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Förord 
 

Denna rapport är resultatet av det examensarbete som har utförts på Metso Paper 
Karlstad AB under våren 2010. Examensarbetet utgör det sista momentet av en 
civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi vid Karlstads Universitet. 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till mina handledare Göran K Larsson och 
Mikael Nyman på Metso Paper. Er hjälp och ert stöd under det här projektet har varit 
ovärderligt. Dessutom vill jag tacka min handledare på Karlstads Universitet, Anders 
Gustafsson, för hans konstruktiva kritik som har höjt kvaliteten på uppsatsen.  

Även alla de respondenter som har ställt upp med sin tid och bidragit med värdefulla 
svar och kommentarer ska ha ett stort tack. 
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Sammanfattning 
 

 
I dagsläget återfinns en stor del av möjligheterna till effektivisering i 
tillverkningsföretag inom de administrativa stödprocesserna. Det vill säga inom de 
aktiviteter eller processer som stödjer organisationens behov i den dagliga 
produktionen alternativt fungerar som en huvudaktivitet i sig (Keyte & Locher 2008).  

Harrington (1991) menar att dessa administrativa stödprocesser är minst lika 
komplicerade som tillverkningsprocesser, och bör därför kontrolleras på samma sätt.  

Konceptet Lean kan erbjuda metoder för att eliminera slöseri och variationer inom 
kontorsmiljön, och kan därmed vara betydande för företagens resultat och 
ekonomiska vinster (The new improvement frontier 2005). Genom att förekomsten av 
spill, slöseri, ojämnheter och överbelastning minskas kan tillämpningen av Lean bidra 
till att ledtiderna i de administrativa stödprocesserna reduceras kraftigt.  

På grund av att offertprocesserna, som utgör administrativa stödprocesser till 
reservdelshanteringen och valsservice på Metso Paper Karlstad AB, i dagsläget inte 
uppnår de målkriterier som satts upp, att arbetsflödet och arbetsfördelningen i 
processerna inte är konsekvent, och att arbetsbelastningen är obalanserad såg 
företaget ett behov av att undersöka hur deras processer för denna hantering ser ut, 
samt hur förbättringar kan uppnås.  
 
Syftet är att, utifrån värdeflödeskartläggning, identifiera de problemområden som 
föreligger i offertprocesserna för reservdelar och valsservice, tillhandahålla förslag på 
förbättringsåtgärder som kan ge en optimering av utvalda Key Performance 
Indicators (KPI), samt utforska om det finns andra parametrar som borde mätas för 
att på ett effektivt sätt styra verksamheten. 
 
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer, enkätundersökningar och workshops, 
som samtliga visade att de aktuella processerna präglas av stora variationer i både 
arbetsflöde och arbetsfördelning. Dessutom förekommer brister i 
informationshanteringen. För att lösa dessa problem studerades teori inom konceptet 
Lean med fokus på slöserianalys, standardisering och kapacitetsmätningar.  
 
Optimering av utvalda KPI kan uppnås genom skapandet av kontinuerliga 
processflöden, som är fria från iterationer, slöseri och variationer. 
Förbättringsåtgärderna består av att skapa ett närmare samarbete mellan de olika 
funktionerna, där tvärfunktionella diskussioner förs, att de interna kundernas krav 
tydliggörs samt att standarder för arbetssättet gällande offerthanteringen upprättas så 
att liknande ärenden förbereds så snarlikt som möjligt. Dessa standarder ska 
innefatta arbetstid och arbetsuppgifternas ordningsföljd, och bör formuleras av de 
medarbetare som utför arbetet. Ytterligare förslag på förbättringsåtgärder 
presenteras i analysen. 
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Abstract 
 

In the current situation, a big part of the potential for efficiency in manufacturing firms 
is found in the business processes, which are activities or processes that support the 
organization's needs in the daily production or functioning as a major activity in itself 
(Keyte & Locher 2008).  

Harrington (1991) argues that these business processes are as complex as 
manufacturing processes, and should therefore be controlled in the same way. 

The concept of Lean can offer a way to streamline and eliminate waste within the 
office environment, and can therefore be significant for business efficiency and 
economic benefits (The new improvement frontier 2005). The application of Lean can 
contribute to reduction of lead times in the business processes by reducing the 
occurrence of waste, unevenness and congestion. 

Because the quotation processes, for spare parts and roll service at Metso Paper 
Karlstad AB, do not meet the targeting criteria that has been set up, that the workflow 
and division of labor in the processes is not consistent, and that the workload is 
unbalanced, the company saw a need to examine how their processes for quotation 
look like, and how improvements can be achieved.  

The purpose is to identify problem areas that exist within the quotation processes for 
spare parts and roll service, based on value stream mapping, provide suggestions for 
improvement in order to optimize selected Key Performance Indicators (KPI), and 
also explore whether there are other parameters that should be measured in order to 
effectively manage the business.  

The study was conducted using interviews, surveys and workshops, which all 
showed that the processes are characterized by large variations in both workflow and 
division of labor. Another problem is gaps in the information management. To solve 
these problems theory within the concept of Lean was studied, with focus on waste 
analysis, standardization and KPI.  

The selected KPI can be optimized by creating a continuous flow, which is free from 
iterations, waste and variations. The processes can be improved by creating a closer 
cooperation between the different functions, through cross-functional discussions. In 
addition, the requirements of the internal customers must be clarified and standards 
for the employees must be established so that similar work tasks will be prepared as 
similar as possible. These standards should include the working time and labor data 
sequence, and should be formulated by the employees that are performing the work. 

Additional suggestions for improvements are presented in the analysis. 
 
.  
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1. Introduktion 
 

I introduktionen ges en översiktlig bild av problemet som denna rapport behandlar. 
Inledningsvis anges bakgrunden till problemet samt en problemanalys av det aktuella 
fallet. Även det syfte som studien har samt de avgränsningar som görs presenteras 
här. Slutligen ges en kort förklaring till rapportens disposition.     

1.1 Bakgrund 

Tjänstesektorn består inte enbart av så kallade tjänsteföretag, så som banker, hotell 
och städfirmor. Den inkluderar även alla de produktrelaterade tjänster som 
tillhandahålls av tillverkningsföretag.  
 
Ju mer tekniskt sofistikerad en produkt är, desto mer beroende är dess försäljning av 
kvalitet och tillgängligheten av erforderliga tjänster som exempelvis reservdelar och 
underhåll (Lewitt 1972).  

Dessa produktrelaterade tjänster kräver administrativa stödprocesser, och enligt 
Harrington (1991) bör dessa affärsprocesser kontrolleras på samma sätt som 
tillverkningsprocesser, då många av dem är minst lika komplicerade.  

Detta resonemang understöds av Keyte och Locher (2008), som menar att 90 
procent av möjligheterna till effektivisering och slöseribekämpning i 
tillverkningsföretag återfinns utanför de direkta tillverkningsprocesserna, långt ifrån 
fabriksgolvet, och att storleken på detta slöseri inte endast är enormt, utan än mer 
alarmerande är det faktum att ”kontorsspill” är extremt komplicerat att eliminera på 
grund av att det är svårt att se.  
 
Larsson (2008) hävdar att vid produktion av administrativa stödprocesser är ofta 
ojämnheter i utbytet och överbelastning källor till störning som resulterar i problem, 
brister och fel. För att eliminera det slöseri och de variationer som förekommer i 
kontorsmiljön, och på så vis genomföra förbättringar i dess administrativa processer, 
måste ett kontinuerligt flöde och en balanserad arbetsfördelning skapas (Liker 2009). 
Enligt Larsson (2008) är det viktigt att dessa stödprocesser synliggörs då nya 
flaskhalsar och förbättringsmöjligheter upptäcks när fokuseringen ökar på det 
administrativa flödet.   

Konceptet Lean har på senare tid fått mer och mer uppmärksamhet. Begreppet 
härstammar från Japan och har sitt ursprung i Toyotas framgångskoncept TPS – 
Toyota Production System (Liker 2009). Under det senaste decenniet har Lean visat 
sig ha potential att förändra produktionsmiljöer, inom alla branscher, minska slöseri 
och leverera signifikant förbättrad produktivitet och prestanda (The new improvement 
frontier 2005). 
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Lean är starkt förknippat med tillverkande företag och effektiva produktionsprocesser, 
och har tidigare inte, i så stor utsträckning, kopplats samman med de administrativa 
processerna. På senare tid har dock gränserna förflyttats, och insikt har växt fram om 
att Lean även erbjuder ett sätt att effektivisera och eliminera slöseri inom 
kontorsmiljön, och kan därmed vara betydande för företagens resultat och 
ekonomiska vinster. Detta då alla mänskligt drivna funktioner är beroende av 
processer, och alla processer innefattar olika typer av slöseri och brister som 
konceptet kan belysa och bidra till att eliminera (The new improvement frontier 2005).  

Resonemanget får stöd av Larsson (2008), som menar att tillämpning av Lean kan 
eliminera förekomsten av spill, slöseri, ojämnheter och överbelastning, och på så vis 
bidra till att ledtiderna i de administrativa stödprocesserna kan reduceras kraftigt.  

1.2 Problemanalys  

Offertprocesserna, som utgör administrativa stödprocesser till reservdelshanteringen 
och valsservice på Metso Paper Karlstad AB, uppnår i dagsläget inte de målkriterier 
som satts upp, arbetsflödet och arbetsfördelningen i processerna är inte konsekvent, 
och arbetsbelastningen är obalanserad. Företaget såg därmed ett behov av att 
undersöka hur deras processer för denna hantering ser ut, samt hur förbättringar kan 
uppnås.  
 
Ledningen för Metso, som finns i Finland, stävar efter att framöver samordna 
inköpsorganisationen inom Metso, för att på så sätt kunna fördela resurserna bättre, 
bli starkare vid förhandling på grund av samlade volymer samt ge 
inköpsorganisationen en bättre helhetsbild.  
 
Utgångsläget idag är dock att Karlstad Service Center, vilket utgör 
serviceverksamheten inom Metso Paper Karlstad, har en separat inköpsavdelning, 
där de tillgängliga inköparna inte har tid eller resurser för att hantera samtliga 
förfrågningar inom uppsatta målkriterier. Detta har resulterat i variationer gällande 
arbetssätt i form av att säljarna, och även de tekniska handläggarna på valsservice, 
ofta själva tar in priser från underleverantörer, som de sedan baserar sina offerter på, 
vilket innebär att enheter utanför inköpsavdelningen som inte är några specialister, 
inga proffs på inköp, agerar inköpare.  

Den organisatoriska situationen i dagsläget har lett till problem gällande 
samordningsmöjligheter med underleverantörerna och motverkar ett enat Metso ut 
mot kund. Dessutom har den resulterat i en internt splittrad organisation, där det 
förekommer konkurrens mellan de olika enheterna inom företaget, samt stora 
variationer i arbetssätt och ledtid, inkonsekvent arbetsfördelning och frustration hos 
de anställda.    
 
Eftersom någon rekrytering av ytterligare inköpare inte är aktuell ligger intresset i att 
undersöka vilka andra åtgärder som kan förbättra processerna, och på så vis ge en 
optimering av utvalda målkriterier. 
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1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att, utifrån värdeflödeskartläggning av 
offertprocesserna för reservdelar och valsservice på Metso Paper Karlstad AB, 
identifiera problemområden, undersöka vilka förbättringsåtgärder som kan ge en 
optimering av utvalda KPI samt utforska om det finns andra parametrar som borde 
mätas för att på ett effektivt sätt styra verksamheten.  

1.4 Disposition 

Fig. 1. Schematisk bild över rapportens disposition 
  

Rapporten inleds med en introduktion där en beskrivning görs av bakgrunden till 
problemet och problemanalysen för det specifika fallet. Även det syfte som fungerar 
som utgångspunkt för studien presenteras samt de avgränsningar som är gjorda.  
 
Därefter följer en beskrivning av Metso som företag och dess verksamhet. En mer 
detaljerad genomgång görs av serviceverksamheten med fokus på avdelningarna för 
reservdelar och valsservice.   
 
I kapitel tre presenteras relevant teori rörande konceptet Lean. Centrala begrepp 
samt utvalda teorier och verktyg beskrivs, vilka innefattar metoder som är tillämpbara 
för kartläggning av processer samt förbättringsarbete.     
 
I kapitel fyra beskrivs den metod som arbetet utgår från samt de tillvägagångssätt 
som tillämpas för att samla in den nödvändiga informationen. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av förstudien, följt av tillämpade metoder samt en kritisk granskning av 
de källor som används.     

Kapitel fem innefattar en nulägesbeskrivning, som är ett resultat av de 
värdeflödeskartläggningar som utförs. Inledningsvis ges en förklaring till de 
datasystem som används i offertprocesserna, för att på så sätt underlätta för läsaren. 
Dessutom görs en beskrivning av processernas omfattning samt vilket kundbehov 
som föreligger. Nulägeskartor med kompletterande beskrivning av arbetsflödet, 
resultatet från beräkningar av utvalda KPI samt styrdiagram som visar variationer 
gällande ledtiden tillhandahålls. 
 
Analysen i kapitel sex utgår från litteraturstudien och nulägesbeskrivningen, och 
innebär att de problemområden som processerna präglas av identifieras och förslag 
ges på förbättringsåtgärder och alternativa lösningar.  
 
Avslutningsvis dras slutsatser utifrån analysen.  
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1.5 Avgränsning 

Rapporten fokuserar på det interna arbetsflödet i de aktuella processerna och de 
förbättringar som kan göras, främst med avseende på variationer av arbetssätt och 
ledtid samt iterationer som en form av slöseri. Förbättringsanalysen behandlar 
därmed endast icke operativa processer, det vill säga endast utveckling av 
verksamheten och arbetssätt.  
 
Studien innefattar offertprocesserna inom reservdelsavdelningen och valsservice. 
Dessa två avdelningar utgör endast en del av Karlstad Service Center. De resterande 
två avdelningarna; processlösning och fältservice, berörs därmed inte.  
 
Inom valsservice finns tre olika projektkategorier; underhåll (MEP), utbytesvalsar 
(REP) och ombeläggning (COP). Studien är avgränsad till att endast omfatta 
underhåll eftersom fokus ligger på serviceprocesser, och då de övriga två 
kategorierna innefattar nya produkter. 
 
Då Lean är ett stort område, som skulle kunna utforskas och betraktas från flera 
vinklar, utgår studien från fyra olika verktyg, och de utgör därmed en avgränsning 
med avseende på referensramen.   
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2. Företagsbeskrivning 
 

I det här kapitlet ges en presentation av företaget Metso, samt en detaljerad 
genomgång av serviceverksamheten med fokus på reservdelar och valsservice.   
 
                             

  

Finska industrikoncernen Metso Corporation är ett globalt företag som verkar inom 
ett nätverk bestående av åtta affärsområden som är organiserade i tre segment; 
mineral – och konstruktionsprocesser, som består av affärsområdena Service 
Business Line and Equipment och System Business Line, energi- och miljöteknik, 
bestående av Power, Automation och Recycling Business Line, samt fiber- och 
pappersindustri, vilken innefattar Paper, Fiber och Tissue Business Line (Metso 
2010a). 
 
Koncernen tillhandahåller produktion, service, försäljning samt ytterligare 
verksamheter i drygt 50 länder och har cirka 27 000 anställda, placerade i mer än 
100 länder. 
 
Metso Corporation skapades år 1999 genom sammanslagningen av Valmet och 
Rauma. Valmet var pappers- och kartongmaskinsleverantörer, medan Raumas 
arbete fokuserade på fiberteknologi, stenkrossindustri och flödeskontrollslösningar. 
Sammanslagningen av dessa företag resulterade i att Metso nu kan erbjuda service 
inom hela processindustrin (Metso 2009a). 
 
Företagets historia går dock hela vägen tillbaka till 1750-talet. Det var då ett litet varv 
grundades i Sveaborgs fästning på öarna utanför Helsingfors. I början av 1900-talet 
gick ägandet över till den finska staten och blev då en del av Valmet (Metso 2009a). 
 
Metso Paper Karlstad AB, som är en del av Metso Corporation, är idag ett 
världsledande företag inom konstruktion och maskintillverkning för mjukpapper, vilket 
innebär att hälften av världens mjukpapper produceras på en Metsomaskin. 
 
Metso Paper i Karlstad är en komplett leverantör av maskiner, utrustning och tjänster 
för kunder inom pappersindustrin – från idé till färdigt papper. Företaget ansvarar för 
försäljning, tillverkning och installation av nya mjukpappersmaskiner och 
ombyggnader till kunder i hela världen samt arbetar med att optimera kundernas 
processer och erbjuder eftermarknad och service inom affärsområdena Tissue och 
Paper (Metso 2010a). 
 
Företaget skapades genom en sammanslagning av en rad olika företag, och som en 
följd av dessa förvärv och fusioner stöder Metso Paper idag en mängd produkter från 
många olika företag, se figur 2. De huvudsakliga företag och märken inom massa- 
och pappersindustrin som för närvarande omfattas av Metso är Valmet, Sunds 
Defibrator, Kvaerner Pulping och Power, och Beloit (Metso 2009a). 
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Fig. 2. Företag och märken som stöds av Metso Paper AB 

2.1 Service och Eftermarknad 

Karlstad Service Center, som utgör en del av Metso Paper Karlstad AB, erbjuder 
support till pappersproducenter i service-, underhålls- och processfrågor under hela 
maskinens livstid (Metso 2009b).  
 
Ett komplett program av produkter och tjänster erbjuds, från analyser av hela 
tillverkningsprocessen till uppgraderingar och utbyte av olika detaljer i maskinen, och 
produktportföljen innefattar: 
 

 Processlösningar  

 Fältservice  

 Valsservice  

 Reservdelar  

Enheten har cirka 70 anställda, vilket även innefattar en undergruppering som är 
placerade i Borlänge.   
 
Karlstad Service Center har en inköpsenhet som för närvarande innefattar två 
heltidsanställda inköpare samt en person som arbetar med inköp på halvtid. 
Dessutom finns åtta reservdelssäljare, som inom en snar framtid kommer att utökas 
till nio. På valsservice finns fyra säljare, tre tekniska handläggare som arbetar med 
förprojektering samt fyra personer placerade i verkstaden som, i olika stor 
utsträckning, arbetar som tekniska handläggare.   

2.1.1 Reservdelar 

Det är inte bara kvaliteten på reservdelarna som är viktig, rätt delar behöver vara på 
rätt plats vid rätt tidpunkt då pålitliga reservdelsleveranser bidrar till optimal 
produktion och underhåll av produktionslinjerna, samtidigt som det minimerar 
underhållskostnaderna. För att underlätta reservdelsleveranser har Metso 
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specialiserade nätverk för logistik, och kan därför erbjuda snabba leveranser av 
reservdelspaket, reservdelar (daily spares, DSP) samt förbrukningsmaterial (Metso 
2010b). 
 
DSP innefattar komponenter (VAL items) och ritningsartiklar. VAL items är 
exempelvis motorer, ventiler, cylindrar och givare, där det inte finns någon Metso 
ritning, och som köps in utifrån en beteckning som erhålls från leverantören. Ofta 
serieproduceras dessa komponenter.  

 
Ritningsartiklar är delar som Metso har gjort en tillverkningsritning på. Antingen 
tillverkar Metso dessa själva eller så köps tillverkningen in från underleverantör, och 
det innebär oftast enstyckstillverkning. 
 
Reservdelsavdelningen i Karlstad säljer reservdelar till mer än 100 bruk. I de flesta 
fall har Metso levererat pappersmaskinen, men det förekommer även leveranser av 
reservdelar till andra leverantörers maskiner. Leveranserna av reservdelar, som säljs 
via reservdelsavdelningen i Karlstad, går via ett Logistic Center (LC) i Finland.  
 
De målkriterier som uppförts gällande offerthanteringen för reservdelar är ett 
genomsnitt på två dagars svarstid på offerter gällande VAL items och fem dagar för 
ritningsartiklar, samt att hit rate, det vill säga procentuellt antal offerter som blir order, 
har satts till 70 %.  

2.1.2 Valsservice 

De beprövade valsservicelösningar som Metso erbjuder levereras via ett globalt 
nätverk av moderna verkstäder. Som världens mest framträdande leverantör av 
valsteknik och underhåll utför Metso service och moderniseringar på olika typer av 
valsar, så som exempelvis sugvalsar, symvalsar och ledvalsar (Metso 2010c). 
 
Metso tillhandahåller valsservice till pappersbruken via sitt omfattande nätverk av 
mer än 20 stycken service centers runt om i världen, vilka är belägna nära kunderna, 
utrustade med den senaste tekniken och bemannade av professionella medarbetare 
(Metso 2010c). 
 
Metsos skräddarsydda valsservice kan bestå av:  
 

 Planerat underhåll 

 Renovering 

 Modernisering  

 Ersättningsvalsar  

Beroende på vad som efterfrågas från enheten för valsservice i Karlstad har de olika 
projekten delats in i tre olika kategorier; MEP (mekaniskt arbete), REP 
(utbytesvalsar) samt COP (beklädnad). 
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MEP är mekanisk valsservice som inkluderar schemalagt underhåll, ombyggnad och 
modernisering av valsar. Detta innebär service av kundens egen vals, vilket främst 
handlar om att återställa valsen till original. Ombyggnad av den befintliga valsen kan 
behövas av varierande skäl, vilket innebär att olika typer av VAL items eller 
tillverkade ritningsartiklar krävs. Om tillverkning av ritningsartiklar erfordras görs 
konstruktionsritningar av en teknisk handläggare i Karlstad, medan själva 
tillverkningen oftast köps in av en underleverantör.  

REP innefattar tillverkning av ny vals. Dessa nya valsar beställs, beroende på 
valstyp, från olika enheter i Finland.  

COP innefattar ombeläggning av en vals, och denna beläggning räknas som en ny 
produkt.  

Några uttalade målkriterier gällande ledtider för offertprocessen finns inte i dagsläget. 

2.2 Genomfört förbättringsarbete i Karlstad Service Center 

Karlstad Service Center introducerade ett arbetsverktyg som kallas 5S för ett år 
sedan. På grund av svårigheter kring implementeringen skapades en egen variant av 
verktyget, vilket innefattar följade fem steg (Metso 2010d); 
 

 Sortera. I detta steg skiljer företaget på vad som är ”onödigheter”, vad som är 
”bra att ha” och ”sådant som behövs”.  

 Systematisera. Efter att alla onödigheter har slängts bort ska det som är kvar 
systematiseras. Det handlar om att märka och placera saker och ting där de 
behövs bäst och där de är lätta att hitta. Allt ska ha en plats och det ska vara lätt 
att se om något saknas eller ”står fel”. 

 Snygga till. För att komma åt orsaker till, och förhindra, framtida smuts ska 
medarbetarna göra ordentligt rent och förbereda för enkel städning framöver. De 
ska laga trasiga detaljer, ta bort dammsamlare och göra rent.  

 Standardisera. Att komma överens om vilka regler som ska gälla för att 
upprätthålla ordningen framöver är viktigt för att inte falla tillbaka till utgångsläget. 
Här delas ansvaret upp där det inte är självklart vem som håller ordning. 

 Ständig förbättring. Goda idéer, förbättring av standard och 5S avvikelser ska 
hanteras som en del av det vardagliga arbetet. I detta steg tränas de interna 5S 
revisionerna och sätter rutiner för att hantera förbättringar och avvikelser. 
Implementering av nya riktlinjer är också en viktig detalj. 

Interna revisioner görs två gånger per år, och Metso är certifierade enligt den egna 
versionen.  
 
Karlstad Service Center har dessutom ett målkriterium på 0,25 genomförda 
förbättringar per anställd och kvartal. För att uppnå detta har förbättringsgrupper 
nyligen bildats i syfte att diskutera förslag på förbättringar. Ambitionen är att dessa 
sedan ska presenteras på gemensamma möten.  



   
 Karlstads Universitet  Annika Åström  
 Examensarbete 

 
 

 

 15 

3. Litteraturstudie 
 

I litteraturstudien redogörs för de teorier som appliceras på problemområdet. 
Centrala begrepp samt utvalda teorier och verktyg gällande Lean, vilka innefattar 
metoder som är tillämpbara för kartläggning av processer samt förbättringsarbete, 
presenteras i det här kapitlet.  

 

3.1 Lean 

Lean är en produktionsfilosofi som ursprungligen härstammar från biltillverkaren 
Toyotas produktionssystem. Utvecklingen av Toyota Production System (TPS) 
påbörjades under 1940-talet då Taiichi Ohno, som var fabrikschef på Toyota, fick i 
uppdrag att höja företagets produktivitet till Fords nivå (Liker 2009).  
 
När Toyotas framgångar blev globalt kända och de tog allt fler marknadsandelar 
började även andra tillverkande företag intressera sig för Lean. Då Toyota inte 
ursprungligen dokumenterade filosofin i utbildningssyfte har andra företag själva 
försökt definiera konceptet för att på så vis kunna applicera Lean i den egna 
verksamheten (Liker 2009).  
 
Drivkraften för filosofins spridning har varit ökad användning och goda resultat, och 
praktiken har visat att fördelarna som kan erhållas genom tillämpning av Lean är 
kortare ledtider genom reduktion av slöseri och överflödigt arbete, flexibilitet, ökad 
service och minskad stress. Som för de flesta förändringsprojekt behövs dock 
förståelse för helheten och en stark vilja för att möjliggöra genomförandet (Liker 
2009). 

Även Andersson et al (2006) menar att det finns många skäl till att införa Lean i en 
organisation, eftersom konceptet kan ge konkurrensfördelar genom att bidra till 
minskade kostnader, ökad kapacitet och förbättrad kundtillfredsställelse.  

I motsats till Liker (2009), menar Dove (1999) dock att tillämpning av Lean kan 
innebära att organisationen blir mycket känslig för förändringar, och att införandet av 
konceptet kan leda till minskad flexibilitet på grund av en sämre förmåga att reagera 
på nya villkor och omständigheter.  

Det finns en mängd olika definitioner av Lean, men kontentan av dem är någorlunda 
lika. National Institute of Standards and Technology (NIST) definierar Lean som ”ett 
systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och eliminera slöseri genom 
kontinuerliga förbättringar”. Larsson (2008) sammanfattar Lean som en metod för att 
göra mer för mindre. 
 
Enligt Bicheno et al (2007) handlar Lean om att tänka i termer av värdeflöden från 
början till slut, snarare än att optimera enskilda funktioner eller avdelningar. 
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Författaren menar att det är det totala värdeflödet som skapar konkurrenskraft, och 
att det är ett snabbt, flexibelt flöde som är målet medan eliminering av slöseri och 
variationer är det huvudsakliga hjälpmedlet.    
 
Även i artikeln The new improvement frontier (2005) menar författaren att Lean skiljer 
sig från andra traditionella metoder genom synen på aktiviteter och förbättring. 
Medan traditionella metoder oftast handlar om att identifiera några minuters 
effektivitetsförbättringar inom utvalda delar av processen, fokuserar Lean på slöseri 
och de områden i processen där inget värde tillförs, det vill säga de aktiviteter som 
förbrukar tid och resurser, men som inte bidrar till det som kunderna vill ha ut av 
processen eller tjänsten. Dessutom inriktas Lean på att identifiera, kvantifiera och 
eliminera slöseri, snarare än att fokusera på hur det ska hanteras  

Lean har en relativt bred definition på slöseri vilken omfattar de åtta kategorierna 
överproduktion, lager, rörelse, väntetider, överarbete, omarbete, transport och 
outnyttjad kreativitet (Keyte & Locher 2008; The new improvement frontier 2005; 
Liker 2009). Detta är onödiga moment som förlänger tiden för genomflöde, orsakar 
extra arbetsrörelser för att hämta information, material eller verktyg, skapar överlager 
eller leder till olika slags väntan (Liker 2009).  

Variation är ett begrepp som används flitigt inom Lean. En distinktion kan göras 
mellan extern och intern variation. Extern variation är kundberoende medan den 
interna variationen är beroende av faktorer som exempelvis variation i 
arbetsutförande, vilket innebär att sättet en arbetsuppgift utförs på skiljer sig mellan 
olika medarbetare. Den sistnämnda typen av variation kan minskas genom 
utbildning, standardiseringar och ansvarsförtydligande (Bicheno et al 2007). 

Inom service och administration är det viktigt att inte ignorera variationen, eftersom 
en stor variation hindrar verksamheten från att leverera högkvalitativ service. Målet 
bör därför vara att förstå och eliminera variationen så att liknande ärenden förbereds 
så snarlikt som möjligt (George 2003). 

3.1.1 Vad är en process? 

Gemensamt för flertalet av de definitioner som presenteras i litteraturen är att en 
process består av aktiviteter, att de inkluderar en viss precisering av relationer mellan 
aktiviteterna, att processen kräver resurser samt att det finns en kund, i någon 
bemärkelse, som mottagare av de värdeskapande aktiviteterna.  

SIS (2003) definierar en process som en “grupp av samverkande och varandra 
påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall”. Vidare kräver dessa 
aktiviteter en lämplig fördelning av resurser som till exempel medarbetare och 
råvaror. Varje process har kunder och andra intressenter, vilka kan vara interna eller 
externa i förhållande till organisationen, som påverkas av processen och som 
definierar krav på utfallet alltefter sina behov och förväntningar.  

Harrington (1991) ger en liknande definition på begreppet, och anser att en process 
är ”en aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar en insats, tillför värde och levererar 
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ett utfall till en intern eller extern kund. Processer använder organisationens resurser 
för att tillhandahålla slutgiltiga resultat”. Författaren menar vidare att alla 
serviceprocesser och processer som stödjer produktionen består av en grupp logiskt 
relaterade uppgifter som utnyttjar de resurser som finns tillgängliga inom 
organisationen, för att på så vis ge definierade resultat som stödjer företagets mål. 

Även enligt Mattson (2002) är en process uppbyggd av olika sammanhängande steg 
och aktiviteter som syftar till att transformera någon form av input till en output, vilken 
är avsedd för processens kunder. 

När det gäller offertprocessen består den här transformationen av att konvertera en 
beskrivning av kundens behov till organisatorisk kapacitet, och resurser måste finnas 
tillgängliga inom verksamheten för att genomföra denna process (Bramham et al 
2005). 
 
Offerten, som utgör utfallet av offertprocessen, är ett dokument som beskriver 
åtagandet från ett företag till kunden i form av produktspecifikationer, pris och 
leverans (Bramham et al 2005). 
 
Offertprocessen, från det att en begäran om offert tas emot till dess att anbudet med 
fullständig information lämnas till kund, kan vara komplex och tidskrävande, och 
resurserna som krävs består av informationsteknologi, tidigare kundorder, kompetens 
gällande produkten och processen, samt medarbetarnas personliga kompetens 
(Buzby et al 2002).  

3.2 Leanprinciper och praktiska verktyg 

Enligt Liker (2009) bygger Lean på ett antal principer, och ett flertal av de principer 
som presenteras är applicerbara på processer. Principerna bygger på att ett 
kontinuerligt flöde ska skapas i processerna, och för detta krävs det att icke 
värdehöjande aktiviteter elimineras, att standardiserade arbetssätt skapas samt att 
arbetsbelastning och ojämnheter jämnas ut. 
 
Även Larsson (2008) beskriver liknande principer, och anser att den överordnade 
principen inom Lean är att öka skapandet av värden i verksamheten och ta bort alla 
former av administrativt spill, slöseri, ojämnheter och överbelastningar.    
 
Nedan anges ett antal praktiska verktyg som kan användas för att befästa Lean i 
verksamheten och det vardagliga arbetet (Bicheno et al 2007). Dessa verktyg är 
knutna till konkreta företeelser, så som tavlor för visualisering, mätetal och 
dokumenterade arbetsförlopp.  
 

 Värdeflödeskartläggning 

 Kapacitetsmätningar 

 Slöserianalys 

 Standardiseringar 
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Verktygen ska användas för att uppnå förbättringar av servicekvalitet, 
kundtillfredsställelse och produktivitet (Bicheno et al 2007).  De gör det möjligt att 
eliminera icke värdeskapande processer inom verksamheten och hjälper till att se 
tänkbara kostnads- och ledtidsreduktioner som tidigare aldrig upptäckts (George 
2003). 

3.3 Värdeflödeskartläggning  

Värdeflödet i de administrativa processerna kan, enligt Keyte och Locher (2008), ses 
som en serie aktiviteter eller processer som stödjer organisationens behov inom den 
dagliga produktionen alternativt som en huvudaktivitet i sig.  

Ett kraftfullt verktyg som tillämpas inom konceptet Lean är värdeflödeskartläggning, 
vilket används för att visa hur arbetet är organiserat, hur det flyter fram genom 
verksamheten, och som på så sätt ger möjlighet att visualisera processen, peka på 
problem samt fokusera på hur processen ska omvandlas för att förbättringar ska 
uppnås (The new improvement frontier 2005). 

Detta är en beprövad teknik som, enligt Mattson (2002), kan användas för att 
identifiera överflödiga steg, samt aktiviteter som inte utförs på ett effektivt sätt. 
Genom att kartlägga den aktuella processen synliggörs de områden som bör ändras, 
men även de aktiviteter som fungerar bra.  

SIS (2003) presenterar ett liknade syfte, vilket innebär att värdeflödeskartläggning 
kan öka en organisations effektivitet när det gäller att nå uppsatta mål. En 
organisations prestanda kan bli förbättrad genom skapandet av, och förståelse för, 
det nätverk som processerna bildar och deras inbördes kopplingar. 
 
Även Keyte och Locher (2008) tar fasta på dessa inbördes kopplingar och menar att 
värdeflödeskartläggningen, förutom att underlätta för en ledningsgrupp att visualisera 
och kommunicera hur organisationen fungerar idag och hur företaget bör agera i 
framtiden för att påverka kostnader, service och kvaliteten på sina produkter och 
tjänster, även ger företaget möjlighet till att både dokumentera, mäta och analysera 
en komplex uppsättning sammanhängande aktiviteter samt lägga ut kursen mot en 
förbättrad operativ strategi och organisationsstruktur.  
 
Det är viktigt att på det här sättet granska den existerande processens verkan och 
effektivitet innan förbättringsåtgärder vidtas. 

Ett vanligt misstag som görs i de traditionella företagen, som har en 
tillverkningsprocess och stödprocesser som är administrativa, är att exkludera de 
administrativa processerna från kartläggning (Keyte & Locher 2009).  

Larsson (2008) anser dock att metoderna och verktygen som används för att skapa 
en resurseffektiv tillverkning ute i fabriken även kan användas för de administrativa 
stödprocesserna så som ekonomi, personal, inköp och kundtjänst.  
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Författaren menar att då de administrativa processerna tydligt synliggörs visas hela 
det administrativa flödet samt dess befintliga prestationsnivå, och Davenport (1993) 
anger följande fyra anledningar till varför en pågående process bör dokumenteras 
innan en förbättrad process utformas:    

 Underlättar kommunikation. En gemensam förståelse för den nuvarande 
processen och dess problem möjliggör för de involverade parterna att se 
anledningarna till förändring och fördelarna med en ny processmodell.  

 Möjliggör implementering. Dokumentation av den nuvarande processen måste 
vara en del av implementeringsplaneringen, för att på så vis ge en förståelse för 
omfattningen av förändringen som krävs samt de uppgifter som måste utföras för 
att uppnå denna.   

 Undviker upprepning av tidigare misstag. Rutiner och regler i den nuvarande 
processen infördes av en anledning. Om de inte analyseras finns risk för att 
tidigare problem uppkommer på nytt. 

 Mäter framgång. Den nya processens framgång kan mätas i förhållande till den 
nuvarande processen.    

En analys av nuläget ger de anställda en möjlighet att ge uttryck åt problem som de 
kan ha vetat om i många år och på samma gång, eftersom de flesta företag inte 
studerar processer regelbundet, framhäver undersökningen av en process som 
helhet ofta långvariga problem som förblivit oupptäckta, exempelvis flaskhalsar, 
resursbrister och onödiga aktiviteter (Davenport 1993). 

3.3.1 Metoder för värdeflödeskartläggning 

En värdeflödeskartläggning innefattar en arbetsplan för en specifik process eller serie 
processer som, enligt Keyte och Locher (2008), representerar alla transaktioner och 
allt arbete som kan förbättras utifrån kartläggningen.  

Många olika metoder för värdeflödeskartläggning har utformats under årens lopp 
(Keller & Jacka 1999; Keyte och Locher 2008; Harrington 1991; Bicheno et al 2007; 
Larsson 2008), men flertalet av dem innebär att kartläggningen bör inledas med att 
beslut tas om vilka praktiska begränsningar som ska gälla. Kartläggning av en 
produkt eller tjänst kan, enligt Keyte och Locher (2008), göras på fyra olika nivåer: 

 Företagsövergripande nivå. Åskådliggör hur olika enheter inom leverantörskedjan 
samordnar sin ärendehantering för att stödja sin produkts/tjänsts slutkund. 

 Enhetsnivån. Åskådliggör hur en eller flera lokala enheter inom ett företag 
samordnar sin ärendehandläggning för att stödja en kund utanför organisationen. 

 Tvärfunktionella nivån. Används då arbetsflödet inom en specifik process i ett 
företag ska omformas. 
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 Processnivå. Används för förändring av en speciell arbetsuppgift inom en 
process.  

Det nuvarande tillståndet kan identifieras genom att en nulägeskarta sammanställs. 
Kartan utgör startpunkten och den visar hur företaget är organiserat, det vill säga 
dess utgångsläge. Syftet med denna nulägeskarta är att snabbt och åskådligt samla 
information om en process, för att på så vis kunna peka på problem i företagets 
arbetsflöden (Keyte & Locher 2008). 

Sammanställningen av nulägeskartan bör dock, enligt Keller och Jacka (1999), 
föregås av att en plan för datainsamling utarbetas samt att intervjuer med 
processdeltagarna genomförs.  

I det här avseendet skiljer sig de olika metoderna åt. Kartläggningsmetoden som, 
exempelvis, presenteras av Keyte och Locher (2008) bygger inte på intervjuer. 
Istället genomförs workshops med grupper av anställda från varje enhet eller 
avdelning som är involverade i den studerade processen.   

Utifrån dessa kan sedan det nuvarande tillståndet, enligt Keyte och Locher (2008), 
kartläggas genom sex steg: 

1. Dokumentera kundinformation och kundbehov 

2. Identifiera huvudprocessteg i ordningsföljd 

3. Välj mått och mätetal 

4. Gå igenom arbetsflödet 

5. Fastställ hur varje process prioriterar sitt arbete 

6. Beräkna samlade mått och mätetal för systemet 

Keyte och Locher (2008) menar att en viktig del av kartläggningen är att mäta hur 
lång tid respektive aktivitet i kedjan tar. Författarna menar dock att i de administrativa 
processerna är det inte meningen att dessa tidsstudier ska resultera i några exakta 
uppgifter utan bör snarare bygga på medarbetarnas uppskattningar.  

3.4 Kapacitetsmätningar 

Key Performance Indicators, även kallade KPI, är nyckeltal som hjälper en 
organisation att definiera och mäta framsteg gentemot organisatoriska mål.  

Nationalencyklopedin (2010) definierar dessa nyckeltal enligt följande: ”Tal som 
komprimerar information i syfte att göra den mer lättillgänglig för en användare. 
Komprimering kan uppnås genom att de mest betydelsefulla värdena från en stor 
informationsmängd (t.ex. orderingång, fakturering, antal anställda) väljs ut, eller med 
relationstal (t.ex. omsättning per anställd, produktion per arbetstimme). Nyckeltal kan 
dels användas som ett slags varningslampor vid den interna utvärderingen inom ett 
företag, dels ge en bild av det egna företaget i relation till konkurrenter i samma 
bransch”. 
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De här kvantifierbara mätetalen återspeglar de kritiska framgångsfaktorerna för en 
organisation. De varierar beroende på vilken typ av organisation det gäller, men 
oavsett vilka KPI som väljs måste de spegla organisationens mål, och de måste vara 
mätbara (Reh 2010).   

Mätetal och data av olika slag är väsentliga för att förstå systemet och dess förmåga. 
De ger en indikation på hur väl servicen fungerar och hur den kan förbättras. 
Avsikten med att använda mått och mätetal i värdeflödet är, enligt Keyte och Locher 
(2008), att lättare åskådliggöra en process och identifiera processproblem. 

Detta stämmer väl överens med resonemanget som förs av Jablonsky (2009), vilket 
innebär att KPI måste fastställas för att avgöra om och vart det finns ett problem och 
att mätetal förknippade med dessa problem erbjuder kvantitativa mått som kan mätas 
och jämföras med det uppsatta målet. 

Jablonsky (2009) menar vidare att för att säkerställa processens stabilitet och 
möjliggöra optimering krävs kunskap om hur processen beter sig i realtid. 
Övervakning och avancerad kontroll av processer kan ske genom dessa noggrant 
utvalda indikatorer och mätetal som exponerar prestanda och underlättar identifiering 
av möjligheter till förbättring av genomförandet.  

3.4.1 Varför är det viktigt att mäta effektivitet? 

Begreppet effektivitet är knutet till de mål som en organisation har satt upp, och 
innebär att göra rätt saker i förhållande till målet (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

Dessa uppsatta mål kan fungera som en styrande funktion i en organisation, de kan 
ge riktlinjer för arbetet och ha en motiverande effekt på de anställda. Mål kan även 
fungera som utvärderingskriterium för det arbete som en organisation utför 
(Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Atkinson et al (2007) menar att det är viktigt att ha mål och att mäta effektivitet då det 
är betydelsefullt för att de anställda ska kunna förbättra sina prestationer inom de 
processer som de ansvarar för. Genom kapacitetsmätning kan organisationens 
strategiska mål kommuniceras och de anställda motiveras så att organisationen kan 
nå sina uppsatta mål. Ett annat syfte med att mäta effektivitet är att utvärdera chefer, 
anställda samt de operativa avdelningarna. Det kan även hjälpa chefer att fördela 
resurserna på bästa sätt och ger möjligheter till att få återrapportering om 
organisationen har förbättrat sig.  
 
Enligt van Weele (2005) har systematiska mätningar följande fördelar:  
 

 Bättre beslutsfattande. Genom att identifiera variationer i förhållande till det 
planerade resultatet kan beslut lättare tas. 

 Bättre kommunikation med andra avdelningar. Genom ökad förståelse mellan 
avdelningar kan snabbare flöden utvecklas. 
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 Tydligare synbarhet samt regelbunden rapportering av skillnader mellan 
planerade och verkliga resultat. Detta ger snabbare gensvar till medarbetaren 
som på så sätt kan ta lärdom av sitt arbete samt tillhandahåller information till 
ledningen angående effektivitetsnivån. 

 Bättre motivation. Användning av ett utvärderingssystem kan motivera 
personalen i rätt riktning.  

Seddon (2008) menar dock att användning av mål som utvärderingskriterium kan 
uppmuntra till fusk i verksamheten eftersom fokus kan komma att hamna på att 
uppnå målet snarare än att faktiskt leverera värdet till kunden. På så sätt uppstår 
suboptimering i systemet där somliga delar kan komma att vinna på andras 
bekostnad. Även Forslund (2009) anser att det finns risk för att medarbetarna blir 
besatta av ett mål och att det då är lätt hänt att de blir blinda för andra saker. För att 
undvika detta är det viktigt att det finns en medvetenhet om de risker som målstyrning 
medför, och hitta ett arbetssätt som minskar dem. Dessutom är det viktigt att särskilja 
på målvärden som är fasta och målvärden som förändras successivt delgivet 
medarbetarna. 

3.4.2 Nyckeltal i administrativa processer 

Att välja KPI för administrativa processer kan, enligt Keyte och Locher (2008), vara 
svårt eftersom många utav dessa processer saknar standardiserade mått och 
mätetal.  

Mätetalen som utses för användning bör vara de mest relevanta. Inom service och 
tjänster är ledtiden ett nödvändigt mätetal, eftersom ledtiden är den största 
differentieringsfaktorn samt största källan till missnöje med serviceleveransen (Keyte 
& Locher 2008).  

Ledtiden är den tid som förflyter under det att en aktivitet genomförs. Den mäts från 
den tidpunkt då aktiviteten kommer in i inkorgen till den tidpunkt då den 
färdigbehandlad lämnar ett skrivbord. Detta innebär att ledtiden innefattar alla 
väntetider, då arbetsuppgifterna kan få vänta i en kö, antingen på att någon ska sätta 
igång processen eller på att någon ska bli färdig med den efter ett avbrott, samt tider 
då verkligt arbetet utförs, vilket gör den till en bra faktor för att identifiera 
prestationsförbättringar i verksamheten (Keyte & Locher 2008).  

Dessutom uppmuntrar mätning av ledtid, enligt Bicheno et al (2007), till reducering av 
flödeslängd och eliminering av slöseri.  

Hit rate är ett kvalitetsmått som anger hur stor procent av offerter som leder till 
verkliga order (Keyte & Locher 2008). Måttet ger en indikator på om företaget har rätt 
pris ut till kund eller inte, alternativt om leveranstid samt offertgivning uppfyller 
kundernas krav (Bicheno et al 2007).    

Ytterligare ett sätt för företag att försäkra sig om att kundernas krav är uppfyllda är att 
införa mätetalet kundnöjdhet. Att lyssna på kunderna är ett grundläggande krav inom 
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Lean, och både externa och interna kunder bör tillfrågas gällande kostnader, kvalitet 
och leveranser (Bicheno et al 2007).  

Andra mätetal som är möjliga att mäta i serviceverksamheter är:  

Processtid, vilket är den verkliga tid det tar att genomföra en process eller en 
aktivitet. Processtiden kan variera på grund av ett antal orsaker som exempelvis 
arbetarens kompetens, kundtyp eller ordertyp. 

Antal medarbetare, vilket är ett mått som representerar antalet heltidsanställda som 
behövs för att utföra varje arbetspunkt. Då detta mått används tillsammans med 
processtiden kan antalet medarbetare jämföras med efterfrågetakten och på så vis 
fås kapaciteten. 

Procent komplett och korrekt (% KK) är ett kvalitetsmått på en process som används 
för att beskriva hur ofta en arbetspunkt tar emot information som från mottagarens 
synpunkt är helt komplett och korrekt. Måttet visar på så vis hur svårt processen har 
att möta den interna kundens krav (Keyte & Locher 2008).  

3.4.3 Metoder och verktyg för uppföljning av KPI 

Enligt Sanger (1998) ska KPI användas för att bestämma utvecklingen mot de 
strategiska målen, och för att nå framgång med förbättringsarbete är det viktigt med 
nyckeltalens riktighet samt kvalitet.  
 
Neely och Bourne (2002) föreslår ett ramverk för kontroll av varje nyckeltal som 
består av följande punkter: 
 
Nyckeltalet:  Ett tydligt enkelt namn 

Syfte:   Varför mäts det? 

Relaterar till:  Vilka affärsmål relaterar detta nyckeltal till? 

Mål:   Vad är det som ska uppnås och när? 

Frekvens:  Hur ofta bör nyckeltalet mätas och utvärderas? 

Vem mäter?  Vem är ansvarig för insamling och rapportering? 

Datakällor:   Varifrån kommer uppgifterna? 

Vem agerar?  Vem är ansvarig för att lämpliga åtgärder vidtas? 

Vad ska göras? Vilka åtgärder är lämpliga? 

Gränser:  Vilka är kontrollgränserna inom vilka inga åtgärder behövs? 

 
Även Sanger (1998) anser att en organisation bör implementera en återkommande 
procedur för att mäta sina KPI och att analysera resultat av prestationer. För att 
kunna göra detta krävs det att ledningen kan tolka resultatet och identifiera vad som 
är bra eller dåligt, vad som behöver ändras samt kunna presentera detta så att alla 
medarbetare förstår. 



   
 Karlstads Universitet  Annika Åström  
 Examensarbete 

 
 

 

 24 

I litteraturen rörande Lean finns en rad olika verktyg presenterade, som kan tillämpas 
för att identifiera, analysera och presentera resultat baserat på stora datamängder. 
 
En frekvenstablå kan användas för i stort sett all slags datainsamling. Genom att 
upprätta en frekvenstablå kan företaget upptäcka avvikelser från målvärdet, 
identifiera förändringar i dataserier och registrera antalet tillfällen då olika typer av 
administrativa fel och problem inträffar (Larsson 2008).   
 
Verktyget kan utgöra en grund för bedömning av den administrativa stödprocessens 
prestanda och prestation, men det kan även användas för att kontrollera att alla 
ingående delsteg genomförs.   
 
Ett sambandsdiagram används för att undersöka om det finns något samband mellan 
två variabler. Genom att i ett diagram hitta skärningspunkten mellan variablerna kan 
en bedömning göras av vilket förhållande de två faktorerna har till varandra (Larsson 
2008).  

Då variationer oftast inte är önskvärda inom en process, bör dessa elimineras för att 
göra den mer stabil (Bergman & Klefsjö 2007). Ett styrdiagram kan användas för att 
presentera variationer i den administrativa stödprocessen, antingen över tid eller 
mellan medarbetare. Resultatet av diagrammet är ett grafiskt utfall som visar 
ojämnheter samt om belastningen i processen varierar eller är ojämnt fördelad. 
Dessa mönster förenklar, enligt Larsson (2008), justeringen av bemanning. 
 
Presentation av resultatet kan, enligt Bauer et al (2004), ske genom traffic light-
rapportering. Systemet innebär att en prestation markeras med ett grönt, gult eller 
rött märke för att indikera hur det aktuella nyckeltalet ligger till. Markeringarna kan 
användas på olika sätt, exempelvis grönt – utmärkt prestation, gult – godtagbar 
situation och rött – oacceptabel situation eller behöver tillsyn. Fördelar med det här 
systemet är att prestationerna presenteras på ett enkelt och lättöverskådligt sätt.  

3.5 Slöserianalys 

Slöseri är starkt kopplat till Lean. Genom slöserianalys ska icke värdeskapande 
aktiviteter elimineras och förebyggas med kapacitetsökning, kvalitetsförbättring och 
kostnadsreduktioner som resultat. Det är dock viktigt att vara medveten om, och 
skilja på, icke värdeskapande aktiviteter och aktiviteter som inte skapar värde men 
som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten (Seddon 2008). Detta 
överensstämmer med Mattsons (2002) resonemang om att de flesta aktiviteter som 
en process är uppbyggd av är nödvändiga för att processen ska kunna genomföras 
på rätt sätt, och producera det förväntade värdet. 
 
Fokus vid slöserianalysen bör därför ligga på att identifiera de aktiviteter som inte är 
värdeskapande, och obehövliga för verksamheten, och eliminera dem (Seddon 2008; 
Mattson 2002). Mattson (2002) tillägger även att det kan vara så att de aktiviteter 
som tillför värde inte utförs på ett effektivt sätt, och nästa steg är därför att göra 
dessa aktiviteter mer effektiva. 
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Inom Lean finns åtta kategorier av slöseri definierade (Keyte & Locher 2008; The 
new improvement frontier 2005; Liker 2009). Dessa kategorier av slöseri, som ökar 
verksamhetens kostnader utan att öka värdet för kunden, kan härledas till 
kontorsmiljön genom följande exempel (Keyte & Locher 2008): 

 Överproduktion kan bestå av utskrift av papper utan att det behövs, att saker köps 
in innan de krävs och handläggning av ett ärende innan nästa person är redo att 
ta sig an det.  

 Lager innebär lådor överfulla med ärenden (elektroniskt eller i papper), 
kontorsförråd, handläggning av ärenden och rapporter i satser. 

 Rörelse innefattar förflyttningar till och från kopiatorn, faxen eller andra kontor. 

 Väntetid består exempelvis av systemets responstid, attester och godkännande 
från andra samt väntan på information från externa eller interna kunder.  

 Överarbete innefattar all upprepning av datainmatning, extra kopior och onödiga 
eller omfattande rapporter. 

 Omarbete innefattar alla former av fel som exempelvis felregistreringar, ändrade 
konstruktionsorder eller fakturafel.  

 Transporter utgörs av förflyttning av papper eller omfattande e-mail bilagor.  

 Outnyttjad kreativitet innebär att människors förmåga och kunskap inte tas till vara 
på, vilket kan uttryckas i begränsat ansvar och befogenheter för grundläggande 
uppgifter, ledningens styrning och kontroll eller olämplig utrustning.     

Genom att spåra och undersöka de aktiviteter som varje handling genomgår från 
början fram till leverans, vare sig det handlar om en faktura, en köporder eller en 
förfrågan, kan tiden som denna handling hanteras, flyttas, inspekteras, väntar på att 
bearbetas och återarbetas belysas. I The new improvement frontier (2005) menar 
författaren att denna undersökning troligtvis kommer visa att ledtiden för dessa 
aktiviteter, som inte skapar något värde, kan uppgå till 95 procent av den tid 
handlingen tillbringar på kontoret.   

3.5.1 Iterationer  

Iteration är ett annat ord för upprepning och det innebär att en process åstadkommer 
något genom att upprepa aktiviteter tills ett önskat resultat uppnåtts. 
 
Iterationer kan ses som en typ av slöseri, som motverkar ett kontinuerligt flöde, om 
de repetitiva aktiviteterna beror på bristfällig information som resulterar i exempelvis 
väntetid, rörelse, transporter och överarbete.  
 
Enligt Larsson (2008) är informationshantering en huvudsaklig drivare till iterationer i 
de administrativa stödprocesserna. Information används för att sammanställa 
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beslutsunderlag (Larsson 2008), och informationsflödet är den mekanism som avgör 
när (i tid) och i vilken ordningsföljd nästa uppgift ska inträffa (Keyte & Locher 2008). 

För att eliminera det slöseri som förorsakas i hanteringen av information bör 
iterationer och brister i den administrativa stödprocessen identifieras, och 
utgångsläget för att undvika den här typen av iterationer är att informationsflödet 
endast bör ha en riktning. Informationen bör kontrolleras utifrån om rätt mängd 
information och data erhålls, om kollegor måste invänta information samt om de ändå 
utför aktiviteterna baserade på antaganden om den information de väntar på. Vidare 
ska antalet överlämningar minimeras och resurserna vara jämnt fördelade (Larsson 
2008). 

För att förbättringar gällande informationshanteringen ska uppnås är det viktigt att 
säkerställa ett enhetligt utförande av arbetsuppgifterna; där den mest effektiva 
arbetsmetoden, som är fri från slöseri och iterationer, används. Standarder finns för 
att säkerställa att det bästa utförandet används samt att det är tydliggjort för alla 
medarbetare. Standardisering beskrivs i avsnitt 3.6. 

3.6 Standardisering  

En standard ska beskriva hur en process ska utföras, och Braun och Kessiakoff 
(2005) menar att standarder är ett utgångsläge för att förbättringar ska kunna ske.  
 
Även enligt Liker (2009) är standardiserade arbetssätt grunden till ständiga 
förbättringar och kvalitet, och författaren menar att det är omöjligt att förbättra 
processer innan de är standardiserade. Om processer förändras, utan ett 
standardiserat tillvägagångssätt som grund, blir en förbättring endast en 
processvariant som bara används ibland och ofta ignoreras.    

I de administrativa stödprocesserna är det, enligt Larsson (2008), viktigt att vara 
uppmärksam på dessa oönskade variationer och ojämnheter, som kan uppstå över 
tid men även beroende på vem eller vilken enhet eller funktion som utför arbetet.  

Genom att införa standarder som baseras på erfarenhet och bästa praxis, och som är 
användbara i medarbetarnas vardag, kan ett enhetligt sätt att utföra arbetet på 
skapas (Braun & Kessiakoff 2005).  

Standardiserade arbetssätt säkerställer att processen är konsekvent, och minskar 
risken för oönskade variationer samt att fel görs. Bicheno et al (2007) menar att 
standarder ska betraktas som det bästa kända sättet att utföra en uppgift på till dess 
att ett bättre sätt har identifierats. Standarder ska därför aldrig betraktas som 
definitiva, utan de ska regelbundet ses över och förändras vid behov.  

Svårigheten med att införa dessa standarder är, enligt Liker (2009), att hitta balansen 
mellan att ge anställda strikta procedurer att följa, och att ge dem frihet att förbättra 
och vara kreativa för att kunna nå upp till utmanande mål för kostnader, kvalitet och 
ledtid.    
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Det är därför viktigt att standarderna är så pass specifika att de kan användas som 
vägledning, men samtidigt så allmänt hållna att de tillåter viss flexibilitet (Liker 2009). 
Risken med att tillåta lösa standarder är dock, enligt Bicheno et al (2007), att det kan 
leda till inga standarder alls. 

Standarder bör, enligt Bicheno et al (2007), innefatta arbetstid och 
arbetsuppgifternas ordningsföljd. En standard ska vara skriven av medarbetaren som 
utför det arbete som standarden avser, och dessutom måste de som utför arbetet 
kontinuerligt förbättra standarderna (Liker 2009; Bicheno et al 2007). 
 
Syftet med att medarbetarna själva dokumenterar standarderna är att det då inte 
finns något tvivel om att alla nya standarder är förstådda, medarbetaren tvingas att 
fundera över hur han eller hon bäst kan utföra arbetsuppgiften, och det uppmuntrar 
till att den nya standarden upprätthålls samt att uppdatering görs då nya bättre 
arbetssätt upptäcks (Bicheno et al 2007).  

3.6.1 Skapa standard och stabilitet genom 5S 

5S står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana och är, enligt 
Braun och Kessiakoff (2005), ett grundläggande verktyg för att skapa standard och 
stabilitet. 5S handlar om att skapa en gemensam standard på arbetsplatsen, hålla 
den ren samt att ha var sak på sin plats för att på så vis minska slöserier såsom 
stopp och onödigt letande.  
 
I The new improvement frontier (2005) hävdar författaren att det finns flera viktiga 
skäl till varför 5S bör erkännas som en tidig och kritisk komponent i varje introduktion 
av Lean i de administrativa processerna. Ett skäl är att 5S är ett relativt enkelt 
koncept att förstå och det kräver inga större investeringar för att införa. Dess 
genomförande bygger på en organiserad arbetsplats genom införande av effektiva 
lagringsmetoder som säkerställer att den information och det material som behövs 
finns nära till hands och är lättillgängligt, samt att arbetsplatsen präglas av ordning 
och reda.  

Förutom visuella förbättringar, ska ett effektivt 5S program uppmuntra till delaktighet 
och lagarbete, stärka medarbetarna genom att låta dem ha en åsikt om hur arbetet 
ska organiseras samt förbereda arbetsmiljön för effektivt arbete. 

5S ska dock inte, enligt Liker (2009), förväxlas med Lean. Ett välplanerat Lean 
system är inte detsamma som att göra ett företag rent och snyggt. Istället är 5S ett 
verktyg som kan användas som stöd för att skapa ett jämnt flöde samt för att 
synliggöra problem.    
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4. Metod 
 

Syftet med följande avsnitt är att visa vilken metod som valts att arbeta efter samt 
vilka tillvägagångssätt som har tillämpats för att samla in den nödvändiga 
informationen. Kapitlet inleds med en beskrivning av förstudien, följt av tillämpade 
metoder samt källkritik som fastställer materialets pålitlighet.     

 

4.1 Förstudie 

För att få en djupare förståelse, och möjlighet att fastställa en problemformulering, 
inleds arbetet med en granskning av tidigare genomförda sammanställningar av 
arbetsflödet i de aktuella processerna, för att på så vis få en bild av hur arbetet har 
fungerat tidigare. Denna granskning ger en förståelse för den terminologi som 
används i samband med offertprocesserna, vilken är nödvändig då de nuvarande 
arbetsprocesserna ska kartläggas. 
 
Förstudien innefattar även att information och kunskap om Metso Paper och Karlstad 
Service Center införskaffas, dels genom hemsidan och dels genom muntlig 
information från handledaren1. 
 
Inledande samtal genomförs med gruppcheferna för respektive serviceavdelning; 
reservdelar och valsservice, i syfte att få en ökad förståelse för branschen samt för 
deras sätt att arbeta. Diskussioner förs för att fastställa målsättningarna med 
uppdraget samt avgränsningar. Denna information bearbetas sedan för att ligga till 
grund för problemanalysen.  

Dessa samtal utgör även en del av förberedelsen inför de kommande intervjuerna, då 
de ger ett helhetsperspektiv av processerna, samt det underlag som behövs för att 
kunna sammanställa en intervjuguide bestående av relevanta frågor (se bilaga 1).  
Intervjuguiden görs för att ge en bra struktur på intervjuerna samt underlätta den 
kommande analysen.  
 
Närvaro vid möten rörande förbättringsarbete bidrar med ytterligare inblick i 
processerna.  
 
I detta skede görs en fördjupning i metodiken genom att litteratur angående 
konceptet Lean, processer, värdeflödeskartläggning samt KPI studeras. 
Vetenskapliga artiklar tillsammans med böcker ger en bred bild av området.     

                                            
1
 Genomgång med Göran K. Larsson, Manager, Delivery Management Project Service, 4/2.  
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4.2 Metod för datainsamling 

Då den muntliga kommunikationen som förekommer i en offertprocess ofta inte 
dokumenteras fullt ut kan inte resurserna som förbrukas kartläggas enbart genom att 
analysera den genomförda dokumentationen. Datainsamlingen baseras därför till stor 
del på intervjuer, för att på så sätt kunna fånga upp alla beslut som fattas och 
resurser som utnyttjas, inklusive kunskap och expertis (Bramham et al 2005).       

Som komplement till intervjuerna sammanställs även två enkätundersökningar, 
bestående av fem respektive fyra frågor, som delas ut till samtliga säljare på 
reservdelsavdelningen samt säljare och tekniska handläggare på valsservice (se 
bilaga 2 och 3).  

För att analysera nulägeskartan och dess arbetsflöde genomförs workshops, där 
samtliga involverade deltar. Genom diskussioner kan felaktigheter redas ut, ledtider 
fastställas och problemområden identifieras. Detta tillvägagångssätt förespråkas av 
Davenport (1993), som anser att utformningen av nulägeskartan bäst uppnås genom 
en serie workshops.  

Dessutom studeras statistik gällande ledtiden för svarstid på offerter, antal 
underleverantörer samt hit rate.  

4.2.1 Urval av intervjuobjekt 

För att kunna genomföra värdeflödeskartläggning och förbättringsanalys av 
processerna väljs ett tvärfunktionellt lag, bestående av representanter från var och en 
av de huvudfunktioner som berörs av de aktuella arbetsflödena, ut för intervju.  
 
Gällande offertprocessen för reservdelar intervjuas två inköpare och två 
reservdelssäljare, samtliga placerade i Karlstad Service Center.  
 
För motsvarande process inom valsservice genomförs intervjuer med två säljare och 
två tekniska handläggare som är placerade i Karlstad Service Center, samt en 
teknisk handläggare placerad i verkstaden.  

4.2.2 Genomförande av intervjuer 

I planeringen av intervjuerna är det viktigt att ta ställning till vilken typ av information 
som intervjun ska medföra.   

Intervjuguiden utformas med övergripande frågeområden, och därefter ställs olika 
följdfrågor. Genom att använda en metod med semistandardiserade frågor blir 
intervjuerna relativt strukturerade, och fördelen med denna metod är att det 
fortfarande finns utrymme för uttömmande svar (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
Syftet med att ställa öppna frågor är att respondenternas åsikter kommer fram 
tydligare utan att de blir styrda i samtalet. På så sätt blir det en mer öppen diskussion 
och en tydlig bild av problemet kan fastställas.  
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Under intervjuerna används såväl anteckningar som diktafon, vilket kan verka 
hämmande på respondenten. Fördelarna med inspelning av intervjuerna är dock att 
en mer aktiv dialog kan skapas samt att materialet på ett enklare sätt kan bearbetas.   

4.3 Metod för fallstudie 

På grund av att de analyserade processerna präglas av ett inkonsekvent arbetsflöde 
med ett flertal variationer gällande både arbetssätt och arbetsfördelning koncentreras 
studien på de interna variationerna samt det slöseri som förekommer. 
 
Utifrån detta, tillsammans med att företagets uppsatta mål för utvalda KPI främst 
fokuserar på tid i form av svarstid för offerter, baseras analysen på principer gällande 
processer inom konceptet Lean, då Lean fokuserar på att eliminera slöseri, vilket 
innebär aktiviteter som ökar verksamhetens kostnader utan att öka värdet för 
kunden, och som upptar tid (Keyte & Locher 2008).  

Processerna betraktas utifrån fyra olika verktyg som presenteras av Bicheno et al 
(2007):  
 

 Värdeflödeskartläggning 

 Kapacitetsmätningar 

 Slöserianalys 

 Standardiseringar 

Verktygen väljs ut, efter en översiktlig studie av litteraturen, för att tillsammans med 
intervjuer och workshops utgöra grunden för analysen av de problemområden som 
föreligger. Utifrån denna analys ges sedan förslag på förbättringsåtgärder.   

4.3.1 Värdeflödeskartläggning 

För att göra en värdeflödeskartläggning tillämpas en kombination av metoderna 
presenterade av Keyte och Locher (2008) och Keller och Jacka (1999).  
 
Första steget består av att definiera när processen påbörjas och avslutas. Varje 
process i en organisation är sammankopplad med andra processer, vilket skulle 
innebära att en frånvaro av denna avgränsning skulle leda till att kartläggningen, 
enligt Keller och Jacka (1999), skulle kunna pågå för evigt.  

De aktuella offertprocesserna undersöks på en detaljerad nivå för att nulägeskartor 
ska kunna uppföras. Då en offertprocess kräver att många människor gör klart ett 
flertal uppgifter som spänner över dagar eller veckor görs kartläggningen på en 
tvärfunktionell nivå (Keyte & Locher 2008), för att på så sätt få tillräcklig förståelse för 
att avslutningsvis kunna utföra en förbättringsanalys.  

Gränserna för processerna fastställs (Keyte & Locher 2008; Keller & Jacka 1999), 
och kundbehovet definieras för att få en bild av den arbetsbelastning som föreligger.  
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Det andra steget är att utarbeta en plan för datainsamling. Detta inleds med att 
avgöra vilka uppgifter som behövs för att skapa nulägeskartan, vilka personer som 
ska intervjuas, och vilka frågor som ska ställas (Keller & Jacka 1999).   

Då planen för datainsamlingen är färdigställd påbörjas intervjuerna. Syftet med 
intervjuerna är att få en förståelse för hur processen fungerar, för att sedan kunna 
implementera den informationen i kartläggningen.  

Nulägeskartan görs sedan för att ge en helhetsbild av dagsläget och underlätta 
visualiseringen av flödet.      
 
Stor vikt läggs på de aktiviteter som ingår i processerna, ledtider samt gränssnittet 
mellan dessa aktiviteter, då det är i dessa gränssnitt som många av verksamhetens 
problem och möjligheter till förbättring finns. 
 
Genereringen av nulägeskartan påbörjas med att processernas huvudsteg 
identifieras i ordningsföljd. Dessa huvudsteg, som utgörs av exempelvis säljare, 
inköp och underleverantör, benämns i fortsättningen som arbetspunkter. Varje 
arbetspunkt innehåller de aktiviteter som utförs inom respektive punkt. 
 
Informationsflödet förflyttar sig mellan de olika aktiviteterna, och riktningen visas med 
hjälp av pilar.  
 
För att tydliggöra vilka databaser och system som används inom de olika 
arbetspunkterna förses aktiviteterna med en färg som motsvarar respektive verktyg 
(se figur 3). 
 
 

 
 

 

  
 

Orderhanteringsdatabas/  
Projekthanteringsdatabas   

  
 

                                  

 

 

Fig. 3. Databaser och system 
 
 
Ytterligare förtydligande görs genom att externa parter tilldelas en färg.  

 
 

Externt 

 

BaaN 

Word 
Excel 

PDM Mail/telefon/fax 
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4.3.2 Kapacitetsmätningar 

Mått och mätetal tas fram för var och ett av processtegen med hjälp av en 
genomgång av processerna från början till slut.  
 
Då kapacitetsmätningar angående svarstiden för offerter är av intresse tas ledtiden 
för offertprocesserna fram, dels gällande VAL items och ritningsartiklar för 
reservdelsavdelningen, och dels för planerat underhåll och ombyggnad för 
valsservice.  
 
Då nulägeskartan är färdigställd sammanställs de insamlade mätetalen. I enlighet 
med teorin som presenteras (Keyte & Locher 2008) resulterar dessa beräkningar inte 
i några extra uppgifter, utan består av uppskattningar som framkommer under 
intervjuer och workshops. 

Styrdiagram görs utifrån tillgänglig statistik för att visa de variationer som förekommer 
gällande ledtiden, samt för att undersöka om statistiken överensstämmer med 
respondenternas uppskattningar.  

Var och ett av de tre diagrammen baseras på 60 stycken offerter, för VAL items, 
ritningsartiklar respektive underhåll (MEP), utförda under det senaste året. 
Fullständig data presenteras i bilaga 4.   

Grunden för styrdiagrammen skapas genom att styrgränserna, i form av undre och 
övre gräns för vad processen klarar av att prestera, samt det medelvärde som 
respektive kategori har ritas upp (Larsson 2008).  

4.3.3 Slöserianalys 

Slöserianalysen genomförs efter att kartläggningen är färdigställd, på grund av att det 
är viktigt att känna till hur arbetet utförs och var flaskhalsar finns för att kunna 
identifiera slöserier och orsakerna till dessa (Larsson 2008).   
 
Analysen fokuseras på hur kontinuerliga processflöden ska kunna skapas genom 
eliminering av slöseri samt av de iterationer i informationsflödet som föreligger i de 
två processerna.  

4.3.4 Standardisering 

För att analysera vilka standardiseringar som är lämpliga att genomföra i 
processerna undersöks de variationer som förekommer, främst med avseende på 
arbetsflöde, ledtid och arbetsfördelning, då Bicheno et al (2009) menar att dessa 
typer av interna variationer kan minskas genom att standarder uppförs.  
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4.4 Källkritik 

I datainsamling är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen. Detta 
innebär, enligt Lundahl och Skärvad (1999), att göra bedömningar av en källas 
korrekthet, relevans och tillförlitlighet.  
 
Genom att framföra flera författares perspektiv på de aktuella ämnesområdena, att 
flertalet av de artiklar som refereras har hämtats från granskade tidsskrifter samt att 
böckerna som studeras är skrivna av väletablerade och erkända författare har detta 
kritiska förhållningssätt antagits. 
 
Som nämnts tidigare används en diktafon under intervjuerna, vilket kan ha en 
hämmande effekt på respondenten. Dessutom bidrar den låga graden av 
strukturering vid intervjuerna till att många följdfrågor ställs, som varierar beroende 
på personen som intervjuas, vilket gör att skillnader skulle kunna uppstå om någon 
annan utför intervjuer med samma person utifrån samma intervjuguide.  
 
Styrdiagrammen som sammanställs för att visa de variationer som, enligt statistiken, 
förekommer i ledtiden för svarstid är baserade på 60 slumpmässigt valda offerter. 
Avvikelser kan därför erhållas om ett diagram uppförs med ett annat, alternativt 
utökat, urval.   
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5. Nulägesbeskrivning 
 

I det här kapitlet presenteras resultatet från värdeflödeskartläggningen. Inledningsvis 
ges en förklaring till de datasystem som används i processerna, för att på så sätt 
underlätta för läsaren. Dessutom görs en beskrivning av de gränser som fastställts 
för de olika processerna samt vilket kundbehov som föreligger. Nulägeskartor med 
kompletterande beskrivning av arbetsflödet, aktuella KPI och styrdiagram 
tillhandahålls. 
 

5.1 Datasystem 

5.1.1 BaaN 

BaaN är ett internt affärssystem. De olika verksamhetsområdena inom Metso är 
indelade i separata enheter, BaaN-bolag. Karlstad Service Center, med undantag för 
reservdelsavdelningen, arbetar i BaaN 253. 
 
Reservdelsorganisationen i Karlstad använder sig av samma BaaN-bolag som 
motsvarande avdelning i Finland, BaaN 636, för att på så vis få tillgång till en utökad 
informationsdatabas för komponenter samt skeppning via LC i Finland. 
    
För att offerter ska kunna göras i detta system måste ritningsnummer eller 
artikelnummer finnas inlagda och vara uppdaterade. Om detta inte är fallet krävs det 
att de läggs in, vilket görs i en del av BaaN som kallas item-data. I item-data finns 
information om artiklar i form av ansvarig inköpare, inköpspris, rekommenderat 
försäljningspris, leverantör, leveranstid samt om artikeln finns på lager eller inte.  

5.1.2. PDM 

PDM är en informationsdatabas som fungerar som ett komplement till BaaN. 
Databasen innehåller mer detaljerad information om ritningar, stycklistor och övriga 
komponenter.  
 
Via PDM kan Global Search Tool (GST) nås. Detta är en sökmotor där information 
finns om vad samtliga enheter inom Metso har sålt, till vilken kund samt inköpspris. 

5.1.3 Orderhanterings- och projekthanteringsdatabas 

Orderhanteringsdatabasen används av reservdelsavdelningen, och motsvarande 
databas för valsservice är projekthanteringsdatabasen. Båda dessa databaser 
fungerar som arkiv, där samtlig relevant information för olika projekt lagras. 
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5.2 Offertprocessernas nuläge 

Nulägeskartorna visar en översikt över arbetsflödena i processerna genom att ange 
vilka aktörer som är involverade (arbetspunkter), vilka arbetsuppgifter dessa utför 
(aktiviteter) samt vilken information som förflyttas mellan de olika arbetspunkterna 
(informationsflöde). 
 
Offertprocesserna omfattar alla aktiviteter från det att förfrågan inkommer från en 
extern kund, alternativt säljagent, till dess att kunden mottager offerten. 
 
Statistiken under det senaste året visar att kundbehovet för reservdelsavdelningen 
har resulterat i 638 offerter, och motsvarande siffra för valsservice är 98 offerter, vilka 
samtliga innehåller ett brett spektrum av storlek och komplexitet. 

5.2.1 Reservdelsavdelningen 

Arbetsflödet i offertprocessen för reservdelar (se bilaga 5) inleds med att en extern 
kund skickar, ibland via en av Metsos externa säljagenter, en förfrågan innehållande 
ett ritningsnummer, ett artikelnummer eller en beskrivning av vad som efterfrågas till 
en reservdelssäljare. Reservdelssäljaren granskar förfrågan, tar fram rätt VAL item 
eller ritningsunderlag med stycklista som specificerar materialet. I vissa fall 
förekommer registrering i orderhanteringsdatabasen av att förfrågan kommit in. 
 
Därefter fortskrider processen enligt följande fyra alternativa tillvägagångssätt:  
 
1. Om det gäller en ny komponent/ritningsartikel eller en komponent/ritningsartikel 

vars pris måste uppdateras i systemet, på grund av att det var så pass länge 
sedan den såldes senast, skickar reservdelssäljaren förfrågan vidare till inköp.  

Är det en VAL item/ritningsartikel vars pris måste uppdateras tar inköp in offert 
från underleverantör, och lägger sedan in den, med rätt pris, i BaaN. Alternativt 
kan det vara en så kallad typkod, vilket innebär att Metso-id och ritning saknas, 
eller en helt ny komponent/ritningsartikel som inköparen då ger ett påhittat 
artikelnummer i offerten på grund av att företaget måste betala för varje ny 
artikelkod. Inköparen söker, med hjälp av Internet och historik, sedan efter någon 
typ av standard för dessa och offert tas därefter in från en underleverantör som 
har denna standard. Den förfrågan som skickas till underleverantören innehåller 
information om vilket Metso bolag det gäller, att det gäller offert ut till slutkund 
och när svar från underleverantören önskas erhållas.  

Inköp meddelar därefter reservdelssäljaren om att denne kan färdigställa offerten 
och skicka ut den till kund, alternativt till säljagenten. Reservdelssäljaren gör då 
en offert i BaaN, där pris och leveranstid anges.       

2. Reservdelssäljaren tar in pris från underleverantör, utan att gå via inköp. Om det 
är en ny komponent/ritningsartikel eller en komponent/ritningsartikel vars pris 
måste uppdateras i systemet skickar reservdelssäljaren, efter att pris kommit in 
från underleverantören, förfrågan till inköp. Inköp lägger in den, med rätt pris, i 



   
 Karlstads Universitet  Annika Åström  
 Examensarbete 

 
 

 

 36 

BaaN. Inköp meddelar därefter reservdelssäljaren om att denne kan färdigställa 
offerten och skicka ut den till kund, alternativt till säljagenten. Reservdelssäljaren 
gör då en offert i BaaN, där pris och leveranstid anges.   

3. Reservdelssäljaren tar in pris från underleverantör, utan att gå via inköp. Om det 
är en ny komponent/ritningsartikel eller en komponent/ritningsartikel vars pris 
måste uppdateras i systemet gör reservdelssäljaren en så kallad ”cost”, vilket 
innebär att säljaren inte anger något artikelnummer på offerten utan istället 
skriver en fri text för att beskriva produkten. Uppläggning av ny VAL 
item/ritningsartikel, eller en uppdatering av pris, görs därmed inte in i systemet, 
innan offert går ut till kund.  

4. Om det gäller en ny komponent/ritningsartikel eller en komponent/ritningsartikel 
vars pris måste uppdateras i systemet tar reservdelssäljaren fram pris genom att 
titta på historik och tidigare priser för den aktuella artikeln. Detta pris räknas 
därefter upp med en bestämd faktor. Även i detta fall gör reservdelssäljaren en 
”cost” för de VAL items/ritningsartiklar som ska ingå i offerten, innan den går ut till 
kund. Alternativt handlar det om en befintlig VAL item/ritningsartikel vars pris är 
uppdaterat i systemet. Säljaren sammanställer då offerten i BaaN och skickar ut 
den till kund.   

 
Ledtiden för offertprocessen varierar stort beroende på vilket av de alternativa 
arbetsflöden som utförs. Tabell 1 visar de ledtider som framkommit under 
intervjuerna och genomförd workshop. Den genomsnittliga ledtiden för samtliga 
processvarianter gällande VAL items, baserat på respondenternas uppskattningar, är 
3,9 dagar, och motsvarande medelvärde för ritningsartiklar är 5,3 dagar.  

Tabell 1. Ledtiden för offertprocessen för reservdelar 

 Granska 
förfrågan 

och ta fram 
underlag 

Ta in pris från 
underleverantör 

 

Inläggning av 
artikeln i 
systemet 

 

Sammanställning 
av offert 
 till kund 

 

Total ledtid 
(genomsnitt) 

Alternativ 1  
Ritningsart.  
VAL item 

 
2 – 5 dgr 
2 – 5 dgr 

 

 
Upp till 15 dgr 

15 min – 10 dgr 
 

 
8 h 
8 h 

 

 
1 h 
1 h 

 
12,1 dgr 
9,6 dgr 

 

Alternativ 2  
Ritningsart.  
VAL item 

 
2 – 4 h 
2 – 4 h 

 

 
3 dgr 

1 – 2 dgr 

 
8 h 
8 h 

 
1 h 
1 h 

 
4,5 dgr 
3,0 dgr 

Alternativ 3 
Ritningart.  
VAL item 

 
2 – 4 h 
2 – 4 h 

 

 
3 dgr 

1 – 2 dgr 

 
____ 

 
1 h 
1 h 

 
3,5 dgr 
2,0 dgr 

Alternativ 4  
Ritningart.  
VAL item 

 
8 h 
8 h 

 
____ 

 

 
____ 

 
1 h 
1 h 

 
1,1 dgr 
1,1 dgr 

 

 
Styrdiagrammen nedan visar de variationer i ledtid som förekommer i statistiken.  



   
 Karlstads Universitet  Annika Åström  
 Examensarbete 

 
 

 

 37 

 
 

Fig. 4. Variationer i ledtid för VAL items 
 

Styrdiagrammet för VAL items visar att medelvärdet för ledtiden är 3,2 dagar.  

 
 

Fig. 5. Variationer i ledtid för ritningsartiklar 
 
Medelvärdet för ritningsartiklar är, enligt styrdiagrammet, 4,4 dagar. 
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5.2.2 Valsservice 

Arbetsflödet i offertprocessen för valsservice (se bilaga 6) inleds med att en extern 
kund skickar, ibland via en säljagent, en förfrågan via mail eller telefonsamtal. 
Förfrågan mottages och granskas av en säljare. Registrering av förfrågan i 
projekthanteringsdatabasen sker sällan inledningsvis, utan i ett senare skede då 
stora delar av underlaget har samlats in.  
 
Därefter utförs arbetsmomenten i vissa fall av säljaren och i vissa fall av en teknisk 
handläggare. Tillvägagångssättet är även beroende av om det enbart gäller planerat 
underhåll eller om detta underhåll kräver någon form av ombyggnation.   
 
- Planerat underhåll 

 
1. Säljaren vidarebefordrar förfrågan till en teknisk handläggare som tar fram 

underlag i form av ritningar och tekniska specifikationer, som sedan ska ligga 
till grund för beräkning av pris och leveranstid. Den tekniska handläggaren 
kontaktar verkstaden för att få besked om hur många timmar arbetet kräver 
samt tillgänglig kapacitet. Därefter sammanställs underlaget. Vissa tekniska 
handläggare färdigställer offerten i BaaN, medan andra endast gör en kalkyl i 
Excel. Materialet överlämnas därefter till säljaren för godkännande, och 
säljaren gör då offerten i BaaN, om detta inte är gjort av den tekniska 
handläggaren, och skickar sedan ut den till kund.    
 

2. Processen fortlöper på samma vis som beskrivs ovan, med undantag för att 
säljaren inledningsvis gör en grundligare genomgång av den förfrågan som 
skickats från kund innan ärendet vidarebefordras till teknisk handläggare.   

3. Säljaren tar själv fram underlag i form av ritningar och teknisk specifikation, 
utan att gå via en teknisk handläggare, och kontaktar därefter verkstaden för 
att få besked om hur många timmar arbetet kräver. Därefter sammanställer 
säljaren offerten i BaaN, och skickar ut den till kund.  

 
- Planerat underhåll som kräver ombyggnad 

 
I minst hälften av fallen tillkommer ytterligare arbeten, utöver grundunderhållet, som 
måste utföras. Om det vid ombyggnad krävs VAL items eller tillverkning av ingående 
ritningsartiklar måste pris tas in från underleverantör. 
 
När det gäller VAL items kan antingen kunden själv stå för dem, eller så levereras de 
av Metso. Om Metso ska tillhandahålla reservdelarna skiljer sig tillvägagångssättet 
beroende på vem som utför arbetet. I vissa fall (A) skickar den tekniska 
handläggaren en lista på de reservdelar, som verkstaden behöver, till inköp, som i sin 
tur tar in pris från underleverantör, eller (B) så tar den tekniska handläggaren själv in 
pris från underleverantören. 
 
Då den tekniska handläggaren har fått prisuppgifter på de aktuella reservdelarna 
sammanställs underlaget och verkstaden kontaktas för uppgifter om antal timmar och 
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tillgänglig kapacitet. Därefter görs en kalkyl, alternativt färdigställs offerten i BaaN. 
Materialet överlämnas därefter till säljaren för godkännande, och säljaren gör då 
offerten i BaaN i de fall då detta inte är utfört av den tekniska handläggaren, och 
offerten skickas sedan ut till kund.    
 
Om det gäller ritningsartiklar (C), det vill säga artiklar som ska tillverkas enligt ritning, 
gör en teknisk handläggare konstruktionen av dessa. Tillverkningen köps oftast in av 
underleverantör. I det här fallet tar den tekniska handläggaren in pris från 
underleverantörer, inte inköp.  
 
Då offert inkommit från underleverantören sammanställs underlaget och verkstaden 
kontaktas för uppgifter om antal timmar och tillgänglig kapacitet. Därefter görs en 
kalkyl, alternativt färdigställs offerten i BaaN. Materialet överlämnas därefter till 
säljaren för godkännande. Säljaren gör då offerten i BaaN i de fall då detta inte är 
utfört av den tekniska handläggaren, och skickar sedan ut den till kund.   
 
Även på valsservice varierar ledtiden beroende på vilket av de alternativa 
arbetsflöden som utförs. De två tabellerna nedan visar en sammanställning av de 
ledtider som framkommit under intervjuerna och genomförd workshop, medan 
styrdiagrammet (se figur 6) visar variationerna baserat på statistik. 

Medelvärdet, enligt styrdiagrammet, är 9,5 dagar. Detta medelvärde är baserat på 
statistik för både planerat underhåll och planerat underhåll inklusive ombyggnation. 
En beräkning av samtliga ledtider i tabell två och tre ger ett medelvärde på 14,3 
dagar. 

Tabell 2. Ledtiden för offertprocessen valsservice – planerat underhåll 

 

 

 

 

 

  
Granska 
förfrågan  

 
Ta fram 

underlag 

 
Sammanställa antal 
timmar, tillgänglig 

kapacitet  

 
Sammanställa 
underlag och 
gör en kalkyl 

 

 
Göra offert 

till kund 
 

 
Total ledtid 

(genomsnitt) 

 
Alternativ 1 
 
 

 
3 h – 3 dgr 

 

 
2 – 7 dgr 

 
8 h 

 
1 – 4 dgr 

 
1 – 2 dgr 

 
11,2 dgr 

 
Alternativ 2 
 
 

 
3 h – 3 dgr 

 
1 – 6 dgr 

 
8 h 

 
1 – 4 dgr 

 
1 – 2 dgr 

 

 
10,2 dgr 

 
Alternativ 3 
 

 
3 h – 3 dgr 

 

 
1 – 5 dgr 

 
8 h 

 
1 – 4 dgr 

 
1 – 2 dgr 

 
9,7 dgr 
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Tabell 3. Ledtiden för offertprocessen för valsservice – planerat underhåll inkl. ombyggnation 

 

 

 

Fig. 6. Variationer i ledtid för MEP 

  
Granska 
förfrågan  

 

 
Ta fram 

underlag 
 

 
Göra en 

konstruktion 

 
Ta in pris 

från 
under-

leverantör 

 
Sammanställa 
antal timmar, 

tillgänglig 
kapacitet 

 

 
Sammanställa 
underlag och 
göra en kalkyl 

 

 
Göra 
offert 

till kund 
 

 
Total ledtid 

(genomsnitt) 

 
Alternativ A 
 
 

 
3 h-3 dgr 
 

 
1-6 dgr 

      
     – ---- 

 
1–5 dgr 

 

 
1–4 dgr 

 
2–5 dgr 

 
1-2 dgr 

 
15,7 dgr 

 
Alternativ B 
 
 

 
3 h- 3 dgr 

 
1-6 dgr 

      
     ------ 

 
1–3 dgr 

 

  
1–4 dgr 

 
2–5 dgr 

 
1-2 dgr 

 
14,7 dgr 

 
Alternativ C 
 
 

 
3 h-3 dgr 
 

 
1-6 dgr 

 
2–14 dgr 

 

 
3–5 dgr 

 
1–4 dgr 

 
2–5 dgr 

 
1-2 dgr 

 
24,7 dgr 
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6. Analys 
 

I analysen identifieras de problemområden som processerna präglas av och förslag 
ges på förbättringsåtgärder och alternativa lösningar.  
 
 

6.1 Skapa kontinuerliga processflöden  

6.1.1 Slöserianalys 

För att ett kontinuerligt processflöde ska uppnås måste alla former av slöseri 
elimineras (Liker 2009). De kategorier av slöseri (Keyte & Locher 2008; The new 
improvement frontier 2005; Liker 2009) som främst har identifierats i 
offertprocesserna är överproduktion, väntetid, omarbete samt lager.  
 
Väntetider uppstår främst vid överlämnandet mellan de olika arbetspunkterna, och 
beror på överbelastning och bristfällig information, vilket tyder på att resurserna inte 
är jämnt fördelade (Larsson 2008) samt att utförandet gällande 
informationshanteringen kan förbättras.  

Det faktum att inköpsavdelningen i dagsläget är överbelastade har resulterat i 
överproduktion då säljarna handlägger förfrågningar innan inköp är redo att ta sig an 
dem, och att säljarna därför får vänta, samt att inköparna har ett lager bestående av 
ärenden som väntar på att bli behandlade.  
 
Företaget kan eliminera dessa former av slöseri genom att ta med i beräkningen att 
vissa förfrågningar kräver mindre arbete, medan vissa kräver mer (Liker 2009). 

I dagsläget lägger inköparna ner mycket tid på att ta in priser från underleverantörer 
på standardartiklar (VAL items). För att reducera den här tiden, och på så vis minska 
inköpsavdelningens arbetsbelastning, bör avtal med leverantörer ingås i betydligt 
större utsträckning. I dag består förfrågningar, gjorda i BaaN 636, till 42 % av dessa 
standardartiklar, och leverantörsavtal finns endast med SKF och FAG. Om samtliga 
säljare och inköpare får tillgång till uppdaterade prislistor från ett urval av 
underleverantörer som täcker samliga artiklar skulle de på ett effektivt och snabbt 
sätt kunna jämföra leverantörernas priser, vilket de idag inte har tid med, minska 
ledtiden då de inte behöver invänta svar, samt frångå problemet med att säljarna 
väljer ”fel” leverantör.   

Dessa leverantörsavtal bör innehålla en klausul som säger att underleverantören, 
med lämpligt intervall, ska uppdatera sina prislistor genom filöverföring till BaaN. 
 
Detta resonemang understöds av statistiken, som visar att 90 olika leverantörer har 
används det senaste året gällande VAL items, och att hos flertalet av dessa har 
endast en order lagts. Genom att minska antalet leverantörer, i kombination med 
leverantörsavtal, fås dessutom en ökad samordning av leverantörer, företaget blir 
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starkare vid förhandling på grund av samlade volymer och inköpsorganisationen får 
en bättre helhetsbild. 

Ytterligare en källa till slöseri uppstår i kontakten med verkstaden. I arbetet med 
offerter för valsservice anger verkstaden hur lång tid arbetet med den aktuella valsen 
kommer att ta och när det finns tillgänglig kapacitet. När arbetet kan utföras 
förutsätter dock att erforderliga reservdelar finns tillgängliga vid den tidpunkten, det 
vill säga att reservdelarna måste komma i rätt tid. Då detta inte alltid är fallet bidrar 
det till att lager skapas, då frånvaron av kompletta reservdelar medför att 
verkstadspersonalen måste invänta delarna, vilket i sin tur innebär att de måste 
avbryta jobbet och bereda plats för halvfärdiga valsar. Verkstaden anser därför att 
förbättringar kan göras, och slöseriet minskas, genom att reservdelslistor för det 
aktuella servicepaketet tillhandahålls mer frekvent redan i offertstadiet, där det 
framgår vilka reservdelar som krävs och vem som är ansvarig för dem.  

Önskemål om att ansvaret för reservdelarna antingen ska ligga på kunden till 100 %, 
alternativt på Metso till 100 %, har framkommit under intervjuerna, då någon annan 
form av uppdelning ökar risken för missförstånd och slöseri, i form av väntetid.  
 
En orsak till slöseri i form av omarbete är att offerter som skickas ut, i regel, har en 
giltighetstid på en månad, vilket oftast inte är tillräckligt lång tid för att bruken ska 
hinna fatta beslut. Detta resulterar i att om offerttiden går ut, och kunden återkommer 
först efter några månader, sammanställs offerten ofta på nytt. För att underlätta då 
detta inträffar bör information dokumenteras och sparas i betydligt större 
utsträckning.  

De ovanstående förbättringsåtgärderna, som kan göras för att eliminera det befintliga 
slöseriet, bör kompletteras med ett närmare samarbete mellan avdelningarna, där 
tvärfunktionella diskussioner förs angående vad som offereras, vilka reservdelar som 
behövs och vem som är ansvarig för dem. 

6.1.2 Förbättrat utbyte av information 

Enligt Larsson (2008) måste de repetitioner och brister som orsakas av hanteringen 
av information identifieras för att slöseri ska kunna minimeras.  

Informationen som fås från kunderna i offertprocesserna är ofta bristfällig. Det 
innebär att säljarna måste kontakta kunden för att ställa kompletterande frågor, vilket 
leder till slöseri i form av väntetider eller att säljarna utför aktiviteter baserade på 
antaganden om den information som de väntar på (Larsson 2008).  
 
I dagsläget har reservdelsavdelningen ingen förfrågningsmall tillgänglig för kunderna. 
På grund av den stora variationen gällande kundernas behov finns det, enligt 
respondenterna, svårigheter i att göra en utförlig mall som passar samtliga. Dock 
skulle det vara lämpligt att sammanställa en mall innehållande grundläggande 
uppgifter, för att på så vis undvika iterationer, då det förekommer att kunderna 
underlåter att ange vilket bruk eller vilken maskin det gäller. 
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Förfrågningar som inkommer till valsservice är sällan skriftliga. I stället erhålls 
förfrågan muntligt, via telefonsamtal. Avdelningen har en mall som säljarna kan 
använda i samband med kundsamtal (se bilaga 7). Problemet är dock att mallen inte 
alltid används, vilket framgår tydligt i intervjuerna, då information som mallen 
innehåller i många fall saknas. Detta gäller exempelvis ritningsunderlag, vilken typ av 
vals förfrågan gäller, vilket arbete som ska göras, samt under vilka förhållanden 
kunden använder valsen idag. För att undvika detta bör en standard som skapar ett 
enhetligt förfarande tillämpas (Larsson 2008), och som betonar mallens betydelse 
alternativt att förfrågningar måste ske skriftligt.   

Intervjuerna visar även att det interna informationsutbytet är bristfälligt och präglas av 
iterationer.  

Den ofullständiga informationen från säljarna på valsservice innebär att de tekniska 
handläggarna sätter ihop offerter innehållande olika varianter, eller till att säljaren 
måste kontaktas på nytt. Att sätta ihop olika alternativa offerter på grund av bristande 
information innebär överarbete som, enligt Keyte och Locher (2008), är en form av 
slöseri.  

Verkstaden kontaktas i offertstadiet vid återkommande planerade underhåll av valsar, 
även om inget känt behov av ombyggnation föreligger. Trots att detta är en 
regelbunden återkommande service krävs därmed en upprepad överlämning av 
information från en annan enhet, vilket leder till väntetid och som strider mot 
Larssons (2008) argument att antalet överlämningar ska minimeras för att undvika 
iterationer. 
 
Skälen till att detta är, enligt intervjuer med säljare och tekniska handläggare, 
bristfällig dokumentation i verkstaden angående tidigare utförd service samt att 
säljarna modifierar det ursprungliga servicepaketet för grundunderhåll.  
 
Verkstadspersonalen menar dock att kommunikation i offertstadiet krävs, även för 
planerat underhåll, för att de ska kunna undersöka vilka maskiner som behövs för att 
på så vis kunna beräkna antal timmar och tillgänglig tid. Även här menar 
respondenterna att anledningen till att det inte är möjligt att enbart utgå från 
historiken är att det aktuella servicepaketet inte alltid exakt överensstämmer med det 
tidigare utförda arbetet, då modifikationer av grundunderhållet har lett till att 
ytterligare åtgärder kan vara inbakade eller borttagna från det ursprungliga 
innehållet.  
 
Sammanställningen av intervjuerna indikerar att samverkan mellan de olika 
funktionerna, med avseende på dokumenthantering och överlämnande av 
information, kan bli bättre alternativt mycket bättre.  
 
För att uppnå detta måste medarbetarna anta synsättet att alla funktioner, 
arbetsteam och individer har en kund, intern eller extern, som är beroende av någon 
annans tjänster för att kunna utföra sitt eget arbete. Det är därför viktigt att ha 
gemensamt uppsatta specifikationer över de krav och förväntningar som kunden har 
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samt att den som levererar värdesätter kundens krav, och låter sig vägledas av 
dessa så att inga avvikelser tillåts (Larsson 2008).  

6.2 Standardisering av arbetsflödet 

Införandet av 5S i Karlstad Service Center har främst fokuserats på de tre första S:n 
– Sortera, Strukturera och Städa – vilket innefattar användning av databaser istället 
för pappershantering och att arbetsplatsen ska vara välstädad (Braun & Kessiakoff 
2005).  
 
Det är dock viktigt att inse att 5S endast utgör ett första steg i arbetet med Lean, och 
att det bör användas som ett stödjande verktyg för att skapa ett jämnt flöde och 
synliggöra problem i processerna (Liker 2009). Ordning och reda ska därmed fungera 
som ett medel för att uppnå målet, inte i sig utgöra målet.  
 
Karlstad Service Center bör därför flytta fokus och koncentrera sig på de resterande 
två S:n – Standardisering och Skapa vana – i syfte att förbättra arbetsflödet i 
processerna genom att eliminera variationer, då Lean till stor del handlar om att öka 
värdeskapande och minska spill, slöseri och överbelastning genom att standardisera 
och stabilisera utförandet av arbetet (Larsson 2008).  

6.2.1 Eliminera variationer  

I de administrativa stödprocesserna är det, enligt Larsson (2008), viktigt att vara 
uppmärksam på oönskade variationer och ojämnheter. Dessa variationer kan uppstå 
över tid, men även beroende på vem eller vilken enhet som utför arbetet.  

Att variationer förekommer i arbetsflödet för både reservdelsavdelningen och 
valsservice framgår tydligt i intervjuerna, då skilda svar erhålls angående arbetssätt. 

På grund av de typer av slöseri, i form av väntetider och lager, som förekommer i 
arbetsflödet har offertprocesserna förändrats och variationer har uppstått. De 
varierande arbetsflödena har dock bidragit till nya problem och resulterat i en 
inkonsekvent hantering av förfrågningar.  
 
Enkätundersökningen, tillsammans med intervjuerna, visar att reservdelssäljarna, i 
genomsnitt, låter inköp ta in pris i endast 20 % av fallen. Detta innebär att 
förfrågningar i vissa fall skickas via inköp, och behandlas då enligt deras rutiner, i 
andra fall tar reservdelssäljarna in pris från underleverantör eller så gör säljarna en 
”cost” och baserar sin offert på denna, vilket i sin tur ökar risken för felaktigheter 
gällande pris och leveranstid.  
 
Förekomsten av olika processvarianter, som tillämpas i varierande utsträckning, leder 
till problem gällande samordningsmöjligheter med underleverantörerna och till 
omarbete på grund av att säljarna i vissa fall väljer ”fel” leverantör, vilket i sin tur 
innebär att inköp, i ett senare skede, inte direkt kan konvertera offerten till order. 
Detta då ansvaret för att utföra köpet ligger på inköpsavdelningen, och det är de som 
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bestämmer vilken leverantör som är lämplig. Det är därför inte säkert att det är den 
leverantör som säljaren tagit in pris från som sedan kommer att få leverera.  

Liker (2009) tar upp den här problematiken och menar att om processer förändras, 
utan ett standardiserat arbetssätt som grund, blir en förbättring endast en 
processvariant som bara används ibland och ofta ignoreras.  
 
Ett exempel på en sådan förbättringsåtgärd är upprättandet av orderhanterings-
/projekthanteringsdatabasen, där samtlig relevant information för olika projekt ska 
lagras. Genom att registrering av inkommen förfrågan sker i respektive databas får 
samtliga säljare vetskap om vilka förfrågningar som är påbörjade. Tillämpningen av 
detta skiljer sig dock medarbetare emellan. I vissa fall registreras förfrågan 
inledningsvis, i andra fall görs det i ett senare skede då stora delar av underlaget har 
samlats in, alternativt inte alls, vilket ökar risken för dubbelarbete.  
 
Det varierande arbetsflödet leder dessutom till variationer i ledtid. Uppskattningarna 
som respondenterna gjort under intervjuerna visar att tiden det tar för 
reservdelssäljaren att granska förfrågan och ta fram underlag till offerten beror på om 
underlaget ska skickas via inköp eller gå direkt till underleverantör, på grund av att 
om underlaget ska gå via inköp behöver det vara mer utförligt. Anledningen till detta 
uppges vara brister i inköparnas tekniska kompetens.  

Respondenterna inom valsservice framhåller även inköparnas bristande tekniska 
kunskap som en orsak till varför de inte alltid överlåter kontakten med 
underleverantören till dem.  
 
I enlighet med Larssons (2008) resonemang skulle variationerna i arbetsutförandet 
därmed kunna minskas genom utbildning av inköparna. 
 
För reservdelsavdelningen stämmer respondenternas uppskattningar, baserade på 
intervjuer, workshop och enkätundersökningen, relativt väl överens med 
styrdiagrammen. Resultatet för valsservice visar en större differens mellan 
uppskattad ledtid och statistiken. Enkätundersökningarna, som delats ut till samtliga 
säljare och tekniska handläggare på Karlstad Service Center, visar dock att det 
förekommer en stor spridning medarbetare emellan, vilket kan antas bero på 
variationer i utförande. 

Det faktum att samtliga styrdiagram visar att det förkommer negativa ledtider 
registrerade i statistiken innebär dock en opålitlighet, som kräver att underlaget till 
ledtiderna bör ifrågasättas och kontrolleras.  

Bicheno et al (2007) menar att ju mer variationen minskas, desto mer effektivt 
hanteras slöseri. För att frångå dessa variationer bör standarder utformas, och det är 
de som utför arbetet som tillsammans bör utforma en beskrivning av det 
standardiserade arbetssättet (Liker 2009). 
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Detta bör genomföras i tvärfunktionella grupper, för att på så vis kunna identifiera det 
bästa kända sättet att utföra arbetet på (Bicheno et al 2007), samt diskutera 
återkommande problem.  

För valsservice skulle variationerna i ledtid, till viss del, kunna frångås genom 
upprättande av standardiserade koncept i större utsträckning (Liker 2009). I 
intervjuerna framkommer det att grundpaketet för underhåll, utan modifikationer, 
troligtvis skulle räcka konkurrensmässigt sett, men att kunden då måste informeras 
om varför vissa serviceåtgärder ska utföras.  
 
Alternativt skulle företaget kunna frångå det faktum att grundunderhållet ofta har ett 
varierande innehåll, på grund av modifieringar, genom att erbjuda exempelvis fyra 
olika standardiserade grundpaket med varierande storlek. För samtliga av dessa 
standardiserade grundpaket bör förtyckta standardunderlag, för kalkyler, rapporter, 
innehållsbeskrivning och reservdelslistor, upprättas. Kundbehovet för detta bör dock 
undersökas genom enkätundersökningar.  

6.2.2 Konsekvent och balanserad arbetsfördelning  

En hög och obalanserad arbetsbelastning har resulterat i att inköparna inte har nog 
med tid och resurser för att hantera samtliga förfrågningar inom uppsatta målkriterier, 
eller att hitta bästa inköpspris genom att begära in offerter från fler än en 
underleverantör.   

Variationerna som förekommer i arbetsfördelningen beror till stor del på att 
kompetensen hos de olika funktionerna överlappar varandra, vilket resulterar i att 
även ansvaret och utförandet av arbetsuppgifterna gör det.  

För valsservice visar enkätundersökningen att säljarna och de tekniska 
handläggarna, i genomsnitt, låter inköp ta in pris på VAL items i 65 % av fallen och 
på ritningsartiklar i 61 % av fallen. Det finns emellertid en stor spridning bland 
respondenterna, vilket bekräftar att tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika 
medarbetare och därmed är av intern karaktär (Larsson 2008).   
 
Inköpsavdelningens uppfattning om det aktuella arbetsutförandet skiljer sig dock 
markant, och innebär att offerter på VAL items oftast inte tas in från underleverantör, 
vilket i sin tur bidrar till problem och felaktigheter angående leveranstid, samt att i de 
fall som offert görs sköter säljarna och handläggarna kontakten med 
underleverantören i 95 % av fallen. Motsvarande andel gällande ritningsartiklar 
uppges, enligt inköp, vara 100 %, vilket betyder att ansvaret för dessa därmed aldrig 
överlåts på inköparna.    
 
Olika åsikter angående om inköpsavdelningen ska ha i uppgift att ta in priser från 
underleverantör eller inte framkommer även under intervjuerna. Vissa anser att inköp 
ska ta in priser om det gäller VAL items, men inte om det gäller tillverkning av en 
artikel enligt ritning på grund av att inköp då inte har tillräcklig teknisk kunskap för att 
kunna föra en dialog med underleverantören. Därför gör istället den tekniska 
handläggaren detta.  
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Andra hävdar att valsservice inte kan låta inköp ta in priser på varken VAL items eller 
tillverkade artiklar, då detta innebär ett presumtivt internt köp med ett procentuellt 
påslag som resulterar i ett högre pris ut till kund jämfört med om handläggaren själv 
tar in pris. Detta på grund av att inköpsfunktionen för reservdelar är kopplat till BaaN-
bolaget 636, medan valsservice tillhör BaaN 253. 
 
Det faktum att enheterna tillhör olika BaaN-bolag leder därmed till intern konkurrens, 
då de arbetar efter separata budgetar; valsservice vill inte överlåta det potentiella 
köpet till reservdelsavdelningen då det innebär en negativ effekt på det egna 
budgetutfallet. 
 
Användning av budgetmål, som utvärderingskriterium, har i det här fallet bidragit till 
att suboptimering har uppstått i systemet där somliga avdelningar har kommit att 
vinna på andras bekostnad (Seddon 2008).  
 
Då medarbetarna lägger allt fokus på att uppnå budgetmålet är det lätt hänt att de blir 
blinda för andra saker (Forslund 2009), vilket i det här fallet innebär att de inte ser 
fördelarna med att överlämna ansvaret för reservdelar till inköpsavdelningen. Om 
hantering av reservdelar sker i BaaN 253 går företaget miste om de logistiska 
fördelarna som finns tillgängliga inom BaaN 636, vilka innebär att leveranserna av 
reservdelarna från de olika leverantörerna sker per automatik och samordas via LC, 
eftersom något motsvarande Logistic Center inte finns kopplat till BaaN 253.  
 
Motviljan mot att låta de separata avdelningarna ansvara för det som tillhör 
respektive verksamhetsområde verkar vara en genomgående tendens, då enheten 
för valsservice samtidigt ser ett problem med att PSO, avdelningen för 
processlösningar, tar hela ordern då ett paket bestående av exempelvis montering, 
byggnadsarbete och valsar efterfrågas, då detta även inkluderar valsservice.   
 
Variationerna i arbetsfördelningen har därmed uppstått på grund av organisatoriska 
problem. Dessa skulle kunna lösas genom att utse en projektansvarig som fördelar 
de olika verksamhetsområdena på rätt avdelning alternativt att standarder uppförs 
som tydligt klargör arbetsfördelningen. En annan lösning skulle kunna vara att justera 
budgetmålet för valsservice till en mer realistisk nivå sett till deras kärnverksamhet, 
eller att sänka det procentuella påslag som förekommer vid interna köp.  

6.3 Kapacitetsmätningar 

6.3.1 Relevanta KPI 

De kritiska punkterna i processflödet återfinns till stor del i gränssnittet mellan de 
olika aktiviteterna, där överlämning av information sker.   
 
På grund av att informationshanteringen innehåller omfattande iterationer och 
präglas av bristfälligheter bör ett KPI gällande detta införas. Då alla funktioner och 
individer har en kund, intern eller extern, som är beroende av någon annans tjänster 
för att kunna utföra sitt eget arbete (Larsson 2008), bör kvalitetsmåttet procent 



   
 Karlstads Universitet  Annika Åström  
 Examensarbete 

 
 

 

 48 

komplett och korrekt implementeras. Detta ger en indikation på hur svårt processen 
har att möta den interna kundens krav (Keyte & Locher 2008).    
 
Kunskap om den externa kundens krav kan erhållas genom införandet av ett KPI 
gällande kundnöjdheten (Bicheno et al 2007). Detta nyckeltal kan mätas genom 
exempelvis kundundersökningar, där kunderna tillfrågas angående faktorer som pris, 
kvalitet och svarstid på offerter.   

För att tillämpa planerad produktionsutjämning i en serviceverksamhet, där ledtiderna 
i arbetet varierar stort från fall till fall, menar Liker (2009) att standardtider för 
utförande av olika typer av tjänster bör fastställas.  
 
Dessa typer av standardtider har införts på reservdelsavdelningen, och skillnader har 
uppmärksammats genom att målet för den genomsnittliga ledtiden för svarstid på 
offerter gällande VAL items är två dagar, medan motsvarande tid för ritningsartiklar är 
fem dagar. 
 
På valsservice har dock inte motsvarande standardtider fastställts vilket, enligt 
intervjuer, beror på att variationerna i det arbete som krävs är för stora.  
 
Dock bör målkriterier angående ledtider införas, då det är viktigt för att motivera de 
anställda till att förbättra sina prestationer (Atkinson et al 2007), samt för att frånvaron 
av dessa målkriterier har bidragit till svårigheter rörande prioritet mellan olika projekt.  
 
Förslagsvis skulle mätetalen kunna vara baserade på olika valstyper kombinerat med 
vilken typ av arbete som krävs, vilket motsvarar den metod som har tillämpats i 
enkätundersökningen.   

6.3.2 Uppföljning av utvalda KPI  

För att nå framgång med förbättringsarbete är det viktigt med måttens riktighet och 
kvalitet (Sanger 1998). I dagsläget finns brister i arbetssättet som gör att statistiken 
är mycket missvisande, vilket leder till att uppföljning av utvalda KPI blir omöjlig att 
genomföra.  
 
Dessutom utförs inte samtliga offerter i BaaN, utan skickas i vissa fall via mail, vilket 
innebär att underlaget för uppföljning inte är komplett.  
 
Det första steget för Karlstad Service Center är därför att åtgärda de problem som 
bidrar till det vilseledande underlaget, genom att uppföra standarder som säkerställer 
ett arbetssätt som motverkar felaktigheter.  
 
Standarden bör innefatta rutiner för hur offerter ska upprättas, samt instruktioner om 
att detta måste ske i rätt system. Då offerter utförs i BaaN måste det datum då 
förfrågan togs emot registreras. Görs inte detta manuellt anges dagens datum, vilket 
resulterar i att statistiken visar att offerten har skickats ut samma dag som förfrågan 
mottogs, även om detta inte är fallet, vilket i sin tur leder till felaktiga värden på 
ledtiden för svarstid för offerter.   
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Dessutom förekommer i dagsläget offerter med negativa ledtider i statistiken, vilket 
resulterar i en lägre genomsnittlig ledtid, men som inte överensstämmer med 
verkligheten då en offert omöjligen kan skickas ut innan förfrågan tagits emot.  
 
Genom tillämpning av frekvenstablåer (Larsson 2008) kan företaget därefter 
kontrollera att standarden uppfylls och att samtliga av de delsteg i offertprocessen, 
som leder till att det statistiska underlaget blir korrekt, genomförs. 
 
För att kunna göra en analys av värdena på de utvalda nyckeltalen krävs det att 
ledningen kan tolka resultatet och identifiera problem (Sanger 1998).   
 
För att kunna analysera resultatet måste syftet, målet och källan klargöras (Neely & 
Bourne 2002), vilket innebär att frågor angående varför mätningen görs, vad det är 
som mäts och vad som ska uppnås med mätningen samt varifrån uppgifterna 
kommer måste vara besvarade.   
 
Snabba processer i offerering leder till en högre hit rate. Frågan är dock vad det är 
som mäts för att ett procentuellt värde på hit rate ska erhållas. Räknas det som att 
offerten blivit order om endast några artiklar på offerten beställs av kunden, eller 
krävs det att offerten i sin helhet omvandlas till order? Varierande svar angående 
detta har framkommit i intervjuerna, vilket innebär att ett beslut måste fattas så att 
inte missledande variationer uppkommer.  
 
Måttet för nyckeltalet hit rate skulle även kunna tolkas på olika sätt, vilket ytterligare 
försvårar en analys av resultatet. En hög hit rate skulle, förutom att flertalet offerter 
blir order, kunna tolkas som att företaget har ett för lågt pris ut till kund, medan en låg 
hit rate kan antyda att avdelningen är överbelastad, och därmed inte hinner med att 
göra uppföljning av utskickade offerter eller är för långsam, alternativt att priset är för 
högt.  
 
På grund av ovanstående faktorer bör hit rate kombineras med nyckeltalet 
kundnöjdhet, samt att den optimala ledtiden fastställs genom upprättning av ett 
sambandsdiagram (Larsson 2008). 
 
Enligt teorin är ledtiden den tid som förflyter under det att en aktivitet genomförs, 
vilket överensstämmer med företagets uppfattning. Den mäts från den tidpunkt då 
aktiviteten kommer in i inkorgen till den tidpunkt då den färdigbehandlad lämnar 
skrivbordet, inklusive väntetider (Keyte & Locher 2008).  
 
Bauer et al (2004) menar att målkriterier inte endast ska användas som ett 
utvärderingskriterium, det vill säga för att undersöka hur väl företaget presterar, utan 
bör även fungera som ett verktyg för att nå den nivå av prestanda som eftersträvas.  

För att uppnå detta måste problemområden kunna identifieras, vilket innebär att 
ledtiderna bör brytas ned i mindre delar. Reservdelsavdelningen har i dagsläget en 
uppdelning mellan VAL items och ritningsartiklar. Detta ger dock ingen anvisning om 
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problemområden sett till arbetsflödet, och ytterligare uppdelning bör därför göras 
mellan olika arbetspunkter; reservdelssäljare, inköp, underleverantör.  

6.3.3 Presentation av KPI  

Tolkningen av resultatet måste enligt Sanger (1998) kunna presenteras så att alla 
medarbetare förstår.  
 
Ett bra sätt att kommunicera nyckeltalen är genom möten. Detta görs kontinuerligt på 
reservdelsavdelningen, och rutiner för detta bör även införas på valsservice.   
 
Utöver möten är en elektronisk hemsida ett snabbt och lättillgängligt sätt att 
kommunicera och redovisa nyckeltalen samt det arbete som görs för att förbättra 
dessa. I det här forumet kan presentationen göras i form av traffic light-rapportering 
(Bauer et al 2004), där grönt motsvarar det uppsatta målkriteriet, gult innebär att 
nyckeltalet ligger inom godtagbara toleransgränser och rött betyder att det 
genomsnittliga värdet ligger utanför dessa gränser.     
 

 
 

Fig. 7. Traffic light-rapportering av utvalda KPI (Sas 2010) 
 

 
Ytterligare ett sätt att presentera utvalda KPI är att tydligt definiera varje mätetal och 
införliva dessa i en katalog. Detta är en praxis som, enligt Bauer et al (2004), 
framgångsrikt har införts inom flera organisationer, och som säkerställer att det finns 
en central resurs som alla medarbetare kan konsultera om de vill veta vad ett visst 
mätetal innebär. Definitionen skulle med fördel kunna utgöras av det ramverk som 
presenteras av Neely och Bourne (2002).  



   
 Karlstads Universitet  Annika Åström  
 Examensarbete 

 
 

 

 51 

7. Slutsats 
 

I det här avsnittet ges svar på det syfte som presenteras i kapitel 1.3. Syftet med 
studien är att… 

”… identifiera problemområden, undersöka vilka förbättringsåtgärder som kan ge en 
optimering av utvalda KPI samt utforska om det finns andra parametrar som borde 
mätas för att på ett effektivt sätt styra verksamheten.” 
 
 

Genom att skapa kontinuerliga processflöden, som är fria från iterationer, slöseri och 
variationer, kan optimering av utvalda KPI uppnås.  

I offertprocesserna för reservdelsavdelningen och valsservice på Metso Paper 
Karlstad AB förekommer slöseri främst i form av väntetider, överproduktion, 
omarbete, lager samt iterationer som beror på brister i informationshanteringen. 

För att eliminera slöseri rekommenderas företaget att: 

- skapa ett närmare samarbete mellan avdelningarna, där tvärfunktionella 
diskussioner förs 

- i betydligt större utsträckning, ingå avtal med underleverantörer, som ger 
tillgång till uppdaterade prislistor genom filöverföring till BaaN 

- dokumentera och spara specifikationer för valsar som tidigare varit föremål för 
offerering  

- redan i offertstadiet sammanställa en reservdelslista för det aktuella 
servicepaketet, där det framgår vilka reservdelar som krävs och vem som är 
ansvarig för dem 

Ett förbättrat utbyte av information kan erhållas genom att:  

- tydliggöra de interna kundernas krav och specifikationer 

- upprätta förfrågningsmallar till de externa kunderna 

- förbättra dokumenthanteringen i verkstaden 

- skapa kontinuerlig kontakt och kommunikation mellan de olika funktionerna 

Variationer förekommer dels i arbetsflödet och dels i arbetsfördelningen, och de har 
delvis uppstått på grund av förekomsten av ovanstående slöseri.  
 
För att eliminera variationerna i arbetsflödet bör företaget upprätta standarder för 

arbetssättet gällande offerthanteringen så att liknande ärenden förbereds så snarlikt 
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som möjligt. Dessa standarder bör innefatta arbetstid och arbetsuppgifternas 
ordningsföljd, och formuleras av de medarbetare som utför arbetet. Valsservice bör 
dessutom sammanställa fyra olika standardpaket för grundunderhåll av valsar, av 
varierande storlek, för att på så vis frångå att modifikationer görs, samt upprätta 
standardunderlag för kalkyler, rapportering, innehållsbeskrivning och reservdelslistor.   

För att undvika variationer i fördelningen av arbetet bör företaget skapa en 
konsekvent och balanserad arbetsfördelning. Detta kan ske genom: 

- utveckling av en tydlig ansvarsfördelning 

- att utse en projektansvarig som fördelar de olika segmenten på rätt avdelning 
alternativt att standarder uppförs som tydligt klargör arbetsfördelningen 

- justering av budgetmålet för valsservice till en mer realistisk nivå sett till deras 
kärnverksamhet, eller att det procentuella påslag som förekommer vid interna 
köp minskas.  

Ytterligare åtgärder som företaget kan göra, förutom att eliminera iterationer, slöseri 
och variationer, för att uppnå en optimering av utvalda KPI och förbättra 
uppföljningen är att:   

 
- åtgärda de problem som bidrar till den vilseledande statistiken, med hjälp av 

standarder som säkerställer ett arbetssätt som motverkar felaktigheter 

- tillämpa frekvenstablåer för att kontrollera att standarden uppfylls och att 
samtliga delsteg i offertprocessen, som leder till att det statistiska underlaget 
blir korrekt, genomförs 

- upprätta ett ramverk för samtliga KPI  

- bryta ned ledtiden i mindre delar, för att på så sätt kunna identifiera 
problemområden  

- presentera utvalda KPI genom traffic light-rapportering 

Ytterligare parametrar som borde mätas för att på ett effektivt sätt styra 
verksamheten är: 
 

- kvalitetsmåttet procent komplett och korrekt (% KK), då detta ger en indikation 
på hur svårt processen har att möta den interna kundens krav  

- kundnöjdhet, vilket kan mätas genom exempelvis kundundersökningar 

- ledtid för MEP, vilket kan införas genom att uppföra standardtider för 
utförande av olika typer av tjänster och valstyper 
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Bilaga 1. Intervjuguide  

 
Beskrivning av arbetsuppgifter på detaljnivå 
 
Hur mycket tid läggs ner på varje aktivitet?  
 
Vilken information erhålls/behövs från kunden (extern eller intern)? 
 
Vilken information levereras till kunden (extern eller intern)? 
 
Diskussion kring processen 
 

 Fördelar 

 Nackdelar  

 Arbetssituation 

 Arbetsbelastning 
 
Vilka verktyg används? 
 
Diskussion angående förbättringar 
 

 Förändringar 

 Mätetal 

 Uppföljning 
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Bilaga 2. Enkät för reservdelar 

 

1. Hur stor andel av offerterna gör du i Baan? (ange i procent) 

 

2. I hur stor utsträckning låter du inköp ta in pris från underleverantörer? (ange i 

procent) 

 

3. Hur lång svarstid har du i genomsnitt på offerter (ritningsartiklar)? 

 

4. Hur lång svarstid har du i genomsnitt på offerter (VAL items)? 

 

5. Förslag på hur svarstiderna skulle kunna reduceras. 
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Bilaga 3. Enkät för valsservice  

1. Ange kortast och längsta möjliga tidsåtgång för samtliga steg. Ta hänsyn till tid 

som går innan ärendet behandlas samt väntetider.  
 

 Ledtiden för offertprocessen valsservice – planerat underhåll 

 

Ledtiden för offertprocessen för valsservice – planerat underhåll inkl. ombyggnation 

 

2. Hur stor andel av offerterna gör du i Baan? (ange i procent) 

 

3. I hur stor utsträckning låter du inköp ta in pris från underleverantörer? (ange i 

procent) 

 

- För VAL items 

- För ritningsartiklar 

 

4. Förslag på hur svarstiderna för offerter skulle kunna reduceras. 

  
Granska 
förfrågan  

 
Ta fram 

underlag 

 
Sammanställa antal 
timmar, tillgänglig 

kapacitet  

 
Sammanställa 

underlag och gör 
en kalkyl 

 

 
Göra offert 

till kund 
 

 
Symvals 

 
 

    

 
Sugvals 

     

 
Ledvals 

 
 

    

 
Pressvals 

     

  
Granska 
förfrågan 

 
Ta fram 

underlag 

 
Sammanställa 
antal timmar, 

tillgänglig 
kapacitet 

 

 
Göra en 

konstruktion 

 
Ta in pris från 

underleveranör 

 
Sammanställa 
underlag och 
göra en kalkyl 

 

 
Göra 
offert 

till kund 
 

 
Symvals 

    

 
   

 
Sugvals 

    

  
   

 
Ledvals 

       

 
Pressvals 
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Bilaga 4. Underlag till styrdiagram 

                                  
Ledtider för 
VAL items   

                            
Ledtider för 

ritningsartiklar   

                          
Ledtider 
för MEP   

0,5 -70 0,5 14 0,5 3 

0,5 0,5 11 0,5 0,5 1 

4 -2 -63 4 10 -63 

4 12 0,5 21 3 7 

0,5 21 0,5 0,5 0,5 12 

0,5 0,5 0,5 1 14 0,5 

0,5 0,5 7 1 10 5 

0,5 6 0,5 1 90 1 

0,5 31 -3 30 5 3 

1 5 -17 4 -79 2 

0,5 2 -36 0,5 6 0,5 

0,5 21 0,5 0,5 8 5 

0,5 0,5 -39 3 0,5 0,5 

6 1 0,5 0,5 6 5 

0,5 2 0,5 5 5 0,5 

0,5 1 0,5 2 2 1 

6 1 0,5 0,5 0,5 14 

0,5 2 4 2 5 3 

0,5 0,5 13 8 14 14 

0,5 1 3 5 15 0,5 

0,5 2 12 1 11 -164 

0,5 0,5 0,5 6 0,5 0,5 

0,5 0,5 18 -12 10 0,5 

10 1 0,5 16 90 3 

3 0,5 6 7 1 0,5 

1 11 0,5 1 1 0,5 

1 1 1 1 5 23 

0,5 10 2 4 6 90 

2 2 12 0,5 3 13 

0,5 0,5 0,5 0,5 -86 0,5 
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Bilaga 5. Nulägeskarta för offertprocessen – reservdelar 

Kund Säljagent              Reservdelssäljare Inköp  Underleverantör 
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Bilaga 6. Nulägeskarta för offertprocessen – valsservice  

Kund Säljagent Säljare Teknisk handläggare Verkstad       Inköp   Underleverantör 
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 Bilaga 7. Mall för kundförfrågan – valsservice 

 


