräcklig.  

Framtida tillstånd 

För att fastställa ett önskat tillstånd ska en framtidsanalys genomföras med tre olika fokus. 

1. Fokus på efterfrågan. För att uppnå en resurssnål, kundorienterad process krävs förståelse 

för vad kunderna efterfrågar och en bedömning bör göras om efterfrågan kan mötas med 

nuvarande medarbetare och utrustning.  

2. Fokus på flöde. De slöserier som tidigare identifierats analyseras och förslag på korrigerande 

åtgärder arbetas fram. Målet bör vara att utveckla ett flöde fritt från fel och störningar.  

3. Fokus på utjämning. Utjämning handlar om att systemet ska utformas på så sätt att 

information om kundernas efterfrågan flödar i samma takt som materialet. 

 

2.3 Slöseri  
Alla aktiviteter i en process är inte värdeskapande för kunden, de som inte skapar värde benämns 

enligt Maleyeff (2006) ur ett Lean-perspektiv som slöserier. Överproduktion, onödiga lager, 

väntan, onödiga rörelser, transporter, omarbetning av defekter och processineffektivitet är de sju 

kategorier av slöseri som enligt Maleyeff (2006) är välkända inom Lean. Dessa sju slöserier anses 

i huvudsak relevanta inom Lean production och bör enligt Andrés-López, et al. (2015) omvärderas 

innan de appliceras på tjänster. Det är enligt Andrés-López, et al. (2015) svårt att fastställa och 

känna igen vad som är slöseri när det kommer till service, detta anses bero på att de är immateriella 

och nya slöserier enkelt uppstår.  

Det finns enligt Maleyeff (2006) sju slöserier inom Lean service, dessa är förseningar, misstag, 

överarbete, rörelse, duplicering, processineffektivitet och resursineffektivitet. Enligt Andrés-

López, et al. (2015) är dessa åtta till antalet vilka är överproduktion, förseningar, onödiga 

transporter och rörelse, duplicering, processineffektivitet, brist på kundfokus, resursineffektivitet 

och ledningens motstånd till förändring. 
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Vissa slöserier påverkar varandra, misstag som leder till att arbete måste göras om kan i sin tur 

enligt Maleyeff (2006) skapa förseningar genom att någon måste avbryta sina normala 

arbetsuppgifter och åtgärda misstaget. Rörelse, som är en fysisk transport av t.ex. information 

eller personal kan även uppstå vid misstag då orsaken till misstaget ska identifieras. Varje slöseri 

kan enligt Maleyeff (2006), i olika grad, påverka kundens uppfattning av produkten eller tjänstens 

värde negativt. Att eliminera slöserier är enligt Hines och Rich (1997) en önskan inom alla 

organisationer. Avsaknaden av synliga processer och brist på lämpliga verktyg som kan användas 

för att synliggöra dessa skapar svårigheter vid eliminering av slöserier (Hines & Rich , 1997). 

 

2.4 Två sidor av Lean 
Flera författare så som Liker (2004), Filender och Mathieson (2009) och Sayer och Williams 

(2007) skriver att Lean har både en hård sida med verktyg och en mjuk sida med människan. Ett 

vanligt misstag vid införande av Lean-verktyg är enligt Ohlsson (2015) att många saker ska införas 

samtidigt. Osono, et al. (2008) förklarar i boken Extreme Toyota att man ska ta ett projekt i taget 

och inte införa allt på en gång. Liker (2004) skriver i boken The Toyota Way att ledningens 

engagemang är viktigt för ett framgångsrikt införande, lika väl instämmer bland andra Womack, 

et al. (1990) och Maleyeff (2006) när de skriver att engagemanget från ledningen och att de tillför 

de resurser som behövs är viktigt för att lyckas med Lean. Lean är mer än ett projekt eller 

månatliga workshops. För att framgångsrikt kunna implementera Lean måste det enligt 

Dombrowski och Mielke (2014) bli en del av vardagen inom organisationen. Att hela 

organisationen får möjlighet att förstå och lära sig om Lean är enligt Maleyeff (2006) en viktig del. 

De hårda verktygen används som hjälpmedel men människan är minst lika viktigt då verktygen 

inte använder sig själv. 

 

2.4.1 Lean verktygslåda för att reducera och eliminera slöseri  

För att reducera eller eliminera slöserier kan vissa verktyg eller metoder användas, de som 

Andrés-López, et al. (2015) anser vara lämpliga för att eliminera eller reducera slöserier beskrivs 

kortfattat nedan. Vilket verktyg eller metod som ska användas beror på vilket eller vilka slöserier 

som önskas elimineras eller reduceras. 

 

2.4.2 Tabeller för korrelation mellan verktyg och slöseri  

Tidigare studier har genomförts där det undersökts vilka verktyg som lämpar sig då en viss typ av 

slöseri önskas reduceras eller elimineras i en serviceprocess. Nedan presenteras, i tabell ett, vilka 

verktyg Andrés-López, et al. (2015) anser lämpliga för att avhjälpa en viss typ av slöserier. Samt i 

tabell två, Bonaccorsi, et al. (2011) förslag. 
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Tabell 1. Verktyg och vilka slöserier som de enligt Andrés-López, et al. (2015) avhjälper. 

Verktyg 
Slöserier 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5S   X X  X X   

Standardisering     X X X X    

Synlig hantering   X X  X    

Jidoka och Felkorrigering   X  X     

Heijunka  X X  X X    

Dragande system och Kanban  X X  X X    

Nyckeltal för prestanda       X  X 

Omorganisering      X X X 

Dojo och Kvalitetscirklar      X X X 

Kunskapsutbyte      X X X 

Förslagsystem       X X X 

IT för kundintegration       X   

Hoshin Kanri       X X X 

Kaizen och PDCA      X X X 

Sex Sigma och DMAIC     X X   

1. Överproduktion    5. Processineffektivitet 

2. Förseningar     6. Brist på kundfokus  

3. Onödig transport och rörelse   7. Resursineffektivitet  

4. Duplicering    8. Ledningens motstånd till 

    Förändring 

Tabell 2. Verktyg och vilka slöserier som de enligt Bonaccorsi, et al. (2011) avhjälper.  

Verktyg 
Slöserier  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5S  X    X   X  

Produktionsutjämning/Heijunka  X X   X     

Standardisering X  X X  X X X   

Synlig hantering X X       X  

Arbetsceller  X X    X    

Kontinuerligt flöde X X       X  

Balansering/ Heijunka X X   X      

Utjämning/ Heijunka X    X    X  

Snabbt byte X X         

1. Överproduktion    6. Defekter  

2. Väntan    7. Resursineffektivitet  

3. Transport och rörelse    8. Oklar kommunikation  

4. Duplicering    9. Fel i lager  

5. Variation    10. Brist på kundfokus  
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2.4.3 Verktyg inom SVSM 

5S 

Sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om är de fem S:en inom Lean. Detta verktyg 

skapar enligt Song, et al. (2009) ren och bekväm arbetsmiljö. 5S skapar enligt Abdulmalek och 

Rajgopal (2007) en effektiv arbetsplats och standardiserade arbetssätt. Inom Lean service kan 5S i 

förstahand implementeras på kontor och lagermiljöer för att skapa bättre ordning och mindre 

onödig tid som går åt till att finna saker. 

Standardisering 

Standardisering av arbetssätt handlar enligt Sörqvist (2013) om att säkerställa att arbetet utförs på 

bästa möjliga sätt. Vid standardisering av arbetssätt är det viktigt att involvera alla som arbetar 

inom området för att skapa delaktighet och enas om hur standarden ska utformas. Det är enligt 

Sörqvist (2013) vanligt att ett dokument skapas som beskriver arbetssättet. Standardisering av 

processer minimerar slöserier och ökar effektiviteten genom att variationen minskas (Andrés-

López, et al., 2015) (Maleyeff, 2006). Enligt Song, et al. (2009) används standardisering även för 

att minska väntetider och förbättra servicekvalitet. 

Synlig hantering 

Synlig hantering skapas enligt Song, et al. (2009) med hjälp av färger och markeringar som syftar 

till att minska omarbetningar och väntetider. För att kunna skilja normala situationer från 

onormala i en serviceprocess måste processen ha en tydlig visuell standard. Denna kan skapas 

genom arbetsstandarder och visuella miljöer i form av markeringar (Andrés-López, et al., 2015). 

Jidoka och felkorrigering    

Japanska ordet Jidoka beskrivs av Sörqvist (2013, p. 163) som ”intelligenta människor och maskiner 

som upptäcker och snabbt löser problem”. Att så fort som möjlig reagera på störningar och problem kan 

vara betydande för både kvalitén och för att problem inte ska skapa långa stopp i produktion. 

Enligt Andrés-López, et al. (2015) bör Jidoka och felkorrigering som appliceras på service 

innefatta någon form av varningssystem. Systemet bör reagera när något blir fel. Detta kan dock 

vara svårt att tillämpa på serviceprocesser då de är immateriella. 

Heijunka, planerade produktionsstopp, balansering och utjämning  

Heijunka (svenska jämna ut) handlar om att jämna ut flöden och processer, en viss variation 

kommer alltid att finnas för att kunna erbjuda kunden de dem önskar. Genom att fördela så att 

allt sker så regelbundet som möjligt och inte i separata batcher skapas jämnare flöden, förutsatt 

att omställningstiderna är korta (Sörqvist , 2013) När utjämning ska göras på serviceaktiviteter 

eller serviceprocesser bör det göras i grupper av de som har liknande komplexitet och liknande 

processteg. Detta för att kunna mäta servicens tid för att slutföra en tjänst så att den kan mäta 

genomsnittlig efterfrågan (Andrés-López, et al., 2015). 

Dragande system och kanban 

Just-In-Time (JIT) är ett arbetssätt som handlar om att endast utföra och producera exakt det som 

behövs, inte för tidigt och inte för sent. För att kunna göra detta krävs ett system som styrs utifrån 

kundernas behov (Sörqvist , 2013). Detta system kallas för dragande system, det vill säga att varor 
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och tjänster dras genom processen efter kundernas efterfrågan. Dragande system kan skapas 

genom att ge kunderna möjlighet till att dra servicen genom servicebegäran, servicekatalog och 

livscykeln för servicen (Andrés-López, et al., 2015). Enligt Song, et al. (2009) elimineras slöserier 

som rörelse och transport vid denna typ av system. 

Kanban är ett sätt att styra ett dragande system, det kan utformas på olika sätt men syftet är alltid 

desamma, att visa på någon form av behov. Det finns enligt Sörqvist (2013) två typer av Kanban, 

transportkanban, som visar på förflyttning av varor eller andra objekt och produktionskanban som 

startar produktion. Båda typerna av Kanban bidrar till minskade lager och förenklad planering. 

Andrés-López, et al. (2015) och Abdulmalek och Rajgopal (2007) beskriver kanban som ett 

signalsystem för att övervaka processer. 

Nyckeltal för prestanda 

Nyckeltal för prestanda finns som operativa-, kommersiella- och kundnyckeltal. Dessa nyckeltal 

går att identifiera vid analys av data som samlats in vid SVSM (Andrés-López, et al., 2015). 

Operativa nyckeltal skapar en bild av hantering av serviceprocessen, förbättring i detta nyckeltal 

leder i sin tur till förbättringar av de kommersiella nyckeltalen och kundnyckeltal. Nyckeltalet för 

kund visar driftprestanda för kunden och kommersiella nyckeltal visar effekterna av servicens 

prestanda på hela verksamheten (Taylor , 2009). 

Omorganisering 

Omorganisering syftar enligt Andrés-López, et al. (2015) till att uppmuntra till 

förändringsprocesser och förslag. Förändringar involverar ledningens engagemang och en effektiv 

kommunikation av ledningsstrategier. 

Dojo och kvalitetscirklar  

Dojo är en metod som handlar om att uppmuntra varje persons förmåga och att alla ska dela med 

sig av kunskap (Andrés-López, et al., 2015). Kvalitetscirklar (engelska Quality Circles, QC) är en 

metod där medarbetare uppmuntras ge förslag för att förbättra serviceaktiviteter. QC är enligt 

Marksberry, et al. (2011) medarbetare, i grupper om 6-12 personer, som tillsammans löser 

problem som påverkar deras arbetsområde. Det finns många fördelar med QC, de bidrar till ökad 

produktivitet, skapar bättre kommunikation inom organisationen och kvalitén förbättras 

(Marksberry, et al., 2011). 

Kunskapsutbyte 

Kunskapsutbytet mellan personer med olika kompetens blir allt viktigare, enligt Kock och Davison 

(2003) särskilt när specialiseringen blivit allt större. Det krävs ett engagemang från flera individer 

som var och en bidrar med sin kunskap. Exempel på verktyg som används för att sprida kunskap 

är enligt Andrés-López, et al. (2015) checklistor, flödesschema, interna konferenser, möten med 

experter och kunskapsdatabaser. 

Förslagsystem 

Förslagsystemet används för att skapa ett konstant ifrågasättande och en organisation där det alltid 

finns förslag till förbättringar, ständiga förbättringar. Detta system väcker inte bara frågor, det 
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utvecklar medarbetare, skapar nya tankesätt genom att medarbetare kan föreslå nya sätt att utföra 

sina uppgifter på. Systemet skapar medvetenhet och problemlösningarna (Andrés-López, et al., 

2015). 

IT för kundintegration 

Ett sätt att förbättra serviceprocessen är att integrera kunderna, detta kan göras genom IT-

plattformar där kunden visuellt kan se processen och genom detta vara med och förbättra den. I 

detta system kan kunden uttrycka sina behov och ge feedback (Andrés-López, et al., 2015). 

Hoshin Kanri  

Hoshin Kanri är spridning av beslutsfattande och skapar möjlighet för alla inom organisationen att 

fokusera på samma mål. Företagets mål anpassas över alla nivåer inom organisationen så att varje 

individ har en gemensam riktning och driver mot samma mål. Detta eliminerar slöserier med dålig 

kommunikation och olika riktningar (Andrés-López, et al., 2015). Enligt Sörqvist (2013) görs 

detta genom fyra steg, det första steget innebär att utifrån visioner och verksamhetsidé identifiera 

övergripande mål och strategier som gäller för organisationen. Sedan ska dessa strategier och mål 

brytas ned till lokala mål och förbättringsaktiviteter som sedan kopplas till relevanta 

förbättringsaktiviteter. Det är viktigt att alla inom organisationen förstår dessa förändringar och 

känner sig delaktiga. När de tre första stegen är genomförda är det viktigt att det följs upp, gärna 

genom att identifiera hur de ska kunna mätas och sedan ständigt förbättras (Sörqvist , 2013). 

Kaizen och PDCA 

Suárez-Barraza och Ramis-Pujol (2010) skriver att Kaizen, som är ett japanskt ord, kan översättas 

till ständiga förbättringar och är en strategi för att ta bort alla NVA-aktiviteter i processer. Ständiga 

förbättringar är en välkänd metodologi inom Lean för att ständigt förbättra processer genom 

strukturerade metoder för att leta förbättringar, eliminera slöserier, implementera idéer, få 

feedback och mäta effekter av förbättringarna (Andrés-López, et al., 2015). Planera, genomföra, 

följa upp, förbättra (engelska Plan, Do, Check, Act, PDCA) är en metod för noggrann 

problemlösning och identifiera orsaker (Andrés-López, et al., 2015). PDCA är enligt Sörqvist 

(2013) ett cyklist tillvägagångssätt för systematisk utveckling och förändring. Det handlar om att 

skapa effektiva flöden och processer som ger maximalt värdeskapande och att säkerställa att saker 

görs på rätt sätt. Det första steget planera handlar enligt Bicheno (2006) om att identifiera 

grundorsaken till problemet, en plan för projektet och målet med det ska även bestämmas. I det 

andra steget ska de förbättringar som uppkommit under första steget utvecklas och testas. Det 

tredje steget handlar enligt Sörqvist (2013) om att följa upp och utvärdera de förbättringar som 

gjorts. Det är i det tredje steget som inlärningsprocessen sker, trots det så glöms detta steg ofta 

bort enligt Bicheno (2006). I det fjärde och sista steget ska förändringen standardiseras om den 

anses vara effektiv för verksamheten. Efter det börjas cykeln om på nytt för att ständig utvecklas 

och förbättras (Sörqvist , 2013). 

Sex Sigma och DMAIC 

Sigma (σ ) är en grekisk bokstav för att visa standardavvikelse och anger nivån av variation jämfört 

med genomsnitt. Syftet med Sex Sigma är att genom att eliminera defekter, fel och NVA-
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aktiviteter från en process, oavsett om det är inom tillverkning eller tjänster, förbättra processen, 

minska cykeltiden, öka produktivitet och minska allmänna kostnader (Noone, et al., 2010). När 

Sex Sigma appliceras på en service krävs det enligt Andrés-López, et al. (2015) djup förståelse för 

kundtillfredsställelse, noggrann användning av data- och statistikanalys. Sex Sigma bygger på 

verktyg och metoder såsom orsak- och verkandiagram, styrdiagram, Paretodiagram och 

processkartor. Sex Sigma tillämpas enligt Noone, et al. (2010) med hjälp av en förbättringsmodell 

som utförs i flera steg; definiera, mäta, analysera, förbättra och styra (Engelska Define, Measure, 

Analyse, Improve, Control, DMAIC). Dessa steg är enligt Snee (2008) ramen för att välja vilket 

verktyg man ska använda. Sörqvist (2013) skriver att DMAIC används inom flera områden men 

är från början en arbetsgång för Sex Sigma. 

 

2.4.4 Andra Lean-verktyg 

Fem varför 

Ett verktyg som inte Andrés-López, et al. (2015) inte nämner är Fem varför. Verktyget är enligt 

Salleshya, et al. (2015) en teknik där frågan ”varför” upprepas fem gånger för att identifiera ett 

problems orsak. Målet är att fastställa grundorsaken till varför en defekt eller ett problem har 

uppstått. 

Arbetsceller 

Arbetsceller används för att förbättra kvalitén och processflödet samt för att eliminera slöserier 

och minska kostnader för processer. Vanligast är att dessa finns i tillverknings- och kontorsmiljöer 

med 3-12 personer som arbetar i en cell som är mindre än en vanlig avdelning. Eftersom att alla 

är nära varandra inom cellen förbättras kommunikationen och samordningen (Womack, et al., 

1990) (Liker, 2004). 

Kontinuerligt flöde  

Kontinuerligt flöde handlar om att produkter och service ska röra sig kontinuerligt genom 

processen. Detta skapar kortare genomströmningstider, lägre kostnader och kan leda till bättre 

kvalité. Genom att produkter och service ska flöda med minimal väntan får inga lager finnas. Lager 

kan dölja problem men när lagren tas bort blir problemen synliga och kommer tvingas lösas så fort 

de uppkommer (Liker & Meier, 2005). 

Snabbt byte  

När kundernas krav ska uppfyllas krävs det effektiva process utan slöserier. Tiden ska vara så kort 

som möjligt, det finns många orsaker till att tid förloras i processer. De största förlusterna är vid 

omställning, när verktyg byts eller vid installation. Snabba byten är en metod som används när 

utrustning ändras från ett fysiskt tillstånd till ett annat. Det kan innebära ändringar av verktyg eller 

material (Liker & Meier, 2005). 
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2.5 Tillgänglighet 
För att underhåll ska kunna leverera säkra underhållstjänster måste de vara effektiva. En effektiv 
process påverkar organisationen på lång sikt. Detta kan man mäta på enskilda maskiner, hur 
underhållstjänsterna påverkar varje enskild maskins tillgänglighet eller ett specifikt fel. För att göra 
det kan operativ tillgänglighet användas som mått. Operativ tillgänglighet för en maskin är enligt 
Mohammadi, et al. (2016) det totala antal timmar som maskinen är tillgänglig för arbete inom en 
viss period. Den operativa tillgängligheten kan enligt Mohammadi (2016) beräknas enligt formeln 
nedan: 
 

TT

AT
Ao   

 
Formeln beskriver att operativ tillgänglighet (engelska operational availability, Ao) är den 

tillgängliga tid (engelska available time, AT) som maskinen faktiskt kan används dividerat med den 

totala kalendertiden (engelska total calendar time, TT). Tiden mellan TT och AT är enligt 

Mohammadi, et al. (2016) planerad tid för underhåll (Engelska planned shutdown time, PSDT) 

och oplanerat underhåll (engelska breakdown time, BDT ), se figur två nedan. 

 

Figur 2. Visuell förklaring av begrepp för att beräkna tillgänglighet 

Enligt Mohammadi (2016) PSDT är den tiden då maskinen är planerad att inte fungera för att 

rutinförbättringar och underhåll skall ske. BDT är tiden när maskinen är oanvändbar för att 

underhåll sker på grund av fel eller störningar. Den planerade drifttiden (engelska planned 

operating time, POT) är enligt Mohammadi (2016) den tid som maskinen är planerad att vara i 

drift. Exempel: om en maskin har en tillgänglig tid på 8 timmar och kalendetiden är på 10 timmar 

blir tillgängligheten 8/10= 0,8 det vill säga en tillgänglighet på 80 procent. 
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3. Metod  
I detta kapitel lämnas en redogörelse för studiens tillvägagångssätt i form av valda metoder samt en motivering 

till dessa med grund i metodteori. En beskrivning av arbetsgången presenteras samt avslutningsvis görs en 

kritisk granskning av metodval och en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 

3.1 Metodansats 

Denna studie utgår från en deduktiv ansats då befintlig teori i form av en modell har testats på en 

intern serviceprocess hos ett företag. Genom empiriska studier fastställs om modellen lämpar sig 

för den studerade processen eller om det krävs tillägg i form av andra teorier till modellen för att 

den på ett framgångsrikt sätt skall kunna appliceras. Detta ligger i linje med vad Saunders, et al. 

(2016) och Merriam (1994) förklarar som deduktiv ansats. En fallstudie är enligt Wallén (1996) 

och Merriam (1994) när ett konkret fall studeras och vad som händer i det konkreta fallet i 

verkligheten. Ingående kunskaper kring själva förloppet utvecklas i en fallstudie. Detta ligger i 

linje med vad denna studie avser att göra, testa en modell på endast en process under verkliga 

förhållanden. Denna studie anses därför vara en fallstudie. 

3.2 Modellbildning  
För att skapa en modell krävs att det sker en vidareutveckling av teori. Ett kännetecken för många 

modeller är enligt Ejvegård (2009) att den syftar till att förklara en viss mekanism och visa hur 

olika beståndsdelar hänger ihop. En modell bör enligt Holme och Solvang (1997) inte vara mer 

komplicerad än av vad som bedöms ytterst nödvändigt. En komplicerad modell med för många 

egenskaper och komplicerade samband kan vara svårt att testa empiriskt. Modellen bör sätta 

strukturella ramvillkor samt visa på samspelet mellan villkoren och det som studeras. Modellen 

bör enligt Holme och Solvang (1997) inte vara förutsägbar, med det menar författarna att den inte 

bara ska föra tidigare resultat vidare, den ska väcka frågor och skapa nya synsätt. Holme och 

Solvang (1997) förklarar att upprättande av en modell är röra sig mellan två världar, modellens 

värld och den verklighet modellen förväntas spegla. Ett av modellens huvudsyfte är att kunna 

analysera verkligheten på ett tillfredställande sätt (Holme & Solvang , 1997). Då denna studie 

syftar till att applicera verktyget på en intern serviceprocess, vilket inte tidigare genomförts, 

genomfördes ytterligare en litteraturgenomgång där andra fenomen kopplade till Lean-service 

samt processer togs fram för att undersöka om dessa existerar i interna serviceprocessen och bör 

läggas till, alternativt göras avdrag i modellen. 

De första två stegen Bonaccorsi, et al. (2011) föreslår i sin modell handlar om att skapa 
engagemang och lära om Lean. Den empiriska undersökningen hos fallföretaget undersökte även 
om det finns ett behov av att utöka det andra steget ”lära om Lean” till att även inkludera lära om 
processen och de datasystem som används. För att undersöka detta konstruerades en rad frågor 
som ingick i den genomförda enkätundersökningen samt frågor som ställdes till respondenter vid 
intervjuer.  
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Tabell 3. Skillnader i författarnas syn på vad det bör läras om 

Lära om 
Författare 

1 2 

Lära om Lean, öka kunskapen och förståelsen för Lean-konceptet X  

Lära om processen, öka kunskapen och förståelsen för hela processen. X X 

1. Bonaccorsi, et al. (2011) 

2. Maleyeff (2006) 

För att kunna fatta beslut om vilken ordning de olika processerna skall analyseras föreslås i SVSM  

(Bonaccorsi , et al., 2011) att en analys skall genomföras och att den service med högst efterfrågan 

eller som genererar mest intäkter bör väljas ut för analys. Då de studerade interna 

underhållstjänsterna på ett mer naturligt sätt kopplas till kostnader istället för intäkter undersöktes 

alternativa mått som på ett mer korrekt sätt kan ligga som grund för beslutsfattande. 

Observationer genomfördes i SAP (affärssystem, Systems Applications Products) där flertalet 

rapporter genererades för att undersöka vad systemet kan bistå med för mått.  

För att skapa en nulägesbeskrivning föreslår Bonaccorsi, et al. (2011) att en processkarta med av 

dem framtagna ikoner skall upprättas. Den existerande processkartan som är upprättad av 

fallföretaget observerades för att undersöka om den innehåller tillräckligt med information för att 

för att kunna genomföra analysen. Vidare föreslår Bonaccorsi, et al. (2011) att information av 

aktiviteterna i processen skall samlas i en checklista. Enligt dem bör checklistan innehålla en kort 

beskrivning av aktiviteten, vilka verktyg som används, driftdata samt vilka typer av slöserier som 

anses vara kopplade till aktiviteten. Efter genomförd litteraturstudie har slöserier kopplat till 

Lean-service från tre författare sammanställts, se tabell fyra nedan. För att undersöka vilka 

slöserier som upplevs finnas hos fallföretaget konstruerades intervjufrågor som ställdes till den 

driftsamordnare (DS) samt de två planerarna som är verksamma i den undersökta processen. 

Respondenterna fick via mail, minst tre dagar innan intervjun, ta del av en kort beskrivning av alla 

slöserier. Vid intervjun studerades den processkarta som tillhandahållits av fallföretaget samt 

slöserierna. Respondenterna, alla med god kunskap om processen, ombads placera ut slöserierna 

på processkartan där de upplever att de kan förekomma. Respondenterna ombads även svara på 

frågan om vilka verktyg som används i aktiviteterna samt hur många personer som är delaktiga vid 

varje aktivitet. 
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Tabell 4. Slöserier från olika författare            Tabell 5. Verktyg från olika författare  

 

1. Bonaccorsi, et al. (2011) 

2. Andrés-López, et al. (2015) 

3. Maleyeff (2006) 

4. Salleshya, et al. (2015) 

 

              

När data om de olika aktiviteterna är insamlad föreslår Bonaccorsi, et.al. (2011) aktiviteterna skall 

klassificeras enligt grad av värdeskapande. Då mätinstrument kommer att användas med andra 

termer än de Bonaccorsi, et al. föreslår omformulerades dessa. De klassificeringar som vidare 

används i denna rapport är VA, NNVA, NVA. Då det i tidigare skede undersöktes om fler slöserier 

än de Bonaccorsi et al. (2011) föreslår, utökades även listan med Lean-verktyg anpassade för 

service, se tabell fem ovan. Förutom de verktyg Bonaccorsi, et al. (2011) behandlar, gav en 

litteraturgenomgång ytterligare tolv verktyg. 

Enligt Ejvegård (2009) är ett av en modells syften att simulering skall kunna genomföras. Värden 

på variabler kan ändras, uteslutas eller tillföras och förändringar kan läsas av. Bonaccorsi, et al. 

(2011) föreslår sju olika mätvärden som alla lämpar sig för att mäta förbättringar till följd av Lean-

arbete. Till dessa gjordes ett tillägg hämtat från Hines och Rich (1997) som mäter hela processens 

tid. För att samla in data för att kunna genomföra simuleringar ombads DS och de två planerarna 

uppskatta vilket tidsåtgång de olika aktiviteterna har. Dessa värden i kombination med annan 

Slöserier 
Författare 

1 2 3 

Förseningar  X X 

Väntan X   

Rörelse X X X 

Överarbete   X 

Processineffektivitet  X X 

Misstag   X 

Resursineffektivitet X X X 

Duplicering X X X 

Felaktigt lager X   

Avsaknad av kundfokus X X  

Överproduktion X X  

Oklar kommunikation X   

Variation X   

Defekter  X   

Verktyg 
Författare 

1 2 4 

5S X X  

Standardisering X X  

Synlig hantering X X  

Arbetsceller X   

Kontinuerligt flöde X   

Heijunka X X  

Snabbt byte X   

Jidoka och felkorrigering  X  

Dragande system, kanban  X  

Nyckeltal för prestanda  X  

Omorganisering  X  

Dojo och kvalitetscirklar  X  

Kunskapsutbyte  X  

Förslagsystem  X  

IT för kundintegration  X  

Hoshin Kanri  X  

Kaizen och PDCA  X  

Sex Sigma och DMAIC  X  

Fem varför    X 
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användbar data som framkommit under de empiriska studierna ligger till grund för de simuleringar 

som genomförts. 

3.3 Insamling av sekundärdata  

Enligt Merriam (1994) och Hart (2001) är litteraturgenomgången en viktig del av studien för att 

skapa förståelse för området och bilda sig en uppfattning av vad som tidigare gjorts. För att 

undersöka hur mycket som fanns skrivet inom området började sökningen i databaserna 

ScienceDirect, Emerald och Discovery som fanns att tillgå vid biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Nyckelorden som användes var ”Value Stream mapping” och ”VSM”, genom att använda 

citationstecken i sökningen blir utsökningen mer precis. Som boolesk operator i sökningen 

användes ordet AND och efter det valdes ”Lean Service” i de olika databaserna. Denna sökning 

gav totalt 30 träffar, 13 artiklar handlade om service varav åtta fokuserade på sjukvården. Sju 

artiklar var litteraturstudier, fyra artiklar fokuserade på tillverkande företag. De resterande sex 

artiklarna var inte aktuella då de hade med sökorden i referenslistan eller liknande orsaker. Det är 

enligt Bell och Waters (2016) viktigt att en litteraturgenomgång ger läsaren en bild av det senaste 

inom området. Vid sökning av sekundärkällor till en studie skriver Bell och Waters (2016) och 

Ejvegård (2003) att det alltid är bra att börja med det som det egna lärosätet kan erbjuda. Med 

detta menar de bl.a. databaser som finns att tillgå från biblioteket. Ejvegård (2003) och Saunders, 

et al. (2016) skriver båda att det är lämpligt att använda sig av sökord eller nyckelord för att få 

fram det som är relevant för studien när man söker efter litteratur. Att använda sig av nyckelord 

vid en sökning i databaser skapar ett mer precist resultat av de artiklar som finns inom det området 

som är av intresse. Av denna anledning är det enligt Ejvegård (2003) viktigt att författarna 

noggrant väljer sina sökord. För att finna artiklar inom studiens område användes samma databaser 

som innan d.v.s. ScienceDirect, Emerald och Discovery samt samma sökord (”Value Stream 

mapping”, ”VSM”, Lean Service) med tillägg av ”Service value stream management”, ”SVSM”. Som 

boolesk operator användes ordet AND. Det är enligt Ejvegård (2003) viktigt att kontrollera 

tillförlitligheten i alla sina källor. Stärker två eller flera oberoende källor varandra så ökar 

sannolikheten för att informationen är korrekt. Ejvegård (2003) förklara fyra steg som tryckt 

material bör bedömas utifrån. Dessa är; äkthetskrav, det vill säga om materialet är äkta eller kan 

det finnas förfalskningar. Oberoendekrav, för att vara säker på att fakta man använder sig av inte 

är taget ur sitt sammanhang eller sammanfattad bör man, i den utsträckning det går, gå till 

grundkällan och kontrollera. Färskhetskrav, det är bättre att studera och referera nyare källor än 

äldre. Detta för att de nyare i regel innehåller senare upptäckter och mer fakta. Samtidighetskrav, 

en händelse som beskrivs är i regel mer korrekt om den beskrivs nära i tid till händelsen än om 

den beskrivs långt efter händelsen skett. De funna relevanta artiklarna inom området har 

kontrollerats främst genom om de har granskats och publicerats i vetenskaplig tidskrift, dessa anses 

vara trovärdiga. I den mån det varit möjligt har den ursprungliga källan använts samt har vår 

ambition varit att använda de senaste publicerade artiklarna inom området för att hålla 

färskhetskravet. I huvudsak har vetenskapliga artiklar används vid litteraturgenomgången, de 

gånger annan litteratur används som källor har de, i den mån det gått, försökt stärkas med 

vetenskapliga artiklar för att öka trovärdigheten. 
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3.4 Insamling av primärdata  
Intervjuer och enkäter är enligt Ejvegård (2009) vanligt förekommande i forskningssammanhang 

om de data som avses samlas in handlar om bl.a. uppfattningar och kunskaper hos en population. 

Intervju är ofta av muntlig karaktär och enkät skriftlig. Den som skapar och utför en intervju 

benämns enligt författaren som intervjuare och för enkät enkätkonstruktör, i de båda fallen 

benämns den som svarar för respondent. 

3.4.1 Datainsamling via kvalitativ intervju  

Kvalitativa intervjuer syftar enligt Holme och Solvang (1997) till att skapa en djupare grund och 

en mer fullständig bild av det som studeras. Enligt Holme och Solvang (1997) är statistisk 

generalisering och representativitet inte av stor vikt då respondenter skall väljas ut för kvalitativa 

intervjuer, men urvalet anses fortfarande avgörande. Respondenter bör enligt författarna inte 

väljas slumpmässigt utan med hänsyn till det som undersöks och dess utgångspunkt. 

Respondenterna till genomförda intervjuer valdes utifrån studiens avgränsning och vilka roller 

inom denna som ansågs relevant. Endast två planerare samt en driftsamordnare arbetar inom det 

studerade området, alla dessa har intervjuats. Den första intervjun genomfördes enskilt med 

endast en respondent och en intervjuande person. Detta gjordes då Ejvegård (2009) menar att det 

mest vanliga vid intervjuer är att en respondent i taget frågas ut av en intervjuande person. De 

andra två intervjuerna genomfördes med en respondent och två intervjuare då den andra personen 

ansågs gå miste om information när denna person inte deltog.  

Som Holme och Solvang (1997) skriver är intervjuer en tidskrävande datainsamlingsmetod. 

Tidsåtgång per intervju, förberedelse, genomförande samt transkribering inkluderat, uppskattas 

till cirka fem timmar. Tidsåtgången bedöms vara normal då Holme och Solvang (1997)  uppskattar 

att tiden för en intervju bör ligga inom ramen av en till tre timmar. Ejvegård (2009) skriver att en 

bandspelare kan vara ett lämpligt hjälpmedel under en intervju samtidigt som han menar att detta 

kan vara hämmande för respondenten. En bandspelare anses underlätta det efterföljande arbetet 

med att skriva ned och sedan referera till det som framkom i intervjun. Vid ljudupptagning bör 

enligt Holme och Solvang (1997) även de icke verbala reaktionerna noteras. Då det som 

framkommer under intervjuerna har för avsikt att transkriberas samt refereras till, användes 

ljudupptagning.  

För att undersökningen skall bli så värdefull som möjligt för båda parter skriver Holme och 

Solvang (1997) att det är viktigt att en relation som präglas av tillit byggs upp. För att få 

respondenten känna tillit och öka sannolikheten att denne lämnar sanningsenliga svar ska enligt 

Ejvegård (2009) förutsättningar för hur materialet behandlas avtalas innan påbörjad intervju. Ett 

annat sätt kan enligt författaren vara att den intervjuade personen lovas tillgång till 

intervjumaterialet och möjlighet att ändra sina svar innan de publiceras. Det är viktigt att 

intervjuaren som givit denna möjlighet till respondenten ser den sista versionen som den giltiga 

även om de svar som lämnades i vid intervjutillfället anses ha annan betydelse. Att inte behöva 

uppge uppgifter om namn, ålder och t.ex. tillhörighet i en organisation kan även det öka tilliten 

(Ejvegård, 2009). De åtgärder som vidtogs för att öka tillit och skapa förutsättning för att 
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respondenten skall svara så sanningsenligt som möjligt var att uppgifter om namn, ålder, kön och 

tillhörighet uteslöts samt att respondenten fått tillgång till de transkriberingar som gjorts. 

Respondenten lovades att endast, det av denne, godkänt material skulle användas vidare i denna 

rapport. P2 och DS valde efter korrekturläsning att komplettera sammanfattningen av 

intervjuerna. Ändringarna var i form av justeringar såsom ordval och mindre kompletteringar.   

Frågorna i intervjun kan enligt Ejvegård (2009) vara både bundna och öppna d.v.s. med eller utan 

på förhand angivna svarsalternativ och den behöver nödvändigtvis inte bestå av de ena eller de 

andra frågorna, de kan blandas. Även en och samma fråga kan bestå av de två alternativen, först 

en ja- eller nej fråga och sedan ombe respondenten utveckla eller precisera sitt svar. Ejvegård 

(2009), Holme och Solvang (1997) samt Hartman (2003) menar alla att frågorna som ställs i en 

intervju inte skall vara ledande. Ett för stort antal frågor är ett vanligt förekommande misstag som 

enligt Hartman (2003) kan leda till ouppmärksamma respondenter och en ovilja att delta. På så 

sätt menar författaren att olika former av bortfall som går ut över materialets kvalitet. En 

standardiserad intervju består av strukturerade frågor där frågorna ställs i en på förhand bestämd 

ordning utan följdfrågor. Vid en ostrukturerad intervju kan den intervjuande personen välja fritt 

bland frågor och välja att ställa följdfrågor. Om en standardiserad intervju genomförs på fler än en 

respondent bör frågorna ställas ordagrant och samma ordningsföljd för att inte respondenterna ska 

uppfatta frågorna olika och risken för att svaren blir missvisande ökar (Ejvegård, 2009).   

Intervjufrågorna är en blandning av icke ledande öppna och stängda frågor. De har inte genomförts 

någon standardisering då vidareutveckling, diskussion och således följdfrågor ansågs nödvändigt 

för att utvinna värdefull information. Intervjuerna innehöll 15 respektive 12 frågor vilka ansågs 

nödvändiga för att uppfylla intervjuernas syfte. Antalet frågor anses inte vara för stort och bedöms 

således inte ha resulterat i ouppmärksamma respondenter.  

En intervju har även utförts via mailkontakt. Blocket LKV har en SAP super user som via 

mailkorrespondens svarat på frågor om systemet SAP. Svaren och frågorna presenteras i sin helhet 

i empirikapitlet 

3.4.2 Enkät som datainsamlingsmetod  

Enligt Ejvegård (2009) är enkät ett billigt och enkelt alternativ vid datainsamling som med enkla 

medel når många respondenter. Svaren är enligt författaren ofta lätta att tolka då alla respondenter 

ges samma frågor. Enkäter lämpar sig enligt Ejvegård (2009) då det man eftersöker rör t.ex. 

attityder och åsikter.  

Innan en enkät skickas ut bör det säkerställas att den inte är för omfattande och väl genomarbetad. 

En för omfattande enkät anses kunna ge färre svar enligt regeln ”ju fler frågor man ställer, desto färre 

svar får man” (Ejvegård, 2009, p. 55). Precis som för intervjuer skall enligt Ejvegård (2009), 

Hartman (2003) och Holme och Solvang (1997) inga ledande frågor förekomma i en enkät. 

Frågorna skall enligt Holme och Solvang (1997) ställas på ett sådant sätt så att så många av 

respondenterna som möjligt får samma innebörd av frågeställningen. Den upprättade enkäten 

består av sju icke ledande frågor med svarsalternativ samt en åttonde fråga där respondenten ges 
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möjlighet att utveckla något svar eller göra någon form av tillägg.  Svarsalternativen anges i bunden 

form och utesluter varandra vilket är ett krav enligt Holme och Solvang (1997) för att möjliggöra 

statistisk bearbetning. Enkäten upprättades i online-programmet Survio och skickades via en länk 

till 19 respondenter utvalda av handledaren hos fallföretaget. Formulärets utseende och upplägg 

saknar enligt Holme och Solvang (1997) inte betydelse. Svarsfrekvensen anses kunna påverkas, 

förutom att det är för omfattande, även av språkfel och stavfel, hur lång svarstid som tillåts och 

hur många påminnelser som görs samt något författaren framhåller; formulärets utformning. För 

att säkerställa att stavfel och andra språkfel inte förekommer i enkäten testades den på fyra 

personer innan den skickades till handledaren för att denne skulle kontrollera att de begrepp och 

termer enkäten innehåller stämmer överens med de som används inom organisationen. 

Formuläret ska enligt Ejvegård (2009) och Holme och Solvang (1997) vara åskådligt, entydigt och 

enkelt vilket online-programmet Survio anses leverera. En påminnelse skickades en vecka efter 

att respondenterna fått länken. En svarsfrekvens skall alltid fastställas genom att dividera antalet 

enkätsvar med antalet personer i urvalet. Genom beräkningen fastställs även bortfall av den typ 

då enkätformuläret inte återkommer. Ejvegård (2009) påpekar att trots att beräkningen visat att 

bortfallet anses acceptabelt kan vissa frågor i enkäten behöva uteslutas p.g.a. internt bortfall, d.v.s. 

då en fråga helt eller delvis inte har besvarats. Ejvegård (2009) har som riktlinje att enkätens 

svarsfrekvens bör, för att anses godtagbar, ligga över 80 procent. Hamnar den under 70 procent 

är det enligt författaren i de flesta fall ingen mening med att statistiskt bearbeta inkommen data, 

dock menar hen att andra upplysningar kan trots detta komma ifrån den. Av de 19 enkäter som 

skickades ut återkom 18 fullständiga svar, vilket ger en svarsfrekvens på 95 procent. 

3.4.3 Datainsamling via observationer 

”Observationer handlar om att man ser efter hur någon utför en uppgift eller ett antal moment i syfte 

att samla in information om specifika aspekter av beteenden, processer, innehåll eller samspel mellan 

människor” (Bell & Waters, 2016, p. 223). 

Att använda sig av observationer som en form av datainsamling kan enligt Bell och Waters (2016) 

ge information som är svårt eller helt omöjligt att få fram genom andra metoder. Det är enligt 

Merriam (1994) vanligt att kombinera observationer med intervjuer. Observationer används för 

att skapa en förståelse för hur något verkligen är. Av denna anledning valdes observationer som 

en av studiens datainsamlingsmetoder. Observationer kan enligt Bell och Waters (2016) vara 

strukturerade eller ostrukturerade, deltagande eller icke-deltagande, Saunders, et al. (2016) 

lägger även till internet-medier som en typ av observation. Saunders, et al. (2016) förklarar 

observationer i form av internet-medier som ett digitalt sätt att se efter hur något går till istället 

för att observera nära på traditionellt sätt. Datainsamlingen vid denna typ av observationer 

kommer från online-miljöer. För att skapa en överblick över hur processen såg ut analyserades 

den sedan tidigare framtagna processkartan. Observationer i form av internet-medier utfördes 

också, då fallföretagstes affärssystem SAP användes för att bland annat hitta information om den 

verkliga tiden för processens olika delar. Det finns enligt Merriam (1994) och Bell och Waters 

(2016) risker i form av partiska ställningstaganden och feltolkningar vid användning av 
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observationer. Observatörer har enligt Bell och Waters (2016) olika fokus när de observerar och 

uppfattar det som sker på olika sätt. När observationer används som datainsamling bör dessa vara 

så neutrala som möjligt, ett sätt att undvika partiska observationer är att vara fler än en person 

som observerar. För att redovisa så neutrala observationer som möjligt var, i enighet med Bell och 

Waters (2016) rekommendation, två personer delaktig vid varje observationstillfälle, det som 

hade observerats diskuterades efteråt för att säkerställa korrekt uppfattning om observationerna.  

Oavsett om observationer är strukturerade eller ostrukturerade, deltagande eller icke-deltagande, 

handlar det enligt Bell och Waters (2016) alltid om att observera och skriva anteckningar över det 

man ser på ett så objektivt sätt som möjligt. Hur observationer registreras och hur de sedan 

redovisas skiljer sig avsevärt. Bell och Waters (2016) skriver att observationsschema i form av 

checklistor, tabeller eller loggbok är vanligt. Observationerna i denna studie redovisades i olika 

typer av tabeller, detta ansågs mest passande då tabeller tydligt visualiserar vad observationerna 

visade.   

 

3.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet definieras enligt Ejvegård (2003, p. 70) som ”tillförlitligheten hos och användbarheten av 

ett mätinstrument och av måttenheten”. Patel och Davidson (2011) skriver att en studie där reliabilitet 

är låg kan inte uppfylla studiens syfte eller ge ett trovärdigt resultat. En noggrann datainsamling 

som i största möjliga mån utesluter slumpen och som kan upprepas är enligt Patel och Davidson 

(2011) viktigt att säkerställa ur ett vetenskapligt perspektiv, datainsamling av detta slag anses ha 

en hög reliabilitet. Tillvägagångssättet och den datainsamling som genomförts i studien har 

noggrant beskrivits i studiens metodkapitel och anses kunna upprepas. Studien har haft för avsikt 

att försöka utesluta slumpen. 

Det är enligt Holme och Solvang (1997) inte bara noggrannheten vid insamling av data som är 

viktigt för att öka reliabiliteten, det är även viktigt att bearbeta insamlad data noggrant. Resultatet 

av enkätundersökningen redovisades direkt i cirkeldiagram och tabellform utan någon 

bearbetning. Data som inkom vid de kvalitativa intervjuerna har bearbetats i flera steg för att 

säkerställa en så hög noggrannhet som möjligt. Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt 

efter att varje intervju var utförd. Ljudupptagning kan enligt Ejvegård (2009) hämma 

respondenten, vid intervjuerna i denna studie var respondenterna och de intervjuande personerna 

överens om ljudupptagningen och sågs inte som en begränsning. Vidare har respondenterna tagit 

del av sammanfattningen som gjordes efter transkribering. De har fått möjlighet att kontrollerat 

så att de tycker att sammanfattningen stämmer överens med verkligheten. 

Förutom reliabiliteten i en studie är det enligt Holmen och Solvang (1997) även viktigt att studien 

är valid. Wallén (1996, p. 65) beskriver validitet som: ”att mäta det man har avsett att mäta och inget 

ovidkommande påverkar resultatet”. Enligt Patel och Davidson (2011) stärks validiteten genom bra 

verktyg, noggrann datainsamling och en god teoretisk underbyggnad. Enligt Ejvegård (2003) är 

validiteten i en studie inget problem så länge klara mått och mätmetoder finns. I denna studie har 

enkäter, intervjuer, observationer och matematiska formler använts för att besvara studien syfte. 

Enkäter och intervjuer anses enligt Ejvegård (2009) vara bra verktyg då de data som önskas samlas 
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in är uppfattningar och kunskap. Observationer är enligt Bell och Waters (2016) ett bra verktyg 

då information som annars är svår eller omöjlig att få fram kan ges. För att kunna visualisera 

förbättringar och processens effektivitet användes olika mätverktyg som efter litteraturgenomgång 

ansågs vara relevanta för studien. De källor som det refererats till i denna studies 

litteraturgenomgång har kontrollerats genom trovärdighet, ursprungskällor och färskhetskrav. 

Källorna och sökorden anses vara relevanta och ge studien en god grund. De intervjuer och enkäter 

som har genomförts i denna studie har haft en god teoretisk underbyggnad och utförts med stor 

noggrannhet. Respondenter till intervjuerna valdes utifrån studiens avgränsning och roller i 

processen, respondenterna ingår i den studerade processen och besitter god kunskap kring denna. 

Till enkätundersökningen, som hade för avsikt att mäta kunskap och förståelse kring upprättande 

av meddelanden, valdes respondenter som ansågs relevanta för det som enkäten efterfrågade.  

Patel och Davidson (2011) anger tre tumregler som förklarar sambandet mellan validitet och 

reliabilitet. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. Låg reliabilitet ger låg validitet. 

Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 

Denna studies reliabilitet anses enligt de tidigare förklaringarna vara hög, eftersom hög reliabilitet 

inte garanterar hög validitet undersöktes även studiens validitet, även den ansågs vara hög då 

studien har mätt det som avsågs mätas. 

 

3.6 Generaliserbarhet 
Wallén (1996) delar upp generaliserbarhet i två olika delar, empiriskt generaliserbarhet och 

teoretisk generaliserbarhet. Empirisk generaliserbarhet handlar om generaliserbarheten av de 

faktiska förhållandena i det som undersöks. I denna studie har bara ett fallföretag studerats och 

därmed kan inte den empiriska generaliserbarheten garanteras. Teoretisk generaliserbarhet 

handlar enligt Wallén (1996) om huruvida teorin lyckas ge en korrekt bild av det grundläggande 

sambanden och det man studerar. Wallén (1996, p. 64) definierar det som: 

”Samma företeelser i en annan miljö ska fungera i princip likadant; omgivningsvariablerna 

ska vara desamma även om värdena på dessa är andra”.  

Den utförda litteraturgenomgången ger en tydlig bild kring relevant och grundläggande teori. Att 

upprätta en modell är enligt Holme och Solvang (1997) att röra sig mellan modellens värld och 

verkligheten. Sambandet mellan litteratur och verklighet anses tydligt framgå i studien. Vidare 

anses därför denna studies teoretiska generaliserbarhet god. 

Enligt Wallén (1996) ska tillämpbarheten i studiens resultat diskuteras dels för det studerade 

området men även för om det kan användas i andra sammanhang. Wallén (1996) beskriver att 

man kan ställa sig frågan om det man studerar är vanligt förekommande. Enligt Maleyeff (2006) 

finns det interna serviceprocessen inom alla organisationer, dessa kan dock se olika ut beroende 

av i vilken typ av organisation de återfinns. Ejvegård (2003) skriver att generaliserbarheten i en 

studie beskriver i vilken utsträckning resultaten kan vara giltigt för likande situationer. Ejvegård 

(2003) fortsätter förklara att studiens generaliserbarhet därmed minskar om endast en 

organisation, ett fall eller en studie studerats. Denna studie har genomförts på ett fallföretag inom 
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massa- och pappersindustrin, modellen framtagen i studien anses inte gälla generellt men anses 

kunna upprepas och tillämpas hos det studerade fallföretaget. 

 

3.7 Metodkritik  
Enligt Patel och Davidson (2011) är en av tumreglerna för sambandet mellan reliabilitet och 

validitet att fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet, då denna studies 

reliabilitet anses vara hög men inte fullständig anses inte heller validiteten kunna vara fullständig. 

Förbättringar av dessa skulle vid en upprepad studie rekommenderas att se över. Då endast ett 

fallföretag och endast en del av fallföretagets interna serviceprocess har studerats anses studiens 

generaliserbarhet i enighet med Ejvegård (2003) minska. Studien kan inte generaliseras då den 

endast är utförd på ett fallföretag och endast en av det fallföretaget interna serviceprocesser men 

modellen anses kunna tillämpas på fallföretaget och vidare ses även att den kan testas på 

organisationer inom samma bransch för att kontrollera generaliserbarheten i modellen.  

För att besvara enkätundersökningen valdes 19 respondenter ut. Detta kan upplevas vara ett lågt 

antal. Studien skulle undersöka en intern felrapporteringsprocess hos fallföretaget, de som ansågs 

vara de personer som kunde besvara enkäten var endast 19 till antalet. Av de 19 som nåddes av 

enkätundersökningen återkom 18 fullständiga svar vilket ger en svarsfrekvens på 95 procent. De 

simuleringar som genomförts i studien är utifrån uppskattningar vilket anses minska studiens 

reliabilitet. Skillnader i processen och brist på data gjorde så simuleringar inte kunde genomföras. 

För att kunna genomföra simuleringar bör endast en typ av fel analyseras då det annars blir för 

stora skillnader och samma typ av mätvärden inte kommer kunna anges. De snäva tidsramar som 

studien är genomfört inom och brister i tillgång av information har även varit en bidragande faktor 

till att mätningar och simuleringar inte kunnat genomföras i den grad som författarna från början 

önskat. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras empirisk data som samlats in. Kapitlet börjar med att beskriva fallföretaget och den 

process som har studerat. Sedan presenteras sammanfattningar av de intervjuer som genomförts och slutligen 

visas resultatet av den genomförda enkätundersökningen i cirkeldiagram och tabeller. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Fallföretaget är ett globalt företag med verksamhet i över 35 länder. Företaget har totalt 25 000 

medarbetare som arbetar med förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Merparten 

av försäljningen och verksamheten finns i Europa. På den fabrik som denna studie är utförd arbetar 

380 medarbetare med fokus på produktområdena pappers- och fluffmassa. En av de avdelningar 

som finns i fabriken är underhåll. Underhåll har cirka 90 medarbetare med uppgiften att öka 

fabrikens tillgänglighet och driftsäkerhet. Inom underhåll finns det 3 olika block som fokuserar på 

olika områden i fabriken, ett av de blocken är LKV. Fallföretaget använder affärssystemet SAP 

(Systems Applications Products). 

               

Figur 3. Fallföretagets organisationsschema för underhåll    Figur 4. Fallföretagets organisationsschema för LKV 

 

Fallföretaget har nyligen upprättat en processkarta över felrapporteringsprocessens för att 

tydliggöra och kartlägga nuläget i processen. Upprättandet av processkarta pågick i cirka två 

månader, under denna tid arbetade fyra personer aktivt med att skapa denna. Planerare, 

samordnare och ledning från de olika blocken har varit delaktig i arbetet. Processen för att 

rapporterar ett fel utförs till stor del i affärssystemet SAP som alla 380 medarbetare har tillgång 

till. När ett funktionsfel upptäcks upprättas en felanmälan i SAP. Felanmälan hanteras av tre olika 

arbetsroller innan felet slutligen avhjälps.  Det upprättade felmeddelandet går först till en 

driftsamordnare. Driftsamordnaren kontrollerar felanmälan och preciserar vad som behöver 

åtgärdas. Driftsamordnaren skapar sedan en arbetsbegäran som går till planeraren. Planeraren 

kontrollerar materielbehov, vilken kompetens som behövs för att åtgärda felet och schemalägger 

sedan när åtgärden ska utföras. Därefter tar underhållssamordnaren över. Underhållssamordnaren 

ser till att arbetet blir utfört, rapporterar när felet är åtgärdat och avslutar ärendet i SAP. 

Avdelningschef 
underhåll

SAP Super user Automation MEK
Materialhantering 

& Service 

Blockchef LKV

Personalsamordnare 

LKV 32 FTE

Driftsamordnare 

Driftingenjör UH-ingenjör
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Figur 5. Processkarta för de studerade delarna av den interna felrapporteringsprocessen 
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4.2 Lathundar och checklistor 
Fallföretaget har checklistor och lathundar för några av de aktiviteter som finns i den interna 

felrapporteringsprocessen. Dessa finns för arbetsorder, beställningsanmodan, operationer, 

reservationer, godsmottagning samt när text ska läggas till och när meddelande ska upprättas. Den 

checklista som finns är till för planering. 

Lathundarna finns som stöd och beskriver vad som bör fyllas i och vilken typ av information som 

ska finnas med för att underlätta för mottagaren. Några av lathundarna beskriver vad som bör 

fyllas i med hjälp av text direkt på bilden, som exemplet i figur sex visar. Några av lathundarna 

beskriver vad som bör stå med hjälp av nummer, som i exemplet i figur sju, varje nummer har 

sedan en text vid sidan av bilden där det förklaras vad som bör fyllas i vid varje nummer. 

Exempelvis tvåan i figur sju, vid sidan av denna finns en text där det står, ”2. kontrollera om det 

finns dubbletter av meddelanden.” samt en bild på informationsikonen. 

 

Figur 6. Exempel på lathund hos fallföretaget 

         

Figur 7. Exempel på lathund hos fallföretaget 
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4.3 Intervjuer  

4.3.1 Intervju med driftsamordnaren 

Den processkarta som upprättats av fallföretaget anser DS stämma överens med det arbetet som 

utförs. DS berättar att underhållsamordnare, DS och planerare har daglig kontakt via telefon och 

möten, de sitter på olika ställen i fabriken och därför blir det mycket telefonkontakt. Fallföretaget 

arbetar idag strukturerat och planerar varje vecka för två veckor framåt, tidigare löstes problemen 

när de uppstod. DS berättar att dem försöker arbeta mer planerat men menar att det ändå blir en 

del akuta problem, något som man inte kommer ifrån när man har en stor och gammal anläggning. 

DS anser sig ha tillräcklig kunskap i affärssystemet SAP för att behandla inkommande arbetsorder. 

Många av de jobb som kommer in anses vara återkommande, då finns ingen osäkerhet och inget 

behov av lathundar men det finns lathundar att ta till hjälp. Lathundar för meddelande används av 

DS som hjälp för ekonomiska frågor och materialhantering, t.ex. rambeställningar som bara utförs 

en gång per år. De lathundar som finns för upprättande av arbetsorder använder DS när osäkerhet 

finns kring sannolikheten för att något går sönder. Frågan är om åtgärden kan planeras längre fram 

och i så fall hur långt fram, i dessa fall används en riskmatris. Vissa åtgärder kräver att 

produktionen står still, för att slippa oplanerade driftstopp planeras dessa fram till linjestopp och 

den stora stoppveckan.  

Mycket kunskap sitter i huvudet och saker görs på rutin. Detta märks enligt DS då det är semester, 

ofta blir det problem under denna tid då andra personer, som inte har kunskapen ska komma in 

och utföra jobben. DS använder sig av en svart bok för att notera de problem och lösningar som 

uppkommer vid olika arbeten, något som DS även vet att fler gör. Den information som står i 

inkommande meddelanden är ofta korrekt och stämmer överens med verkligheten men är sällan 

tillräcklig. Inkommande meddelande måste nästan alltid kompletteras och specificeras innan de 

kan skickas vidare. Kvalitén påverkar DS arbete då det alltid måste gå ut och kolla på problemet 

och söka information om exempelvis vart problemet är och hur problemet verkligen ser ut. Detta 

skapar enligt DS merarbete och påverkar arbetet. Att förbättra kvalitén på meddelandet är något 

som fallföretaget har arbetat med och enligt DS har förbättring skett de senaste åren. Dubbletter 

av meddelanden förekommer, speciellt när det är ett problem som funnits ett tag, många blir 

irriterade när problem inte löser sig och de ser inte varför vissa saker tar tid, DS uttrycker ”det är 

helt beroende på vad för stol du sitter på” problem blir mer kännbara när man är i driften och blir 

drabbad 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. I affärssystemet SAP finns det en informationsruta 

som kan informera om att det redan finns ett meddelande om felet på denna plats. Denna funktion 

anser DS skulle kunna användas mer för att minska arbetet med dubbletter. DS har förståelse för 

att navigera i SAP kan vara svårt för den som inte dagligen arbetar i programmet då det kan 

upplevas krånglig och inte liknad en vanlig PC-miljö. Vissa av de inkomna meddelandena avslutas 

innan en arbetsorder upprättas, detta kan bero på bristfällig information om felet, att det inte är 

tekniskt möjligt eller en kostnadsfråga. Ett meddelande som avvisas återrapporteras till den som 

upprättat meddelande.  

På frågan om det fanns några förbättringar som skulle kunna göras svarade DS att bättre 

beskrivning i de inkommande meddelandena och att alla ska jobba lika över hela fabriken. Det 
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hade då enligt DS varit enklare för då kan man komma från en avdelning till en annan och känna 

igen arbetssättet, självklart finns det avdelningsspecifika frågor men ett gemensamt arbetssätt 

skulle skapa en enkelhet för de som ibland jobbar på olika ställen i fabriken. Utbildningsmaterial 

är nu skapat och ska efter granskning användas som lathundar och skapa samsyn över hela fabriken. 

DS anser sig kunna identifiera några av de slöserier som finns inom Lean-service hos fallföretaget. 

I tabell sex nedan visas de olika typer av slöserier som finns inom Lean-service och vart DS anser 

att dessa kan uppenbara sig. 

Tabell 6. Sammanfattning av var DS anser att slöserier kan uppenbara sig 

Slöserier Visar sig enligt DS 

Förseningar Vänta på information och söka information. 

Väntan 
Vänta på svar eller leveranser från leverantörer, detta är svårare nu med 

färre leverantörer. 

Rörelse 
När inkommande meddelanden ska kompletteras måste jag ut och kolla 

på problemet. 

Överarbete 
Vissa enklare arbetsorder ska man inte behöva skriva så mycket på, saker 

som kommer hela tiden. 

Processineffektivitet 
Avsaknaden av standarder skapar problem då billiga saker köps in som 

inte håller svensk standard, detta skapar också andra följdproblem. 

Misstag Glömt skickat iväg material på renovering 

Resursineffektivitet Ibland saknas vissa positioner 

Duplicering 
Dubbletter av meddelanden förekommer, något som operatörerna ska 

kunna undvika själv. 

Felaktigt lager 

Felaktiga saldon, saker ligger på fel plats och vissa saker rinner mellan 

stolarna. Personen som planerar när saker ska på renovering skulle 

behöva ett elektroniskt hjälpmedel. 

Avsaknad av kundfokus 
Kunderna upplever ofta att det tar lång tid och att ingenting blir gjort, 

svårt att se hela processen och det skapar irritation. 

Överproduktion 
Vissa saker känns det som att de skrivs bara för skrivandets skull men att 

sedan ingen läser det. 

Oklar kommunikation 
Det har tidigare varit otydligt i vem som ska göra vad, blir kanske bättra 

nu när varje position får ett namn. 

Variation 
Att alla ska följa samma standard håller på att bli bättre, instruktioner 

sitter uppe i manöverrum, det tas upp på möten osv. 
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4.3.2 Intervju planerare 

Här presenteras en sammanfattning av intervjuerna med planerarna, dessa benämns P1 och P2. 

Intervju med P1 

Processkartan stämmer överens med hur P1 arbetar med inkommande arbetsorder och kunskapen 

i SAP anses vara tillräcklig för att kunna behandla inkommande arbetsorder. Checklistor för 

planering och lathundar för beställningsanmodan känner P1 till och använder sig av dem ibland för 

att bekräfta att P1 tänker rätt. Lathundar för operationer, godsmottagning och reservationer är 

inget som P1 känner till. 

Inkommande arbetsorder innehåller enligt P1 oftast tillräckligt mycket information och den 

stämmer överens med verkligheten men informationen är inte alltid korrekt. Arbetsordernas 

kvalité påverkar arbetet för P1, dålig kvalité på arbetsordern skapar extra arbete genom att P1 då 

måste söka efter information som saknas eller göra liknande extra arbete. P1 uppskattar att ungefär 

hälften av orderna kan göras med erfarenhet och med hjälp av historiken.  

Materialbehov och behov av externa tjänster undersöks inte försent och det är sällan som det är 

slut på material i lager eller fel lagersaldo men däremot så kan material behov skapa förseningar 

något P1 inte upplever att behov av externa tjänster gör. Planerarna och driftsamordnarna träffas 

enligt P1 dagligen och har telefonkontakt flera gånger per dag för att tillsammans lösa problem, 

dialog är A och O enligt P1. De förbättringar som kan göras är enligt P1 att det kan bifogas bilder 

på felet som rapporteras in, P1 säger att det skulle underlätta arbetet då en bild säger mer än tusen 

ord. 

Intervju med P2 

Den processkarta som finns upprättad över hur planerare ska arbeta anser P2 stämmer överens 

med hur P2 arbetar. P2 anser att kunskapen i SAP är tillräcklig för att behandla inkommande 

arbetsorder. Checklistor för planering, lathundar för beställningsanmodan och lathundar för 

operationer känner P2 till men använder sig inte av dem. Lathundar för godsmottagning och 

reservationer känner P2 inte till. Historiken i SAP används som hjälpmedel för att se vilket 

material eller externa tjänster som tidigare har använts vid samma typ av arbete. 

Enligt P2 innehåller inkommande arbetsorder inte tillräcklig med information men den 

information som finns är korrekt och stämmer överens med det verkliga problemet. Kvalitén på 

arbetsorder påverkar enligt P2 arbete då det blir extra arbete när det saknas information som de 

måste söka efter. Rutiner kring hantering av inkommande arbetsorder och mer tydlighet kring vad 

som är gjort kan förbättras enligt P2.  

Vilket material som behövs till en arbetsorder och om det krävs externa tjänster undersöks enligt 

P2 inte försent. Det är sällan slut på material i lagret och sällan fel lagersaldo. Behovet av externa 

tjänster skapar sällan förseningar men däremot så kan behovet av material skapa förseningar. 

Planbrytare, när de planerade arbetena blir avbrutet för att ett akut jobb måste utföras, sker enligt 

P2 varje dag hos fallföretaget. Enligt P2 kan hanteringen och återrapporteringen i SAP skötas 

bättre för att undvika de uppdrag som ligger kvar i inkorgen även fast någon form av åtgärd redan 

har utförts. I tabellerna nedan visas slöserier och vart P1 och P2 anser att dessa kan uppenbara sig. 
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Tabell 7. Sammanfattning av var P1 anser att slöserier kan uppenbara sig 

 

Tabell 8. Sammanfattning av vart P2 anser att slöserier kan uppenbara sig. 

Slöserier Visar sig enligt P1 

Förseningar Leta efter material som inte finns, söka information till arbetsorder. 

Väntan 
Andra måste godkänna beställningar, är inte personen där så blir det 
förseningar. 

Rörelse Man måste alltid gå ut och kolla på vad som ska göras. 

Överarbete 
Vid viktiga saker så kontrolleras allt en extra gång innan man startar igen 
så inget går sönder. Kontrollerar även arbetsorder om det som står 
stämmer. 

Misstag Bokar fel, tänker fel, trycker fel i systemet, mänskliga faktorn. 

Resursineffektivitet Ibland saknas utrustning. 

Duplicering Signaturer är för säkerhetens skull, detta kan man inte tumma på. 

Felaktigt lager 

Systemet är lite dumt då det inte varnar någon annan när jag har 
reserverat så dem kan fortfarande hämtat ut det jag behöver. De gånger 
lagret visar fel status så är det för att någon inte skrivit vad de tagit ut, 
händer inte så ofta. 

Avsaknad av kundfokus Vi vet vad kunderna vill ha. 

Överproduktion Inget vi håller på med. 

Oklar kommunikation 
Det händer att man skriver fel i systemet, att det blir missförstånd och 
att man inte uppfattade riktigt vad den andra sa. 

Variation 
Alla har fått information om hur ett meddelande ska skrivas. 
Arbetsorder från driftsamordnaren är bra redan.  

Slöserier Visar sig enligt P2 

Förseningar 
Inget som påverkar mig personligen, jag fortsätter planera andra arbeten 
men de blir liggande som en ”surdeg” och det är frustrerande. 

Väntan händer att leveranser blir försenade, skapar förseningar för andra. 

Rörelse Att gå ut och kolla på saker ingår i mitt arbete, det gör jag ofta. 

Överarbete 
Ibland är det ”tio” olika personer som ska gå ut och kontrollera ett 
problem, lite onödigt kan jag tycka. 

Processineffektivitet Det håller på att förbättras och skapas standarder för reservdelar. 

Misstag Alla gör misstag, det är viktigt att åtgärdar dessa när de sker. 

Resursineffektivitet Inhyrt folk kostar rätt mycket pengar. 

Duplicering Det är många som skriver samma saker och meddelar samma typ av fel. 

Felaktigt lager 

Saldo händer men inte så ofta samt att det inte är infört i SAP om något 
är utbytt t.ex. en pump är bytt till en annan typ och då finns det inte 
infört, ”mekarna” hämtar ut det som står i listan och det blir per 
automatik fel delar! 

Avsaknad av kundfokus Kunderna tydliga med vad dom vill ha, inget problem som jag upplever. 

Överproduktion Det finns saker som har gjorts som ingen sedan använt sig av. 

Oklar kommunikation 
Oklar kommunikation förekommer, ofta handlar det om att 
arbetsordern inte är tydligt utförd. 

Variation 
Att alla ska skriva på samma sätt är på bättringsvägen, att skapa 
standarder så inte alla behöver uppfinna hjulet igen. 



 

32 
 

Tabell 9. Sammanfattning av vilka slöserier som DS, P1 och P2 anser finnas hos fallföretaget 

Slöserier 
Respondent 

DS P1 P2 

Förseningar X X  

Väntan X X X 

Rörelse    

Överarbete X X X 

Processineffektivitet X  X 

Misstag    

Resursineffektivitet X X X 

Duplicering X  X 

Felaktigt lager X X  

Avsaknad av kundfokus X   

Överproduktion X  X 

Oklar kommunikation  X X 

Variation X  X 

 

4.3.3 Intervju SAP super user 

Tycker du att affärssystemet SAP utnyttjas bra på underhållsavdelningen hos fallföretaget? 

Ja, man följer den framtagna processen och inget arbete sker utan arbetsorder, vilket är jättebra. 

Vi har också en mötes-struktur som bygger på ett beställare/utförare förhållande, där man 

regelbundet tittar på vad som blev utfört, kvarvarande och extra insatser (planbrytare) som 

tillkom under föregående vecka. Man går också igenom vilka planerade arbeten som kommer att 

ske nästkommande vecka och om behov finns två veckor framåt. I varje möte finns också 

”beställaren” produktionen med och kan påverka lagd plan eller komma med kompletterande 

uppgifter. Mötesstrukturen är viktig i ett SAP-perspektiv på så sätt att vi får en bättre styrning 

men också förbättrar planeringsprocessen. Mötes-strukturen ger också ringar på vattnet när det 

kommer till återrapportering av utförda arbeten. 

 

Områden vi kan förbättra:  

Vi precis som många andra UH-organisationer brottas allt som oftast med knapphändig 

information i en arbetsbegäran. Ofta möts planerarna av texter som ”Trasig”, ”Går ej”, ”Fungerar 

inte”. Men på samma sätt är återrapporteringstexten, som också rapporteras in på meddelandet 

lika informativ, ”Klart”, ”Lagat”, ”Utbytt”. I den bästa av värdar skulle meddelandet innehålla alla 

frågor en planerare ställer för att planera arbetet. Behövs ställning, av isolering, baxhjälp, 

eventuell vägbeskrivning, bilder, vilka åtgärder har gjorts. Återrapporteringstexten skulle 

innehålla information om grundplaneringen, ”tiden räckte inte till pga. att vi fick borra ur 

bultarna”. ”Felaktigt material reserverat vi behövde istället en XXX, meddelande skapat till 

anläggningsregistret”. Som exemplen ovan så vill man att man loggar avvikelserna på 

grundplaneringen. Man skulle kontinuerligt följa upp att styckelistor är korrekt, ritningar är 

korrekta och i den bästa av världar skapa en historik för objektet som ger planeraren/ingenjören 

ett mervärde. T.ex. för att motivera bättre verktyg, tydliga arbetsinstruktioner m. m. 

 



 

33 
 

Om nej, hur kan SAP utnyttjas mer? Ge gärna exempel. 

Allt börjar med en arbetsbegäran (meddelande) kan man säga och är kvalitén låg på input så är det 

svårt att använda sådana data i en analys. Det fördröjer också insatsen till dess att åtgärden är 

färdigplanerad. Det är också en kollektiv insatts som behövs för att upptäcka dom avvikelser som 

finns i systemet samt att ställa krav på informationen som finns där. 

Det finns stöd i SAP för att kunna modifiera anläggningsstrukturer (rätta och lägga till 

systempositioner, utrustningar och material), spara dokumentation och i förlängningen med enkla 

knapptryck ta fram kraftfulla rapporter, ta del av dokumentation m.m.  

Så hur kan SAP utnyttjas mer, kanske genom en informationskampanj där systemfunktioner och 

praktiska exempel förenas så att medvetenheten ökar och att man gemensamt är med och formar 

systemet till det man vill ska finnas där. 

Hur mycket tid läggs det på utbildning i SAP? 

Svårt att svara på, jag vet att man ibland håller egna utbildningstillfällen ute på blocken. Men jag 

gissar på att det tyvärr är mindre än 1ggr per år som man får gå en utbildning. 

 

Tycker du att den tiden är tillräckligt? 

Nej, jag tycker att en grundkurs för att skapa meddelande bör man få åtminstone 1ggr per år. 

 

Skulle kontinuerlig utbildning vara bra för att utnyttja SAP mer? 

Absolut, SAP är långt ifrån ett statiskt system. Ett utbildningstillfälle skulle vara ett ypperligt 

tillfälle att visa nya system stöd så som att kunna spara bilagor tex. Eller för att föra ut info om 

arbetsprocessen har förändrats. Men också som användare att själv kunna ställa frågor. 

 

Något du vill tillägga? 

Det skulle vara att SAP egentligen är ett otroligt flexibelt system där all data som matas in finns 

tillgänglig på ett eller annat vis. Eftersom systemet är gemensamt i hela fallföretaget så är det inte 

svårt att tänka sig att SAP skulle kunna fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte, verktyget 

för ett optimerat underhåll/arbetsprocess. Men för att nå dit behöver vi alla med i båten…  

Jag tror att grund problemet är lite inställningen till SAP, man ser det som jobbigt och som ett 

måste. Och då glömmer man grundtanken att systemet ska vara ett stöd i sitt arbete. 

 

4.3.4 Mailkorrespondens med SAP super user 

Vid mailkorrespondens med SAP super user ställdes frågan om det finns någon rapport som SAP 

kan bistå med som gör att de olika blocken kan jämföras och ligga som grund vid beslutsfattande. 

SAP super user svarade att använda sig av stillastående tider ej är att rekommendera då det inte 

används konsekvent sätt kan man inte lita på resultatet. Måttet att se vilken block som kostat mest 

bör inte heller det användas. Det kommer att resultera i att de maskiner i toppen kommer vara de 

som det dyraste materialet köpts in till. Ett mått som framkommer i mailkorrespondensen att det 

går att använda är vilka systempositioner som det skapats flest arbetsorder emot. Det förklaras att 

oavsett vilken data som väljs så behöver den ”tvättas” innan den går att använda i analys. 

Avslutningsvis berättar respondenten att det finns andra inom organisationen som arbetar med i 

olika förbättringsgrupper och som troligtvis redan har rapporter och data kring flaskhalsar o.s.v. 
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4.4 Enkätundersökning  

Nedan presenteras svaren som inkom vid den genomförda enkätundersökningen.  

                    

                    

                    

15

3

1. Har du någon gång upprättat ett 
meddelande av typ 13-UH anmodan 
eller typ 15 - FU meddelande i SAP?

Ja Nej

14

3

1

2. Känner du att du har tillräckligt 
med kunskap i SAP för att på ett 

korrekt sätt upprätta ett meddelande 
av typ 13 och 15?

Ja

Nej

Jag har aldrig upprättat ett meddelande

16

2

0

3. Känner du till att det finns 
lathundar som kan vara till stöd vid 

upprättande av meddelande? 

Ja

Nej

Jag har aldrig upprättat ett meddelande

10

8

0

4. Har du någongång använt dig av 
dessa lathundar?

Ja

Nej

Jag har aldrig upprättat ett meddelande

10
7

1

5. Om ja på föregående fråga, 
upplever du att de var till någon hjälp?

Ja

Nej

Jag har aldrig upprättat ett meddelande

17

01

6. Upplever du att den information 
du har möjlighet att lämna i ditt 
meddelnade är tillräcklig för att 

beskriva och förmedla det du önskar? 

Ja

Nej

Jag har aldrig upprättat ett meddelande
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De tio som svarade ”övrigt” på fråga sju lämnade alla en kommentar för att förtydliga hur de 

upplever processen  

3

6

1

10

0

2

4

6

8

10

12

Snabb Smidig Jag har aldrig upprättat ett
meddelande

Övigt

7. I denna fråga kan du välja flera alternativ! Upplever du att processen från 
upptäckt fel till att det blivit avhjälpt är; 

Snabb Smidig Jag har aldrig upprättat ett meddelande Övigt

Sammanställning av övriga kommentarer kopplade till fråga 7 i enkätundersökningen 

Det underlättar om man är saklig på meddelandenivå, samt att driftingenjör. Anger önskat start och 
slut. 

Ibland tar det för lång tid.  

Det beror på vad det är för fel. Är det där rekik eller större nyanskaffning behövs tar det tid. 

Nej, den är för lång 

Okey,, inte mer. 

Ibland går det snabbt, ibland tar det väldigt långt tid att felet blir avhjälpt. 

Jag upplever inte att det är snabbt och smidigt. 

Långsam. 

Det beror på, det kan gå flera år innan vissa saker blir åtgärdade. 

Det blir långsamt när informationen i meddelandet är bristfällig.  

Tydligare riktlinjer för vad som skall ingå i ett meddelande samt återkoppling vid åtgärd 

I manualen så behöver systempositionering bli bättre, det är svårt att hitta i systemet när man 
sällan använder det 

Jag skulle vilja att det upprättas någon virtuell plattform, t.ex. Weshare eller Winmops där man 
snabbt kan se de aktuella UH-jobben som pågår på respektive avdelning. Det vore även bra om 
man här kan se avslutade kommentarer, när det avslutades, vem som är ansvarig för jobbet och 
den totala tid man spenderat på jobbet för att få en snabb överblick på vad som pågår på 
avdelningen. Detta går att göra idag men då måste man gå in på varje avdelning för sig. 

Det borde inte gå att avsluta en operation/meddelande innan en kommentar om vad som är gjort 
är inskriven så det hamnar i historiken 

Det finns stora brister i reservdelshållningen. Det ”glöms ofta bort” att beställa hem reservdelar 
som har tagits ut från förråd 

Det blir långsamt när informationen i meddelandet är bristfällig. Det borde finnas obligatoriska 
fält som måste fyllas i vid meddelandeskrivning för att tydliggöra felet 

8. Något du vill utveckla eller lägga till? 
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5. Diskussion 
I kapitlet diskuteras de empiriska data som i studien samlats in samt den litteraturgenomgång som genomförts. 

Likheter och skillnader mellan dessa diskuteras och det redogörs för intressanta samband. Detta kapitel syftar 

till att besvara studiens frågeställningar för att slutligen kunna uppfylla studiens syfte. 

5.1 Vad skapar ineffektivitet i en serviceprocess? 
Effektivitet definieras av Nationalencyklopedin (2017) som ”förhållandet mellan insatserna i en 

verksamhet och verksamhetens resultat”. Ineffektivitet i denna studie anses vara då de resurser 

som satsas inte speglar det resultat som uppnås.  

Effektiviteten i en serviceprocess kan enligt Bonaccorsi, et al. (2011) mätas genom att dividera 

processens värdeskapande tid med processens totala tid. De menar att om kvoten blir ett är 

processen 100 procent effektiv och presterar ultimat. Vidare menar de att en kvot över 0,2 d.v.s. 

20 procent bedöms tillräcklig. Detta säger att all den tid som inte ses som värdeskapande för 

kunden skapar ineffektivitet.  

𝐼𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 1 − (
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑑
) 

Av NVA-aktiviteterna menar Hines och Rich (1997) att det finns sådana som processen inte klarar 

sig utan, NNVA-aktiviteterna. Om effektivitetsmåttet omvänds säger det att upptill 80 procent 

av processens tid kan utgöras av NVA- och NNVA-aktiviteter utan att anses ineffektiv.  

De för kunden NVA-aktiviteterna i en process benämns ur ett Lean-perspektiv som slöserier 

(Maleyeff, 2006). Litteraturstudien gav en sammanfattning av slöserier från tre skilda källor, alla 

anpassade för Lean-Service. 

Tabell 10. Sammanfattning av slöserier från olika författare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bonaccorsi, et al. (2011) 

2. Andrés-López, et al. (2015) 

3. Maleyeff (2006) 

Slöserier 
Författare 

1 2 3 

Förseningar  X X 

Väntan X   

Rörelse X X X 

Överarbete   X 

Processineffektivitet  X X 

Misstag   X 

Resursineffektivitet X X X 

Duplicering X X X 

Felaktigt lager X   

Avsaknad av kundfokus X X  

Överproduktion X X  

Oklar kommunikation X   

Variation X   

Defekter X   
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Fallföretaget har kartlagt den studerade processens nuläge.  I arbetet var planerare, 

driftsamordnare och ledning från olika block delaktiga. Den upprättade processkartan upplevs av 

DS, P1 och P2 stämma överens med verkligenheten. Den bedöms därför kunna användas för att 

analysera fallföretagets interna felrapporteringsprocess för att undersöka huruvida den är effektiv 

eller inte. Vid intervjuer med DS, P1 och P2 ombads dessa svara på vilka slöserier de upplevde 

kunde existera i processen. Alla slöserier som sammanfattats från de tre källorna (Andrés-López, 

et al., 2015), (Bonaccorsi , et al., 2011), (Maleyeff, 2006) uppfattades av minst en respondent 

och i olika grad existera i processen. Detta tyder på att processen innehåller aktiviteter som skapar 

ineffektivitet, oavsett om de är NNVA- eller NVA-aktiviteter.  

Vid intervju hos fallföretaget samt vid egna observationer av processkartan undersöktes vilka 

slöserier som uppfattas kunna existera hos fallföretagets. Dessa har sammanställt i tabell elva 

nedan. 

Tabell 11. Hur slöserier visar sig hos fallföretaget enligt intervju med DS, P1 och P2 

Slöserier Visar sig  

Förseningar DS och P1: Vänta på information, söka information och leta material. 

Väntan 
DS och P2: Vänta på svar eller leveranser från leverantörer 
P1: Andra måste godkänna beställningar, är inte personen där så blir det 
förseningar. 

Rörelse 
DS: När inkommande meddelanden ska kompletteras måste jag ut och 
kolla på problemet. P1 och P2: Man måste alltid gå ut och kolla på vad 
som ska göras, det ingår i arbetet. 

Överarbete 

DS: Enklare och återkommande arbetsorder ska det inte behöva skriva 
så mycket på. P1: Vid viktiga saker så kontrolleras allt en extra gång 
innan man startar igen. Kontroll av arbetsorder. 
P2: Ibland är det ”tio” olika personer som kontrollera ett problem, lite 
onödigt kan jag tycka. 

Processineffektivitet 
DS och P2: Det saknas standarder för vilket material som ska köpas in, 
håller på att förbättras. 

Misstag 
DS, P1 och P2: Glömt saker, bokar fel, trycker fel. Alla gör fel, 
mänskliga faktorn. 

Resursineffektivitet 
DS: Ibland saknas vissa positioner. P1: Ibland saknas utrustning. 
P2: Inhyrt folk kostar mycket pengar. 

Duplicering 
DS och P2: Dubbletter av meddelanden, operatörerna bör själv kunna 
undvika detta. P1: Signaturer är för säkerhetens skull. 

Felaktigt lager 
DS: Felaktiga saldon, saker ligger på fel plats och vissa saker rinner 
mellan stolarna. P1: Andra kan hämta ut mina reserveringar. 
P2: Saker som byts ut mot annan typ registreras inte 

Avsaknad av kundfokus 
DS: Kunderna upplever ofta att det tar lång tid och att ingenting blir 
gjort. P1 och P2: Vi vet vad kunderna vill ha, inget problem. 

Överproduktion 
DS och P2: Vissa saker utförs bara för att det ska men ingen använder 
det sedan. P1: Inget vi håller på med. 

Oklar kommunikation 
DS: Det har tidigare varit otydligt i vem som ska göra vad, blir kanske 
bättra nu när varje position får ett namn. P1: Missförstånd och uppfattat 
fel händer. P2: arbetsorder som inte är tydlig. 

Variation DS, P1 och P2: meddelanden skrivs på olika sätt, håller på att förbättras. 
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Det kan enligt Bonaccorsi, et al. (2011) vara svårt att avgöra om en aktivitet är värdeskapande 

eller ej och vidare om det är nödvändig eller ett rent slöseri.  

Ett exempel hämtat från fallföretaget som bedöms beskriva svårigheterna:      

Andrés-López, et al. (2015), Bonaccorsi, et al. (2011) och Maleyeff (2006) menar alla att rörelse 

sett ur ett Lean-perspektiv är ett slöseri. Vid intervju med DS, P1 och P2 beskriver samtliga att 

förflyttningar ingår i arbetet. Dessa sker då de ska undersöka problemet, identifiera vilka åtgärder 

som behövs och förbereda inför åtgärder. De upplever alltså inte att rörelserna är ett slöseri. Även 

om rörelser är nödvändiga förklarade P1 vid intervju att rörelserna skulle kunna reduceras men 

inte elimineras. Reducering skulle vara möjlig om meddelanden och arbetsordrar innehöll 

tydligare information kring problemet, mer noggrann beskrivning om var problemet finns samt 

att förtydligande sker genom att använda sig av bildmeddelanden. Dessa rörelser är, i de fall då de 

sker till följd av att innehållet i meddelandet eller arbetsordern inte är tillräcklig, att betrakta som 

slöseri. I de fall då den specialistkompetens DS, P1 och P2 besitter gör att de, trots att 

meddelandet och arbetsordern innehåller tillräcklig information, måste undersöka platsen för att 

vidta åtgärder skall rörelsen fortfarande ses som icke värdeskapande aktivitet men en nödvändig 

sådan.  

Det krävs enligt Uhlmann och Otto (2014) effektiva och pålitliga leveranser av underhållstjänster 

för att inte skapa osäkerhet i tid, kostnader och kvalité. De menar att dessa skapas då de 

effektivitetssänkande icke värdeskapande aktiviteterna reduceras eller elimineras. Inom Lean finns 

enligt bland andra Andrés-Lopez, et al. (2015) och Bonaccorsi, et al. (2011) en rad verktyg och 

metoder för att eliminera slöserier och reducera de nödvändiga men icke värdeskapande 

aktiviteterna.  
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5.2 Hur kan effektivitet i en serviceprocess mätas och visualiseras?  

Enligt Bonaccorsi, et al. (2011) bör relevanta mätverktyg användas för att kunna fastställa ett 

nuläge och för att visa på förbättringar. Ur ett processorienterat perspektiv föreslår de två 

konkreta mått där effektivitet för enskilda aktiviteter och hela servicens effektivitet mäts. Måttet 

berättar hur stor det av processens och aktivitetens totala tid som är värdeskapande. För att en 

process skall bedömas vara effektiv bör effektiviteten enligt Bonaccorsi, et al. (2011) vara över 

0,2 d.v.s. 20 procent. De övriga 80 procenten utgörs av NNVA aktiviteter och slöserier. 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 =  
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 

 

Som ett komplement till de ovan presenterade formlerna har en ny formel arbetats fram. Den 

nya formeln är en kombination av tidigare presenterade formler hämtade från (1) Hines och 

Rich (1997) och (2) Bonaccorsi, et al. (2011).  

 

(1) 𝑃𝑡 𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = ∑ 𝑉𝑡 𝐴 + ∑ 𝑁𝑡 𝑁𝑉𝐴 + ∑ 𝑁𝑡 𝑉𝐴 

 

(2) 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 

 

Den nya formeln visar tydligt fördelningen av de olika aktivitetstyperna i en process samt att 

värdena kan bytas ut och formeln kan användas för simulering av processens effektivitet.  

 

1 = (
∑ 𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) + (

∑𝑁𝑁𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) + (

∑𝑁𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) 

 

Underhållsavdelningen hos fallföretaget fyller en viktig roll i organisationen. Vid intervju 

förklarade en respondent att avdelningen har som uppgift och önskat resultat att öka 

tillgängligheten och driftsäkerheten i fabriken. Den studerade processen har sin början då ett fel 

upptäcks någonstans i verksamheten och ett felmeddelande upprättas. Den som upprättar 

meddelandet är processens kund och processens mål är att avhjälpa felet.     

 

Som tidigare nämnts uppger DS, P1 och P2 att den upprättade processkartan väl stämmer överens 

med det verkliga arbetssättet. Av denna anledning bedöms fallföretaget ha lyckats bra med att 

skapa en nulägesbild vilken Uhlmann och Otto (2014) anser vara en nyckelfaktor. Nulägesbilden 

hjälper enligt dem till då processen skall analyseras för att öka effektiviteten och är enligt 

Bonaccorsi, et al. (2011) grunden för deras sexstegsmodell.  
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Vid observationer och intervjuer framkom att beroende av vilket felet är, och hur väl beskrivet 

det är tar processen olika tid. Ett exempel är vid observation av processkartan. Den visar att 

aktiviteterna blir fler om det t.ex. finns materialbehov och behov av externa resurser. Det 

framkom även vid samtliga intervjuer med planerare och DS att felmeddelandets kvalitet påverkar 

deras arbete och tidsåtgång. Av denna anledning bedöms den process från att ett felmeddelande 

upprättas till att arbetsordern skapas, inte kunna tidsbestämmas för LKV som enhet utan endast 

varje specifikt felmeddelande individuellt. Måttet för att mäta serviceeffektiviteten anses därför 

inte vara det ultimata mått för att mäta effektivitet hos fallföretaget. Det bedöms dock att det i 

vissa fall kan vara till hjälp vid simulering och beslutsfattande. Mäta effektivitet i enskilda 

aktiviteter i processen anses dock vara möjligt och ett lämpligt mått att tillämpa hos fallföretaget.  

 

Det andra perspektivet Bonaccorsi, et al. (2011) föreslår att effektivitet skall mätas ur, är 

kundperspektivet. De föreslår mätningar av faktureringsfel, kundklagomål, kundlojalitet och 

genomsnittlig väntan. Som tidigare nämnts är processens kund produktionen och de som arbetar 

i den. Hos fallföretaget anses faktureringsfel och kundlojalitet inte vara lämpliga att studera. 

Kunderna har, beroende av vad felet är, endast det block som är ansvarig för det område där felet 

upptäckts att välja. Mätningar av kundklagomål anses kunna användas, datainsamling kan ske vid 

medarbetarundersökningar. Enkätundersökningen i den empiriska datainsamlingen undersökte 

hur kunderna upplevde processen från upprättat meddelande till då det är avhjälpt. 

Enkätundersökningen visade en vilja bland medarbetarna att uttrycka sig om processen och flera 

förbättringsförslag framkom, detta trots att det kan ses som ett känsligt ämne.  

 

Genomsnittlig väntan bedöms även det vara ett användbart mått för att mäta effektiviteten. Viktigt 

om måttet skall användas är att skilja på de olika felen och hur de hanteras. Hos fallföretaget 

framkom vid intervjun med DS att vissa arbeten planeras fram i tiden till de olika 

produktionsstoppen. Dessa får en längre väntan som inte beror på att något skulle vara ineffektivt 

utan på att produktionen måste stå still i samband med det som skall uträttas. Individuella mått 

för vad som anses acceptabelt måste upprättas då den genomsnittliga tiden för att avhjälpa något i 

sig inte säger något. Tiden bör sättas i relation till den tid som på förhand anses vara en acceptabel 

tid för att processen skall bedömas effektiv. 
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5.3 Hur kan verktyget Service Value Stream Management 

modifieras för att specifikt lämpa sig på interna serviceprocesser 

inom massa- och pappersindustrin?  
Vid upprättande av en modell förespråkar Holme och Solvang (1997) enkelhet, modellen bör inte 

vara mer komplicerad än det som bedöms ytterst nödvändigt. Då den vidareutvecklade modellen 

är tänkt att testas empiriskt och sen användas bör den enligt författarna, för att inte vara svår att 

tillämpa, inte ha för många egenskaper och komplicerade samband. Den litteraturgenomgång som 

genomfördes som ligger till grund för de teoretiska delarna av denna studie visade att modellen 

Bonaccorsi, et al. (2011) utvecklat för att anpassas för service har uteslutit vissa, enligt teorin, 

viktiga komponenter anpassade för Lean-service. De empiriska studierna har undersökt om dessa 

är nödvändiga för att modellen på ett tillfredsställande sätt ska kunna användas på interna 

serviceprocesser inom massa- och pappersindustrin. För att den anpassade modellen inte ska bli 

mer komplicerad än nödvändigt har det undersökts om det finns komponenter som finnes 

överflödiga för modellens ändamål. Nedan presenteras samt motiveras de komponenter som anses 

lämpliga att läggas till samt tas bort ur den sedan tidigare existerande modellen. Som beskrivits 

tidigare görs detta för att modellen specifikt skall lämpa sig på en serviceprocess inom massa- och 

pappersindustrin.  

Bonaccorsi, et al. (2011) föreslår som det första steget i modellen att det ska skapas ett 

engagemang för Lean. Den empiriska undersökningen har inte behandlat detta steg. Enligt 

Dombrowski och Mielke (2014) bör Lean vara en naturlig del av vardagen. Liker (2004), 

Womack, et al. (1990) och Maleyeff (2006) skriver alla att ledningens engagemang och tillförande 

av resurser är viktigt vid införande. Maleyeff (2006) anser att Lean ska ses ur två perspektiv, det 

hårda där verktygen finns samt den mjuka med människan. SVSM anses inte vara något som 

används i ett första skede av Lean-arbetet. Av denna anledning tros organisationer som väljer detta 

verktyg redan ha anammat de ovan nämnda grundläggande förutsättningarna, och dessa bör i 

skedet då denna modell används vara en självklarhet.  

Det andra steget, lära om Lean, syftar enligt Bonaccorsi, et al. (2011) till att öka kunskap och 

förståelse för Lean. Vikten av detta steg anses bekräftas av Maleyeff (2006) som menar att en viktig 

del i Lean-arbetet är att hela organisationen får möjlighet att förstå och lära sig om Lean. Liksom 

det första steget kan detta anses vara en grundbult vid införande av Lean. Bonaccorsi, et al. (2011) 

menar att steget vidare syftar till att skräddarsy utbildning för att tillgodose specifika behov.  De 

specifika behoven kan direkt knytas till det som krävs för att använda SVSM och av denna anledning 

bedöms vikten av det andra steget vara stor även för den modifierade modellen. Vid intervjuer 

och i enkätundersökningen undersöktes om lära om andra saker än Lean bör ligga i detta steg.  

 

Vid enkätundersökningen ställdes frågan ”Känner du att du har tillräckligt med kunskap i SAP för 

att på ett korrekt sätt upprätta ett meddelande av typ 13 och 15?” Utfallet visade att kunskapen 

finns hos 14 av de 18 respondenterna d.v.s. 77,7 procent av dem som besvarat enkäten uppger att 

de har tillräcklig kunskap. En person uppger att den aldrig upprättat ett meddelande och tre att 

de saknar tillräcklig kunskap. Vid intervju med den person hos LKV som är ansvarig för SAP 

framkom att systemet inte utnyttjas till sin fulla kapacitet, respondenten menar att möjligheter 

går förlorade. DS säger vid intervju att kvaliteten på inkomna felmeddelanden påverkas dennes 
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arbete. Vidare förklarar DS att informationen i meddelandet ofta är korrekt och stämmer med 

verkligheten men sällan är tillräcklig. Om det underutnyttjade systemet och felmeddelandens 

kvalitet beror på okunskap kan denna studie inte fastslå. SAP-ansvarige säger att det finns behov 

av att utöka utbildningen i systemet, att det bör finnas minst ett tillfälle per år. Han tror att 

kontinuerlig utbildning skulle medföra att systemets kapacitet utnyttjades i större utsträckning. 

Hans uppfattning är att meddelanden som kommer in med otillräcklig information är ett fenomen 

deras egen tillika många andra underhållsorganisationer kämpar med.  

 

Beroende på var i processen någon befinner sig kan den enligt Maleyeff (2006) uppfattas olika och 

förståelse kan saknas för processen som helhet. Saknas denna förståelse för processen så kan det 

vara svårt att veta vad ens eget agerande har för konsekvenser för det fortsatta arbetet. Varje 

individ är enligt Sörqvist (2013) en del av en process som kund, producent eller leverantör. I detta 

skede är det viktigt att klargöra dessa roller, relationen mellan dem och vad de kan förvänta sig av 

varandra. Som tidigare nämnts påverkar ett meddelande av dålig kvalitet DS arbete med att 

upprätta arbetsorder. Vid intervjuer med planerarna framkom att kvaliteten på arbetsorder 

påverkar deras arbete. Att lära om processen tros skapa en större förståelse för varandras arbete 

samt en vilja att göra rätt då ens eget agerande skapar konsekvenser ju längre processen fortlöper. 

Modellens utvecklas genom att lägga till lära om processen samt att kontinuerligt lära om de 

system som används.  

 

Som grund för att fatta beslut om vilka och vilken ordning de olika processerna skall analyseras 

föreslår Bonaccorsi, et al. (2011) att en Service Quantity-analys genomförs. De föreslår att gå 

vidare och analysera den process som genererar mest intäkter eller den med högst efterfrågan. Då 

de interna felrapporteringsprocesserna som studerats tillhör underhåll och sammankopplas med 

kostnader istället för intäkter bedöms andra mått vara bättre lämpade för denna typ av processer. 

Högst efterfrågan kan enkelt avläsas och användas som underlag vid beslutsfattande. Observationer 

i SAP visar att det finns en rad möjligheter att med hjälp av systemet skapa rapporter och göra 

utsökningar som kan bidra med ytterligare mått. Vid intervju med SAP super user framkommer 

att all data måste ”tvättas” innan den kan analyseras. Vid observationen i SAP samt vid intervju 

framkom att analysera stillastående tid i SAP inte är lämpligt då det inte används konsekvent och 

resultatet går att lita på.  

 

Som grund för hela arbetet med att analysera processen ligger enligt Bonaccorsi, et al. (2011) en 

kartläggning där processen och dess aktiviteter definieras. Processen undersöks och en förståelse 

skapas för hur den ser ut. Att skapa en korrekt nulägesbild är enligt Uhlmann och Otto (2014) en 

nyckelfaktor för att kunna identifiera de icke värdeskapande aktiviteterna och därefter angripa 

dessa. Hos fallföretaget har en arbetsgrupp om fyra personer deltid under två månader arbetat 

med att kartlägga arbetsprocessen från att meddelandet upprättas till det att felet återrapporteras 

som avhjälpt. De ikoner Bonaccorsi, et al. (2011) arbetat fram för att användas vid upprättande 

av processkartan anses inte behöva användas hos fallföretaget. Den upprättade processkartan anses 

innehålla tillräckligt med information för att skapa nödvändig förståelse och ligga som grund för 

analys. Då nuläget finns dokumenterat bör enligt Bonaccorsi, et al. (2011) datainsamling ske om 
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de olika aktiviteterna. De föreslår att en checklista upprättas där data anpassat för den unika 

processen samlas. De anser dock att en kortfattad beskrivning om aktiviteten, använda verktyg, 

operativ data samt vilka tänkbara slöserier bör finnas med.  

 

Bonaccorsi, et al. (2011) föreslår att aktiviteterna ska klassificeras efter grad av värdeskapande och 

vilken nödvändighet det har för processen. Kategorierna som föreslås användas är hämtade ur 

Hines och Rich (1997) och lyder VA, NNVA och NVA. En åtgärdsplan skall upprättas där de olika 

aktiviteterna i kategorin NVA, d.v.s. slöserierna, skall angripas med något eller några av Lean-

verktygen som föreslås i modellen. Efter intervjuer och observationer som undersökt vilka 

slöserier som bör finnas med i modellen kommer tre av de undersökta slöserierna uteslutas. Två 

av dem, misstag och överarbete, hämtade ur Maleyeff (2006) och den tredje, överproduktion, 

ingick i ursprungsmodellen av Bonaccorsi, et al. (2011). Överarbete och överproduktion anses 

inte finnas hos fallföretaget och misstag anses bero på den mänskliga faktorn vilket inte anses kunna 

bortarbetas med hjälp av verktyg. För att kunna besluta om vilket verktyg som skall användas 

presenteras en tabell som påvisar vilka verktyg som enligt tidigare studier (Bonaccorsi , et al., 

2011), (Andrés-López, et al., 2015) angriper de olika slöserierna. Ingen av författarna anser att 

verktyget standardisering angriper slöseriet variation. Tillägg görs då variationen som efter 

empiriska studier anses uppträda hos fallföretaget i allra högsta grad upplevs kunna angripas med 

hjälp av standardiserade arbetssätt. Ett verktyg, arbetsceller, som ingick i Bonaccorsi, et al. (2011) 

modell kommer att uteslutas i den modifierade modellen då det anses saknas användningsområde. 

Verktygen utökas med ”fem varför”. Ohlsson (2015) skriver att ett vanligt förekommande misstag 

vid införande av Lean-verktyg är flera skall införas samtidigt och Osono, et al. föreslår även de att 

fokus bör ligga på en sak i taget. Av denna anledning kommer tillägget att arbeta med PDCA-

cykeln att göras. För att underlätta beslutsfattande vid vilket verktyg som skall implementeras kan 

simulering vara till stor hjälp. Bonaccorsi, et al. (2011) föreslår två mått, effektivitet för aktiviteter 

samt hela serviceprocessens effektivitet. Bonaccorsi, et al. (2011) föreslår slutligen att 

förbättringar skall mätas med mått såsom faktureringsfel, kundklagomål, kundlojalitet och 

genomsnittlig väntan. Faktureringsfel och kundlojalitet tas bort från modellen då dessa inte anses 

relevanta i sammanhanget. Kundklagomål anses ha en alltför negativ klang och tas bort även det. 

Medarbetarundersökningar föreslås istället genomföras innan och efter implementering av verktyg 

för att få kundens syn på hur väl verktyget förbättrat processen. Genomsnittlig väntan kan med 

enkelhet läsas av med hjälp av SAP då det finns att se när felmeddelandet upprättades samt när det 

rapporterats som avhjälpt. 

Modellen anses kunna göras om till en femstegsmodell som presenteras nedan: 

5.3.1 Kontinuerligt lärande. 

Det första steget anses viktigt för det fortsatta arbetet. Detta steg anses kunna förbättra och 

effektivisera processer. Detta anses kunna göras genom att öka kunskapen och synligheten i 

processen, öka kunskap i systemen som används samt för Lean. 

Steget handlar om att organisationen ska börja med att lära om processen. Detta för att skapa 

kunskap kring det arbete som sker och en förståelse för hur ens eget agerade påverkar processen i 
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sin helhet. Viktigt är att definiera vem som är processens kund, producent och leverantör och 

vilka relationer de har och vilka krav dessa kan ställa på varandra. Detta är viktigt då förståelse för 

processen många gånger saknas vilket kan skapa problem då en svag input kräver mycket mer 

resurser för att kunna omvandlas till en bra output. Vidare ska organisationen även lära om de 

system som används där serviceprocessens informationsbärare finns. Kunskap är viktigt för att 

kunna utnyttja systemen till dess fulla kapacitet. Då den typ av serviceprocesser modellen är 

skapad för att tillämpas på, där informationsflödet är av största vikt, anses systemet vara en 

grundbult och hjälpmedel genom hela processen. Genom kontinuerligt utbilda och förnya 

kunskaper om användningen i systemet kan dess fulla potential utnyttjas och informationsflödet 

förbättras. Slutligen ska organisationen säkerställa att tillräcklig kunskap om Lean finns innan 

arbetet fortsätter. Detta för att kunskap kring Lean och begrepp som slöserier bör uppfattas i en 

positiv anda. Samtliga personer som berörs av förändringen bör delta i hela steget då detta anses 

vara en förutsättning för goda resultat med det fortsatta arbetet. Detta steg är inget projekt, det 

är en process för organisationen ska vara uppdaterad och ständigt förbättras.  

Exempel på aktiviteter:  

• E-Learning - Skapa interaktiva utbildningar, vidareutbildningar samt informationsfilmer. 

• Utbildning – Inom området kunnig person håller utbildning. Dessa bör hållas 

återkommande. Uppsamlingstillfällen kan förslagsvis hållas inför t.ex. semestrar med 

tillfällig personal.  

• Upprätta lathundar  

5.3.2 Kora process 

Att välja vilken process som ska analyseras ska göras utifrån organisationens specifika behov. Som 

grund för beslutsfattande bör ett mått väljas som specifikt passar den organisation som valt att 

tillämpa modellen. Måttet jämförs mellan de olika processerna och den som med hjälp av analys 

av måttet anses viktigast väljs. Genom att välja den process som anses viktigast kommer 

betydelsefulla faktorer förbättras och på kort eller lång sikt hela organisationen att påverkas. 

Utan hänsyn till vad de (hos det uträttande företaget) använda systemen kan bistå med för 

rapporter och analysunderlag föreslås följande mått:  

• Högst efterfrågan  

• Högst kostnad 

• Flest kritiska positioner  

• Flest driftstopp  

 

5.3.3 Kartlägga nuläget 

Det tredje steget ligger till grund för allt fortsatt arbete. Den valda processens samt alla de 

aktiviteter som processen innehåller kartläggs utifrån hur de ser ut i nuläget. En korrekt 

nulägesbild är en nyckelfaktor för att sedan kunna fortsätta arbetet. När nuläget är dokumenterat 

ska data samlas in för den specifika processen uppdelat i dess aktiviteter.  

Data som bör samlas in: 
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• Kortfattad beskrivning om aktiviteten  

• Hjälpmedel som används  

• Operativ data – Personer, cykeltid, rörelse.  

• Tänkbara slöserier  

• Övriga data relevant för den specifika processen och dess aktiviteter 

 

 

Figur 8. Exempel på checklista för insamling av data 

5.3.4 Klassificera och sätta mål 

I modellens fjärde steg ska aktiviteterna kategoriseras enligt VA-, NNVA- och NVA-aktiviteter 

utifrån hur nödvändiga och värdeskapande de är för processens kund. Nedan ges ett förslag på 

utformning av tabell som kan underlätta sammanställningen.   

 

Figur 9. Exempel på checklista för kategorisering av aktiviteter 
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När alla aktiviteter har klassificerats ska mål för förbättringar sättas upp och beslut om vilket 

verktyg som ska användas för att eliminera de slöserier som identifierats. De slöserier som anses 

kunna återfinnas i en intern serviceprocess är listade horisontellt i tabell 14 nedan. De verktyg 

som anses kunna reducera eller eliminera de slöserier som kan identifieras är vertikalt listade i 

tabell 14. Korrelationen för vilka verktyg som anses kunna reducera eller eliminera olika typer av 

slöserier är markerade med kryss. Det är viktigt att inte införa flera verktyg samtidigt utan fokus 

bör ligga på ett verktyg i taget. 

 

Tabell 12. Modellens slöserier och verktyg samt korrelationen mellan dessa 

Verktyg/ slöserier 
V

äntan och försening 

R
örelser 

D
uplicering 

Processineffektivitet 

R
esursineffektivitet 

V
ariation 

O
klar kom

m
unikation 

Felaktigt lager 

A
vsaknad kundfokus 

5s X X  X     X 

Produktionsutjämning/ Heijunka X X        

Standardisering X X X X X X X   

Synlig hantering X X  X    X  

Kontinuerligt flöde X       X  

Heijunka X  X X      

Snabbt byte X         

Jidoka och felkorrigering X  X       

Dragande system och kanban X  X X      

Nyckeltal för prestanda         X 

Omorganisering     X    X 

Dojo och kvalitetscirklar     X    X 

Kunskapsutbyte     X    X 

Förslagsystem     X    X 

IT för kundintegration         X 

Hoshin Kanri     X    X 

Kaizen och PDCA     X    X 

Sex Sigma och DMAIC    X     X 

Utjämning/ Heijunka      X  X  

Balansering/ Heijunka X     X    

Fem varför     X X  X  
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Innan slöserier elimineras ska nuläget mätas, detta kan göras med hjälp av fler olika mätverktyg. I 

denna modell föreslås att medarbetarundersökningar genomförs innan och efter implementering 

av verktyg. Den genomsnittliga väntan rekommenderas även mätas tillika effektivitet. De formler 

som kan användas för att mäta förbättringar av effektivitet visas nedan. Dessa formler kan även 

användas för uppskatta och visualisera förbättringar vid införande av olika verktyg och därmed 

användas som beslutsunderlag för vilket verktyg som ska implementeras.  

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 

 

1 = (
∑ 𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) + (

∑𝑁𝑁𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) + (

∑𝑁𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) 

 

Tillgängligheten på en specifik maskin kan även mätas före och efter implementering av verktyg 

för att visa på förbättring 

𝐴0 =
𝐴𝑇

𝑇𝑇
 

 

5.3.5 Klart för implementering  

I sista steget planeras det för och förändringen genomförs. Med hjälp av tidigare steg ska ett 

verktyg ha valts ut för att implementeras. Som tidigare nämnts bör fokus ligga på endast ett 

verktyg i taget. Viktigt är, att utgångsläget är dokumenterat och att lämpligt mått för att mäta 

förändring är valt. När effekter kan synas och verktyget är en del av vardagen, börjas modellen 

om från det första steget. Då ska det implementerade verktyget vara en del av kontinuerligt lärande.   
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5.4 Hur anses den modifierade modellen påverka interna 

serviceprocesser inom massa- och pappersindustrin? 
Kunskap om Lean-service inom organisationen bidrar med att utveckla en förmåga hos 

medarbetarna för att identifiera svagheter i processer. Denna förmåga skapar grunden för att 

uppnå effektiva processer. Vid studiens litteraturgenomgång framkom att Maleyeff (2006), utöver 

kunskap kring Lean, även betonar vikten av att skapa kunskap och förståelse kring processen. Vid 

de empiriska studierna framkommer att kunskap i systemet anses kunna förbättras. Att lära om 

processen anses bidra till en förståelse för de andra delarna i den samt vad ens eget agerande har 

för betydelse i helheten samt vad detta generar för konsekvenser. En process definieras av ISO 

9000:2015 (Swedish standard institute , 2015) som en: 

”grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som använder underlag (input) för 

att åstadkomma ett avsett resultat (output, utfall)” 

Definitionen säger att alla, oavsett roll i processen är beroende av varandra. För att uppnå bra 

resultat, för underhållsavdelningen öka fabrikens tillgänglighet och driftsäkerhet, måste alla de 

olika delarna samspela. En konsekvens av brist på förståelse för processen framkom vid intervju 

med DS. Denne menar att det kan uppstå viss irritation i processen då det upplevs att åtgärder tar 

lång tid och att det sällan händer något. Vidare menar DS att väntan kan bero på många olika 

faktorer men att det som ligger till grund för irritationen är avsaknad av synlighet och förståelse 

för processen. Vidare anses ökad kunskap i SAP kunna ge en trygghet att arbeta i systemet. En 

förståelse för vikten av att korrekt information anges bedöms medföra att tillförlitliga rapporter 

kan skapas samt värdefulla och mycket användbara informations- och kunskapsbanker kan 

upprättas. 

För att välja ut vilken process som skall analyseras föreslås ett mått, högst efterfrågan, som är 

hämtat ur urspungsmodellen skapad av Bonaccorsi, et al. (2011). Vid intervju framkom att det 

finns personer i organisationen som kan bistå med fler mått. Dessa kan gälla t.ex. flaskhalsar. 

Genom att välja den process som anses vara mest betydelsefull enligt det valda måttet kommer 

viktiga faktorer att förbättras och därmed kommer hela organisationen att påverkas. 

Den nulägesbeskrivning som upprättas bidrar till att slöserier kan identifieras och mål för 

förbättring kan sättas upp. Genom att slöserier identifieras och med föreslagna verktyg sedan 

elimineras eller reduceras förbättras den interna serviceprocessens effektivitet.  Detta sägs enligt 

Maleyeff (2006) även förbättra organisationens prestation och finansiella resultat.  

Vid intervjuer och i enkätundersökningen visas tydligt att kvalitén på det upprättade 

felmeddelandet påverkar det fortsatta arbetet i processen. DS berättar vid intervju att detta är 

något det arbetats med och han upplever en förbättring skett de senaste åren. DS säger att 

informationen i meddelanden är korrekt och stämmer med verkligheten men uppger att 

meddelanden sällan innehåller tillräcklig med information. Lathundar finns att tillgå som 16 av 18 

respondenter i enkätundersökningen uppger att de känner till. Vidare uppger tio respondenter att 

de någon gång använt dem och alla tio att de var till hjälp. Till följd av det inkomna felmeddelandet 
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skapar DS en arbetsorder som går vidare till planerarna. De uppger i sin tur att kvalitén på 

arbetsordern påverkar deras arbete. Enligt P1 är inte alltid informationen korrekt och P2 uppger 

att den inte alltid är tillräcklig. DS upplever att detta är en konsekvens av att många personer i 

organisationen har mycket kunskap i huvudet och att saker utförs på rutin. I normalfallet upplever 

DS att återkommande fel inte behöver särskilt mycket beskrivning. DS upplever att detta kan ställa 

till problem under perioder vid t.ex. semester då personer som inte har all kunskap skall utföra 

jobben. DS tror att ett förbättringsområde är att meddelanden ska innehålla bättre beskrivningar 

av felet samt att han efterlyser ett gemensamt arbetssätt över hela fabriken. 

Slöserier som i olika grad uppkommer till följd av att meddelanden inkommer icke kompletta är: 

Väntan och försening, rörelser, duplicering, variation och processineffektivitet. 

Tabell 13. Modifierad korrelationstabell av verktyg som reducerar eller eliminerar slöserier 

Verktyg/ slöserier 

V
äntan och försening 

R
örelser 

D
uplicering 

Processineffektivitet 

R
esursineffektivitet 

V
ariation 

O
klar kom

m
unikation 

Felaktigt lager 

A
vsaknad kundfokus 

5s X X  X     X 
Produktionsutjämning/ Heijunka X X        

Standardisering X X X X X X X   
Synlig hantering X X  X    X  

Kontinuerligt flöde X       X  

Heijunka X  X X      

Snabbt byte X         

Jidoka och felkorrigering X  X       

Dragande system och kanban X  X X      

Nyckeltal för prestanda         X 

Omorganisering     X    X 

Dojo och kvalitetscirklar     X    X 

Kunskapsutbyte     X    X 

Förslagsystem     X    X 

IT för kundintegration         X 

Hoshin Kanri     X    X 

Kaizen och PDCA     X    X 

Sex Sigma och DMAIC    X     X 

Utjämning/ Heijunka      X  X  

Balansering/ Heijunka X     X    

Fem varför     X X  X  
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Som tabell tolv visar hjälper ett verktyg oftast mot fler än ett slöseri. Det går att utläsa i tabellen 

att standardisering angriper alla de fem slöserier som identifierats samt resursineffektivitet och 

oklar kommunikation. Tre andra verktyg, 5S, Heijunka och Dragande system angriper tre av dem. 

Att införa flera Lean-verktyg samtidigt anser Ohlsson (2015) vara ett vanligt förekommande 

misstag. Förutom det Osono, et al. (2008) menar, att fokus bör ligga på en sak i taget, tros ett 

verktygs synergieffekter medföra att ett annat verktyg blir verkningslöst och överflödigt. Om 

fallföretaget fortsätter det redan påbörjade arbetet samt vidareutvecklar standardiserat arbetssätt 

bedöms att effektiviteten i processen kan öka. Med hjälp av insamlad data kan simuleringar 

genomföras för att se vad det går att förvänta sig vid implementering av ett verktyg. 

För att påvisa hur eliminering och reducering av NVA och NNVA-aktiviteter kan påverka 

processens effektivitet, simuleras utfallet nedan vid förändring av olika värden. De verktyg som 

använts för simulering är  

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 

1 = (
∑ 𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) + (

∑𝑁𝑁𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) + (

∑𝑁𝑉𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
) 

 

Exemplet visar en aktivitet som tar 100 minuter att utföra och 30 minuter, d.v.s. 30 procent, av 

denna tid är VA-aktiviteter. I simuleringen är, i utgångsläget, de resterande 70 minuter NNVA- 

och NVA-aktiviteter. I tabellen nedan visas hur förändringar för NNVA- och NVA-aktiviteter 

påverkar hela processens effektivitet. Processens totala tid räknas med hjälp av formeln 

presenterad av Hines och Rich (1997).  

𝑃𝑡 𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = ∑ 𝑉𝑡 𝐴 + ∑ 𝑁𝑡 𝑁𝑉𝐴 + ∑ 𝑁𝑡 𝑉𝐴 

 

Tabell 14. Sammanfattning av förbättring vid reducering av NNVA-aktiviteter och NVA-aktiviteter 

Simulering Total tid NNVA NVA Effektivitet % 

 100 45 25 30 

1 95,25 – 5 % – 10 % 31,5 

2 91,75 – 10 % – 15 % 32,7 

3 87 – 15 % – 25 % 34,5 

4 68,25 – 15 % – 100 % 44 

 

Denna studie har inte haft för avsikt att mäta en specifik maskin eller dess tillgänglighet. Men en 

förbättring av tillgängligheten som beräknas med formeln hämtad från Mohammadi, et al. (2016) 

anses ändå kunna utläsas genom att modellen appliceras på en intern serviceprocess. Denna 

förbättring kommer som en synergieffekt av att de slöserier som elimineras minskar tiden för 

underhåll på maskiner och därigenom kommer tillgängligheten för maskinen att öka. Se exempel 
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på beräkningar i ekvation (1) före modellen och ekvation (2) efter modellen. Observera noga 

att de tider som anges i simuleringen har ingen som helst koppling till fallföretaget, 

ingen data av denna karaktär har insamlats i studien. Tiderna används endast för 

att påvisa hur eliminering av slöserier samt reducering av NNVA-aktiviteter 

bedöms resultera i minde tidskrävande underhåll vilket ökar tillgänglig tid med tre 

minuter. Om modellen kan åstadkomma detta kan inte bevisas. Då den interna 

serviceprocessen kommer bli effektivare vid eliminering av NVA-aktiviteter kommer leveransen 

av service från underhållstjänsten enligt Uhlmann och Otto (2014) inte skapa osäkerhet i tid, 

kostnader och kvalité. Tillgängligheten kan mätas med formeln: 

𝐴0 =
𝐴𝑇

𝑇𝑇
 

Om en maskin har en tillgänglig tid på 8 timmar och kalendertiden är 10 timmar blir 

tillgängligheten 80 procent. Om underhåll med hjälp av de Lean-verktyg som återfinns i modellen 

blir mindre tidskrävande kommer kvalitén i underhållsprocessen bli bättre och effektivare. I 

ekvationen nedan visas att om tillgänglig tid ökar med tre minuter ökar maskinens tillgänglighet 

med 0,5 procent. 

𝐴0 =
8

10
= 0,8 (1) 

𝐴0 =
8,05

10
= 0,805 (2) 
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6. Slutsats  
I slutsatsen presenteras studiens bidrag och visar hur studiens syfte är uppfyllt. Den slutgiltiga modellen 

presenteras samt de steg den innehåller. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

6.1 5K-modellen  
Efter genomförda studier presenteras en femstegsmodell. Modellens namn, 5K, är till följd av att 

alla de fem stegen börjar med bokstaven ”k”. Vissa tillägg har gjorts, men för att bibehålla 

modellens enkelhet, har komponenter som anses överflödiga samt med långsökta samband 

plockats bort. Dessa ändringar är genomförda för att uppfylla studiens syfte. Den modifierade 

modellen följer stegvis fem steg: 1) kontinuerligt lärande, 2) kora process, 3) kartlägga nuläget, 

4) klassificera och sätta mål, 5) klart för implementering. När alla steg har genomförts börjas 

modellen om på nytt för att ständigt förbättra processen (PDCA). 

 

 

 

  

Kontinuerligt 
lärande

Kora process

Kartlägga 
nuläget

Klassificera 
och sätta upp 

mål

Klart för 
implementering

Figur 10. 5K-modellen 
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6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Denna studie har undersökt hur en redan befintlig sexstegsmodell kan anpassas för att på ett mer 

tillfredsställande sätt användas inom massa- och pappersindustrin. I studien sammanfattats 

slöserier och verktyg kopplade till Lean-service från flera författare. Sammanfattningen anses bidra 

till en övergripande bild av vilka slöserier och verktyg som anses vara gällande inom Lean-service. 

En formel har arbetats fram för att visa på fördelningen av aktiviteter i en process beroende av 

grad av värdeskapande. 

Studiens slutliga teoretiska bidrag är den femstegsmodell som anses vara unik i sitt slag.  

Den modifierade modellen anses praktiskt bidra till ett systematiskt arbetssätt för att öka 

effektiviteten för interna servicetjänster inom massa- och pappersindustrin. Den formel som 

arbetats fram för att på ett tydligt sätt visualisera processens effektivitet anses även vara användbar 

utanför modellen. Formeln anses bidra vid analyser av processer och vid beslutsfattande för att 

göra beräkningar och simuleringar.   

 

6.3 Framtida forskning  
I studien framkommer att en rad tillägg och fråntag bör göras från ursprungsmodellen för att 

uppfylla dess ändamål. Då beslut om detta är fattat utifrån att endast ett fallföretag studerats bör 

modellen vidare testas hos fler företag inom massa- pappersindustrin. Detta för att validera den 

samt för att säkerställa generaliserbarheten. 
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Bilagor 
Bilaga A 

Intervju med driftsamordnare 

1. Upplever du att du har tillräcklig kunskap i SAP för behandla inkommande meddelanden av typ 

13 och 15? 

2. Känner du till att det finns lathundar som kan hjälpa till då text skall läggas till i ett meddelande 

och då en arbetsorder skall upprättas?  

Lägga till text  Ja  Nej  

Upprätta AO Ja  Nej  

Om ja... 

 

3. …har du någon gång använt dessa lathundar?  

Lägga till text  Ja  Nej  

Upprätta AO Ja  Nej  

Om ja…  

 

4. …upplever du att de var till någon hjälp?  

Lägga till text  Ja  Nej  

Upprätta AO Ja  Nej  

 

Svara på hur väl påståendet stämmer på en skala från 1-5. Ett motsvarar stämmer inte alls, och fem stämmer 

helt.   

5. Inkommande meddelanden… 

…Innehåller tillräcklig information?   

…Innehåller korrekt information?  

…Kvaliteten på meddelanden påverkar mitt arbete?  

…Överensstämmer med det verkliga problemet? 

 

6. Skulle ökad kvalitet på meddelanden kunna underlätta i ditt arbete?  
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7. Uppskattningsvis, hur ofta upplever du att det är dubbletter i systemet?  

8. Uppskattningsvis, hur ofta avslutas ett ärende utan att en AO upprättats?  

9. Är du bekant med slöserier kopplade till Lean Service?  

 

Kolla på processkarta… 

10. Hur väl upplever du att processkartan stämmer överens med ditt verkliga arbetssätt?  

11. Märk ut slöserier 

Slöserier Förklaring 
Finns? 

Förseningar  Ojämn efterfrågan, väntan på information, söka information 
  

Förseningar  Driftstopp, vänta på godkännanden, vänta på leverantörer 
  

Rörelse  Förflyttning av information, personer och material 
  

Överarbete  Kontroller  
  

Processineffektivitet  Avsaknad av standardisering  
  

Misstag  Omarbetning p.g.a. misstag 
  

Resursineffektivitet  Medarbetare, kapital och utrustning  
  

Duplicering  Flertalet signaturer, onödig rapportering  
  

Felaktiga lager  Slut på material, för mycket material, tid för att finna vad 

som behövs  
  

Avsaknad av kundfokus  Dålig fokus på vad kund efterfrågar 
  

Överproduktion  Rapportering som ingen läser, göra saker i förberedande 

syfte som inte utnyttjas 
  

Oklar kommunikation  Felaktig information, avsaknad av standardiserade formulär, 

otydliga processer 
  

Variation  Avsaknad av standarder  
  

   

 
Utveckla…  

 
Förseningar    

 
Förseningar    

 
Rörelse    

 
Överarbete    
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Processineffektivitet    
 

Misstag    
 

Resursineffektivitet    
 

Duplicering    
 

Felaktiga lager    
 

Avsaknad av kundfokus    
 

Överproduktion    
 

Oklar kommunikation    
 

Variation    
 

 

12. Har du några förslag på eventuella förbättringar? 
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Bilaga B 

Intervju med planerare  

1. Upplever du att du har tillräcklig kunskap i SAP för behandla inkommande AO? 

2. Känner du till att det finns en checklista för planering?  

Om Ja.. 

3. Har du någon gång använt denna checklista?  

4. Upplever du att den varit till någon hjälp? 

5. Känner du till att det finns lathundar som kan hjälpa till då du skall skapa operationer, skapa 

beställningsanmodan, godsmottagning, göra reservationer?  

Operationer  Ja  Nej 

Beställningsanmodan Ja Nej 

Godsmottagning  Ja Nej   

Reservationer  Ja  Nej  

Om ja... 

 

6. …har du någon gång använt dessa lathundar?  

Operationer  Ja Nej  

Beställningsanmodan Ja Nej  

Godsmottagning  Ja  Nej  

Reservationer  Ja  Nej  

Om ja…  

 

7. …upplever du att de var till någon hjälp?  

Operationer  Ja Nej  

Beställningsanmodan Ja Nej  

Godsmottagning  Ja  Nej  

Reservationer  Ja  Nej  
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Svara på hur väl påståendet stämmer på en skala från 1-5. Ett motsvarar stämmer inte alls, och fem stämmer 

helt.   

8. Inkommande AO… 

…Innehåller tillräcklig information?   

…Innehåller korrekt information?  

…Kvaliteten på inkomna AO påverkar mitt arbete?  

…Överensstämmer med det verkliga problemet?  

 

Processkarta 

9. Upplever du att behov av material undersöks försent? 

10. Hur ofta upplever du att material saknas? T.ex. slut i lager eller fel lagersaldo  

1: Sällan 5: mycket ofta  

11. Skapar materialbehov förseningar? 

1: sällan 5: mycket ofta  

Utveckla gärna! 

12. Upplever du att behov av externa tjänster undersöks försent? 

13. Skapar behov av externa tjänster förseningar?  

1: sällan 5: mycket ofta 

Kolla på processkarta… 

14. Hur väl upplever du att processkartan stämmer överens med ditt verkliga arbetssätt?  

15. Märk ut slöserier 
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Slöserier Förklaring 
Finns? 

Förseningar  Ojämn efterfrågan, väntan på information, söka information 
  

Förseningar  Driftstopp, vänta på godkännanden, vänta på leverantörer 
  

Rörelse  Förflyttning av information, personer och material  
  

Överarbete  Kontroller  
  

Processineffektivitet  Avsaknad av standardisering  
  

Misstag  Omarbetning p.g.a. misstag 
  

Resursineffektivitet  Medarbetare, kapital och utrustning  
  

Duplicering  Flertalet signaturer, onödig rapportering  
  

Felaktiga lager  Slut på material, för mycket material, tid för att finna vad 

som behövs 
  

Avsaknad av kundfokus  Dålig fokus på vad kund efterfrågar 
  

Överproduktion  Rapportering som ingen läser, göra saker i förberedande syfte 

som inte utnyttjas 
  

Oklar kommunikation  Felaktig information, avsaknad av standardiserade formulär, 

otydliga processer 
  

Variation  Avsaknad av standarder  
  

   

 
Utveckla…  

 
Förseningar    

 
Förseningar    

 
Rörelse    

 
Överarbete    

 
Processineffektivitet    

 
Misstag    

 
Resursineffektivitet    

 
Duplicering    

 
Felaktiga lager    

 
Avsaknad av kundfokus    

 
Överproduktion    
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Oklar kommunikation    
 

Variation    
 

 

16. Har du några förslag på eventuella förbättringar?  
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Bilaga C 

Nedan förklaras en del av de slöserier som är kända för Lean och Lean inom service. Slöseri 

kan ha en negativ klang med det är inte alltid det stämmer med verkligheten. Vissa slöserier 

kan vara nödvändiga för att en process ska fungera och t.ex. alla förflyttningar och kontroller 

avses inte.  

 

  

Förseningar  Ojämn efterfrågan, väntan på information, söka  

  information  

Förseningar  Driftstopp, vänta på godkännanden, vänta på leverantörer 
    

Rörelse  Förflyttning av information, personer och material  
    

Överarbete  Kontroller  
    

Processineffektivitet  Avsaknad av standardisering  
    

Misstag  Omarbetning p.g.a. misstag 
    

Resursineffektivitet  Medarbetare, kapital och utrustning  
    

Duplicering  Flertalet signaturer, onödig rapportering  
    

Felaktiga lager  Slut på material, för mycket material, tid för att  

  finna vad som behövs  

Avsaknad av kundfokus  Dålig fokus på vad kund efterfrågar 
    

Överproduktion  Rapportering som ingen läser, göra saker i  

  förberedande syfte som inte utnyttjas 

Oklar kommunikation  Felaktig information, avsaknad av standardiserade 

  formulär, otydliga processer 

Variation  Avsaknad av standarder  

    



 

65 
 

Bilaga D 

Frågor via mail med handledare hos fallföretaget 

1. Hur många personer var ni som arbetade fram processkartan? 

Arbetet är en sammanställning av befintliga simbanor som har genomförts i samråd med planerare, 

driftsamordnare samt ledning från olika block. Ungefär 4 personer har aktivt deltagit i arbetet 

med att sammanställa information samt förändra utformningen av simbanorna. 

 

2. Hur lång tid arbetade ni för att få fram den? 

Cirka två månader att sammanställa simbanorna.  

 

3. Vad var den grundläggande anledningen till att ni skapade denna nya processkarta? 

Syftet med arbetet var att kartlägga arbetsprocessen i nuläget samt tydliggöra processen från 

meddelande till återrapporterat arbetsorder. Det med målsättningen att fler ska känna till samt 

följa processen.   

 

4. Hur skulle du förklara underhållsavdelningens roll och uppgift? 

Underhållsavdelningen uppgift är att öka tillgängligheten samt driftsäkerheten i fabriken. 

 

5. Hur många utförande grupper och personer tillhör blocket LKV? 

Jag återkommer under nästa vecka, men jag tror att ni menar mekaniker och/eller elektriker. Det 

finns en planeringsgrupp för LKV som heter UHL och där ingår vad jag vet 3 mekaniker. Är inte 

helt hundra så jag återkommer.  

 


