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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to investigate how working practices associated with 
routines and communication in a manufacturing company’s support processes can be quality 
assured, to ensure the ability of operational processes to maintain competitiveness. Based on 
the purpose, three questions have been formed: 
  

• What challenges associated with routines can be identified in the working practice of 
manufacturing companies support processes? 

• What challenges associated with communication can be identified in the working 
practice of manufacturing companies support processes? 

• How can challenges associated with routines and communication be managed to 
increase manufacturing company’s quality of support processes? 

 
Method – To answer the study’s questions and fulfill the purpose, a case study has been 
conducted at DS Smith in Värnamo. The case study has consisted of a single case study design 
for the first two questions, while question three was answered with the help of a multiple case 
design due to an internal benchmarking conducted at DS Smith in Mariestad. The empirical 
data consisted of interviews, observations and documentary studies. An analysis of the 
empirical data from DS Smith in Värnamo has been compared with the theoretical framework, 
as well as the collected empirical data from the internal benchmarking at DS Smith in 
Mariestad. 
 
Findings – An improvement in working practices in the supporting processes is necessary to 
improve the operational process of a manufacturing company. Routines and communication 
are two factors that affect the working practices in a support process, but also other parts of the 
company. Regarding routines, it is important for the management to take responsibility and 
ensure compliance with the routines. It is also important to ensure that they fulfill the purpose 
for which they are intended. Otherwise management should consider opportunities to update 
or clarify existing routines. Communication must work in all directions within the company, 
this applies both between employees within departments and between different departments. 
The management should appoint a person responsible for the transmission of information 
given to the right staff within the company. Poor communication and information sharing at 
the beginning of a process can lead to major consequences and impacts further down in the 
process. 
 
Implications – The results highlighted by the study are reinforced from existing theory of how 
routines and communication should work within an organization. The study’s results also show 
that these factors have an impact on a support process, which results in an impact on the 
operational processes. Some practical implications that the authors have formulated are: To 
create clear communication channels as well as defining responsibilities and appoint 
responsible ones. 
 
Limitations – Support processes in manufacturing companies have been perceived as a 
limited area theoretically. The theory found has mostly been very summarized and 
fundamental, which has limited the study from providing empirical data to previous theory or 
research on the subject. 
 
Keywords – Routines, communication, quality, support process, operational process, 
manufacturing company



 

 

Sammanfattning 
Syfte – Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetssätt kopplade till rutiner och 
kommunikation i ett tillverkande företags stödprocesser kan kvalitetssäkras, för att säkerställa 
de operativa processernas möjligheter att upprätthålla konkurrenskraft. Utifrån syftet har tre 
frågeställningar formulerats: 
 

• Vilka utmaningar kopplade till rutiner kan identifieras i arbetssättet kring tillverkande 
företags stödprocesser? 

• Vilka utmaningar kopplade till kommunikation kan identifieras i arbetssättet kring 
tillverkande företags stödprocesser? 

• Hur kan utmaningar kring rutiner och kommunikation hanteras för att öka 
tillverkande företags kvalitet inom stödprocesser? 

Metod – För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet har en fallstudie 
genomförts på DS Smith i Värnamo. Fallstudien har för de första två frågeställningarna bestått 
av en enfallsdesign, medan frågeställning tre besvarades med hjälp av en flerfallsdesign på 
grund av en intern benchmarking som genomfördes på DS Smith i Mariestad. Den empiriska 
data utgjordes av intervjuer, observationer och dokumentstudier. En analys av empirin på 
fallföretaget DS Smith i Värnamo har gjorts gentemot det teoretiska ramverket, samt den 
insamlade empirin från den interna benchmarkingen på DS Smith i Mariestad. 
 
Resultat – En förbättring av arbetssätt i stödprocesser är nödvändig för att förbättra de 
operativa processerna inom tillverkande företag. Rutiner och kommunikation är två faktorer 
som påverkar arbetssättet inom stödprocesser men även övriga delar av företaget. När det gäller 
rutiner är det viktigt för ledningen att ta ansvar och säkerställa efterlevnad av rutinerna samt 
att de uppfyller syftet de är avsedda till. I annat fall bör ledningen se över möjligheter att 
uppdatera eller förtydliga befintliga rutiner. Kommunikation måste fungera åt alla håll inom 
ett företag, detta gäller både mellan medarbetare inom avdelningar och avdelningarna emellan. 
Ledningen bör utse en ansvarig för att information förmedlas till rätt personal. Dålig 
kommunikation och informationsdelning i början av en process kan ge stora konsekvenser och 
påverkan senare i processen. 
 
Implikationer – Resultaten som studien lyfter fram styrks av den befintliga teorin för hur 
rutiner och kommunikation bör fungera inom en organisation. Studiens resultat visar även på 
att dessa faktorer har en påverkan på en stödprocess vilket resulterar i en påverkan på de 
operativa processerna. Några praktiska implikationer som formulerats av författarna är bland 
annat att skapa tydliga kommunikationsvägar, definiera ansvarsområden samt utse ansvariga. 
 
Begränsningar – Stödprocesser inom tillverkande företag har upplevts som ett begränsat 
område teoretiskt. Den teori som hittats har för det mesta varit väldigt sammanfattad och 
grundläggande vilket har begränsat studien från att ställa den empiriska data mot tidigare teori 
eller forskning kring ämnet. 
 
Nyckelord – Rutiner, kommunikation, kvalitet, stödprocess, operativa processer, tillverkande 
företag
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1 Introduktion 
Kapitlet kommer inledningsvis att presentera studiens bakgrund och problemområde. Vidare 
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter beskrivs studiens omfång och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av studien. 

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen av den globala marknaden har ställt hårda krav på tillverkande företag och 
medfört hård konkurrens. Det i sin tur har medfört att företagen tvingats anpassa sig till att 
arbeta mer strategiskt för att överleva på marknaden (Lokman & Winata, 2014). En förbättring 
av de tillverkande processerna har fått en betydande roll för företagens konkurrenskraft 
(Soliman, 1998). De krav som ställs på företagen resulterar i en nödvändig förbättring av 
produktionsprocesser, reducerade tillverkningskostnader samt eliminering av icke 
värdeskapande aktiviteter (Lokman & Winata, 2014). 
 
En process definieras enligt Egnell (1996) som ett flöde av aktiviteter som upprepas gång på 
gång i tid och rum med en början och ett slut. En utmärkande egenskap för en process är att 
den har en kund antingen intern det vill säga en annan process inom företaget, eller en extern 
kund som är utomstående. Inom ett företag finns det olika typer av processer, därför är det 
viktigt att det finns en tydlig processtruktur. Processtrukturen formas beroende på vilken 
uppgift processen har och innefattar bland annat operativa processer och stödprocesser. 
Operativa processerna har i uppgift att uppfylla kundens behov och vanligtvis brukar kunderna 
till processen vara externa. Produktionsprocesser som finns i företag är operativa och måste 
stödjas med hjälp av stödprocesser. Stödprocessernas uppgift är att förse operativa processerna 
med resurser, som till exempel underhållsprocesser (Egnell, 1996). Deras mål är att försäkra 
sig om att de operativa processerna kontinuerligt fungerar (Afflerbach, Bolsinger, & Röglinger, 
2016). Stödprocesserna består av en eller flera aktiviteter, som utformas av arbetssätt inom 
företagen (Egnell, 1996). En ökad kvalitet av arbetssätten kring kommunikation och rutiner kan 
resultera i en kvalitetsökning av stödprocessen. 
 
Kommunikationen inom företag är viktig vid processer. Kommunikation och samarbete mellan 
olika parter i ett företag kan ses som en kritisk faktor för att upprätthålla stabilitet och 
anpassning till förändring (Peng & Litteljohn, 2001). Kommunikationen är särskilt viktig i 
tillverkande företag på produktionsnivå där arbetet sker i skift. Utan en fungerande 
kommunikation finns det risk för att produktion och kvalitet påverkas negativt (Worley & 
Doolen, 2006). Tidigare forskning har även påvisat att kvaliteten i kommunikation har en stark 
koppling till arbetsprestation inom företag (Byrne & LeMay, 2006). 
 
Förutom kommunikation är rutiner inom företag viktiga för att säkerställa en hög kvalitet på 
processerna. Rutiner skapas inom företag för att minska komplexitet och osäkerhet, samtidigt 
som det ökar stabiliteten (Grote, Weichbrodt, Günter, Zala-mezö, & Künzle, 2009). Rutiner 
inom företag är ett välutforskat ämne och har på senare tid fått större uppmärksamhet på grund 
av rutinernas inverkan på prestation inom företagen (Appiah & Sarpong, 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Som nämnt i Bakgrund ställs tillverkande företag inför utmaningar på grund av den växande 
konkurrensen. Det här examensarbetet fokuserar på de utmaningar som rör stödprocesser i 
tillverkande företag. Företag måste kontinuerligt hitta effektiva sätt att arbeta med utmaningar 
för att kvalitetssäkra sina processer, i form av en förbättring av arbetssätt kring kommunikation 
och rutiner.  En viktig aspekt för företag att arbeta med är att försäkra sig om att operativa 
processerna kontinuerligt fungerar (Afflerbach et al., 2016). Stödprocesser som förser operativa 
processer med resurser måste kvalitetssäkras för att de operativa processerna ska fungera 
(Egnell, 1996). Kvalitetssäkring innebär att identifiera och arbeta med utmaningar som finns 
inom stödprocesser. Stödprocesserna adderar inte något direkt värde för kunden men är 
nödvändiga för att säkerställa att operativa processer fungerar (Harmon, 2007). 
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En betydande utmaning inom tillverkande företag är att ledningen inte driver på eller engagerar 
medarbetare till förbättring av processer. En annan utmaning gäller oklarheter som finns kring 
fördelning av ansvar i processen, det är viktigt att ledningen inom företaget kommunicerar 
tydliga roller och ansvarsområden (Höglund & Olsson, 2015). En välfungerande 
kommunikation inom processer är en viktig faktor för att stärka konkurrenskraften av operativa 
processer samt kvalitetssäkra stödprocesser. I detta examensarbete behandlas både verbal och 
skriftlig kommunikation som utgör någon typ av överlåtelse i en stödprocess. 
Kommunikationen kan både öka stabiliteten och kvaliteten inom stödprocessen, vilket kan 
resultera i en förbättring av de operativa processerna (Worley & Doolen, 2006; Peng & 
Litteljohn, 2001). 

  
Förutom kommunikationen är rutiner som finns inom stödprocesser viktiga att ta hänsyn till 
vid identifiering av utmaningar. Rutiner i denna bemärkelse innebär dokumenterade 
arbetsstandarder som finns på företag och bör följas av alla medarbetare. Rutiner innefattar 
bland annat hur kommunikationen och arbetsuppgifterna utförs inom processen för att minska 
komplexitet och osäkerhet (Grote et al., 2009). Rutinerna bör därför inkluderas vid en 
förbättring av stödprocesser. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I Bakgrund och Problembeskrivning framgår det att tillverkande företag måste kvalitetssäkra 
stödprocesserna inom verksamheten för att försäkra sig om att de operativa processerna 
fungerar. Vidare framgår det att arbetssätt kring kommunikation och rutiner kan vara en 
bidragande faktor till en ökad kvalitet i stödprocessen, i form av ökad arbetsprestation och 
stabilitet samt en minskad komplexitet och osäkerhet. Det är därför viktigt för företag att 
förbättra stödprocesserna i form av problem som finns kring arbetssättet. Därmed är syftet med 
studien: 
 
Att undersöka hur arbetssätt kopplade till rutiner och kommunikation i ett 
tillverkande företags stödprocesser kan kvalitetssäkras, för att säkerställa operativa 
processernas möjligheter att upprätthålla konkurrenskraft. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Den första 
frågeställningen behandlar problem som finns i arbetssättet kring rutiner i en stödprocess. 
Problemen måste identifieras för att bygga underlag till hur stödprocesser kan kvalitetssäkras 
gällande rutiner. Därmed är studiens första frågeställning: 
 

[1] Vilka utmaningar kopplade till rutiner kan identifieras i arbetssättet kring 
tillverkande företags stödprocesser? 

 
Den andra frågeställningen behandlar problem som finns i arbetssättet kring kommunikation i 
stödprocesser. Likt första frågeställningen måste problemen identifieras för att bygga underlag 
till hur stödprocessen kan kvalitetssäkras. Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

[2] Vilka utmaningar kopplade till kommunikation kan identifieras i 
arbetssättet kring tillverkande företags stödprocesser? 

När en framtagning av utmaningar som finns i arbetssättet kring kommunikation och rutiner 
genomförts, är det viktigt att se över hur utmaningarna kan hanteras för att öka kvaliteten inom 
stödprocesser. Därmed är studiens tredje frågeställning: 

[3] Hur kan utmaningar kring rutiner och kommunikation hanteras för att 
öka tillverkande företags kvalitet inom stödprocesser? 

 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har en litteraturgenomgång 
genomförts samt en fallstudie på ett tillverkande företag i Sverige.  
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1.4 Omfång och avgränsningar 
De tre olika typer av processer som teorin redovisar är “ledningsprocesser”, “operativa 
processer” och “stödprocesser”. Studien har avgränsats till stödprocesser med ett inslag av 
operativa processer (se Figur 1), eftersom stödprocesser är nära kopplade till operativa 
processer. Studien har däremot helt avgränsats från ledningsprocesserna. 
 

 
Figur 1 - Avgränsning till stödprocesser (Egnell, 1996). 

 
Studien har innefattat en undersökning om vilka utmaningar det finns i ett tillverkande företags 
stödprocess kring arbetssätt kopplat till kommunikation och rutiner. Studien har inte 
behandlat externa parter, som underleverantörer eller kunder. Därav har studien endast 
behandlat interna parter, där utmaningar och hanteringen av dessa lyfts fram inom 
stödprocessen. Ur ett hållbarhetsperspektiv har den sociala faktorn behandlats i form av 
arbetssätt. Studien har dock inte behandlat de ekonomiska eller miljömässiga aspekterna. 

1.5 Disposition 
Rapporten har delats in i sex kapitel. Inledningsvis börjar rapporten med kapitlet Introduktion 
som avser att ge en bakgrund- och problembeskrivning som studien utgår från. En presentation 
av studiens syfte och frågeställning är även formulerade i kapitlet tillsammans med omfång och 
avgränsningar. 
 
Kapitlet Metod och Genomförande innehåller en beskrivning av hur arbetet genomförts, vilka 
datainsamlingsmetoder som använts för att besvara studiens frågeställningar och dess ansats. 
Avslutningsvis finns en diskussion kring trovärdigheten i rapporten. 
 
Det tredje kapitlet Teoretiskt ramverk börjar med en beskrivning av kopplingen mellan 
frågeställningarna och teorierna som använts. Därefter följer en beskrivning av teorier som har 
varit relevanta för att uppfylla studiens syfte. 
 
Vidare följer kapitlet Empiri som börjar med en verksamhetsbeskrivning av fallföretaget och 
vidare sker en beskrivning av den empiri som samlats in för studiens syfte. 
 
Kapitlet Analys innehåller en koppling och jämförelse mellan studiens insamlade empiri och 
det teoretiska ramverket som utformats. 
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Slutligen avslutas rapporten med Diskussion och slutsatser där diskussion kring resultat, 
implikationer och metoder har skett. Kapitlet avslutas med slutsatser från hela rapporten och 
förslag samt rekommendationer för vidare forskning inom ämnet. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som användes för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder. 
 

 
Figur 2 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
Studiens första och andra frågeställning besvarades med hjälp av intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Intervjuerna låg till grund för en processkartläggning och djupare 
undersökning av utmaningarna som medarbetarna upplevde fanns. En processkartläggning har 
med hjälp av intervjuer varit lämplig i frågeställningarna för att identifiera hur medarbetarna 
upplevt att stödprocessen ser ut. Intervjuerna behandlade även problem som medarbetarna 
upplevde fanns inom stödprocessen. Observationerna som genomfördes gav författarna en 
egen tolkning av problemen som fanns i arbetssättet samt hur processen såg ut i praktiken. 
Observationen jämfördes även mot vad intervjuerna påvisade för att upptäcka vilka likheter och 
skillnader som fanns. Studien behandlade även dokumentationer som fanns på företaget. 
Dokumentationerna bidrog till en ökad förståelse för problemen som fanns i stödprocessen. 
Dokumentstudierna användes även för att bidra med information kring vilka dokumenterade 
rutiner det fanns inom företaget. 
 
Studiens tredje och sista frågeställning besvarades delvis med hjälp av resultaten från 
frågeställning ett och två. En avgränsad del i studien bestod av en flerfallstudie där en intern 
benchmarking genomfördes mot en liknande stödprocess och anläggning för besvarandet av 
frågeställning tre. Benchmarkingen utfördes med hjälp av intervjuer, observationer och 
dokumentstudier för att identifiera likheter och skillnader mellan processerna. Syftet med den 
interna benchmarkingen var att belysa tillvägagångssätt att hantera problemen som 
identifierats på fallföretaget. 
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2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess har delats in i följande faser och summeras i figuren nedan: 
 

 
Figur 3 - Arbetsprocessen 

 
Studien påbörjades med en förstudie på fallföretaget. Förstudien utfördes för att skapa en 
problemformulering. Här genomfördes kontinuerliga besök på fallföretaget med avsikt att 
skapa förståelse för vad varje avdelning arbetade med och vilka utmaningar det fanns. Utifrån 
förundersökningen formades syftet till studien. Därefter påbörjades en litteraturgenomgång 
där lämpliga teorier utforskades för en fortsatt undersökning som låg till grund för 
datainsamlingen vid utformandet av intervjuer.  Datainsamlingen utfördes med hjälp av 
intervjuer, observationer och dokumentstudier. Metoderna valdes utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. En intern benchmarking utfördes även vid insamlingen av data med hjälp av 
intervjuer, observationer och dokumentstudier. Benchmarkingen gav studien underlag till 
besvarandet av frågeställning tre. Data som samlades in har sedan analyserats. 
Rapportskrivning skedde löpande under arbetets gång och innefattade även korrigering av 
rapporten. 

2.3 Ansats 
För att uppnå studiens syfte och frågeställningar behövdes teoretisk bakgrund kring processer, 
stödprocesser och utmaningar i form av arbetssätt kring kommunikation och rutiner. Den 
teoretiska bakgrunden var nödvändig för att skapa underlag för jämförelse mellan befintliga 
teorier inom området mot den insamlade empirin. Studien utgick därför från befintliga teorier 
för att få en djupare förståelse av problemområdet samt hur tidigare forskning använt metoder 
som applicerats i studien. Därmed visar detta på att studien använt sig av en deduktiv ansats. 
Ett deduktivt arbetssätt innebär att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra en 
slutsats om ett enskilt fall (Patel & Davidson, 2011). 
 
Den metodiska ansatsen bestod av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa 
metoder i form av intervjuer och observationer. Intervjuer som enligt Yin (2007) är en av de 
viktigaste informationskällorna till en fallstudie, användes för att besvara studiens 
frågeställningar från medarbetarnas perspektiv kring problemen som fanns i stödprocessen. 
Observationerna som genomfördes syftade till att ge studien underlag för författarnas egna 
tolkning och jämförelse av problemen. Observationer kan enligt Patel och Davidson (2011) 
användas för att komplettera andra tekniker. Den kvantitativa data som samlats in bestod av 
företagsdokument och gav ytterligare underlag till besvarandet av studiens frågeställningar. 
Företagsdokument kan enligt Yin (2007) användas för att styrka data som hämtats från andra 
källor. 

2.4 Design 
Strategin som studien använde sig av är en fallstudie där en djupgående undersökning av en 
stödprocess på fallföretaget DS Smith i Värnamo studerades. Fallföretaget som valdes för 
studien hade utmaningar att arbeta med inom reparationsprocessen och ansågs därför vara ett 
passande val för att identifiera utmaningar i en stödprocess. En närmare undersökning av 
utmaningarna som identifierades var nödvändig för en ökad förståelse och därmed studerades 
de med hjälp av en fallstudie. Fallstudiens centrala syfte är ett försök att belysa ett beslut eller 
en uppsättning av beslut, varför de fattades, hur de genomfördes och vilka resultaten blev (Yin, 
2007). Studien omfattade en kartläggning av reparationsprocessen där en närmare 

Aktivitet

Förstudie
Litteraturgenomgång
Datainsamling
Analys av data
Rapportskrivning

Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt.
Månad

Dec. Jan. Feb. Mar.
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undersökning av arbetssätt och processen utfördes för att identifiera vilka problem som fanns. 
Enligt Patel och Davidson (2011) är fallstudier användbara när processer ska studeras. 
 
Studiens design var av en enfallsstudie där en analysenhet undersöktes. Grunden för en 
enfallsstudie är enligt Yin (2007) när ett kritiskt fall prövas mot en redan formulerad teori, där 
teorin bekräftas, ifrågasätts eller utvecklas. Analysenheten som studerades är 
reparationsprocessen på fallföretaget samt arbetssättet i processen som sedan jämfördes mot 
tidigare teori. Däremot bestod en avgränsad del i studien av en flerfallsdesign med 
reparationsprocessen som analysenhet. Detta berodde på en intern benchmarking som 
genomfördes av en reparationsprocess på en DS Smith anläggning i Mariestad. Med den interna 
benchmarkingen var syftet att jämföra fallföretaget med ett liknande fall där 
reparationsprocessen fungerat bättre. En undersökning av utmaningarna som identifierades på 
fallföretaget låg i fokus vid utförandet av benchmarkingen. Benchmarkingen var till fördel när 
författarna besvarade studiens tredje frågeställning som behandlade hanteringen av 
utmaningarna som identifierades. 

2.5 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång genomfördes för att ge författarna ett bra underlag samt förståelse för 
hur problemet skulle bemötas. Det bakomliggande syftet med litteraturgenomgången var att ge 
underlag för hur intervjuerna skulle formas samt hur metoderna borde tillämpas praktiskt. 
 
Ur litteraturgenomgången identifierade även författarna teorier som använts för analys av 
empirin. Teorier som identifierades berörde bland annat organisatoriska rutiner, 
organisatorisk kommunikation samt processer. Därefter granskades teorierna genom 
bedömning av relevans och koppling till studiens syfte och frågeställningar. Slutligen formades 
ett teoretiskt ramverk utifrån relevanta teorier som hittades och låg till grund för analys och 
diskussion 

2.5.1 Granskning av litteratur 
Vid framtagning av teorier var databaserna ProQuest Central och Scopus primära 
informationskällor vid litteratursökning för vetenskapliga artiklar. Databaserna användes på 
grund av innehåll av relevanta journaler för studien. Vid sökning av litteratur har flera olika 
typer av söksträngar använts. Sökningarna som gjorts har skett på engelska för att få en bredare 
och mer varierande sökområde. Söksträngar konstruerades på olika sätt, vissa konstruerades 
genom funktionen “Avancerade sökningar” i ProQuest där nyckelorden i Figur 4 låg som grund. 
Andra söksträngar togs fram genom användning av nyckelorden som en grund, och sedan 
kombinerades olika typer av ord för att begränsa och precisera sökområdet. 
 
 



Metod och genomförande 

8 

 

 
Figur 4 - Nyckelord vid sökning av litteratur 

 
Vid sökning av vetenskapliga artiklar var det två faktorer som ansågs vara viktiga för vidare 
bedömning av artikeln. Artiklarna skulle vara skrivna i en journal och vara “peer reviewed”, 
vilket innebar att de blivit granskade och godkända som vetenskapliga artiklar. Gällande 
bedömningen av artiklarnas relevans för studien lästes först sammanfattningen, om den var 
intressant och relevant gjordes en djupare analys av artikeln. Analysen gjordes genom vidare 
läsning av artikeln där undersökning av relevansen och kopplingen till studien genomfördes. I 
vissa fall hämtades litteratur från böcker, detta skedde då författarna i sin litteratursökning inte 
hittat relevanta artiklar för ursprungskällor kopplat till det sökta litteraturområdet. 

2.6 Datainsamling 
Intervjuer, observationer och dokumentstudier från fallföretaget låg till grund för 
datainsamlingen i studien. En mer djupgående beskrivning finns i följande avsnitt. 

2.6.1 Intervjuer 
För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med berörda 
personer på berörda avdelningar som hade en koppling till reparationsprocessen. De berörda 
avdelningarna lokaliserades utifrån förstudien, medan de berörda personerna valdes ut av 
företaget på grund av deras dagliga arbete i reparationsprocessen. Samtliga intervjuobjekt har 
sammanställts i Tabell 1 och Tabell 2. 
 
Intervjumetoden som användes var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att författaren 
redan innan intervjun bestämde specifika teman som skulle beröras (Patel & Davidson, 2011). 
Fokuset med semistrukturerade intervjuer syftar till att leda konversationen mot ämnet som 
intervjuaren vill veta mer om (Qu & Dumay, 2011). Vid användning av strukturerade intervjuer 
är syftet att det ska vara mer av en diskussionskaraktär där intervjuobjektet har stor frihet att 
komma med egna tankar (Patel & Davidson, 2011). Semistrukturerade intervjuer möjliggör 
därför att viktig information inte missas samtidigt som intervjun håller sig inom ämnet. 
Intervjufrågorna för anläggningen i Värnamo baserades på information från förstudien och 
befintlig teori. Däremot baserades intervjufrågorna för anläggningen i Mariestad på 
utmaningarna som identifierades under intervjuerna på anläggningen i Värnamo. 
 
 
 
 

Nyckelord (Engelska)*
Process mapping 
Organizational communication
Processowner
Process
Support process
Operational process
Internal benchmarking
Organizational routines
* Nyckelorden har kombinerats 
med bland annat: manufacturing, 
process, model, method, definition, 
quality och case study
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Tabell 1 - Genomförda intervjuer i Värnamo 

Datum Syfte (Vad) Avdelning (Befattning) Metod (Hur) Tid(min) 
2017–03–

17 
Processkartläggning Produktion (Operatör) Semi-

strukturerad 
20 

2017–03–
17 

Processkartläggning Stans och kliché 
(Reparatör) 

Semi-
strukturerad 

30 

2017–03–
20 

Processkartläggning Kalkyl & Beredning 
(Kalkylansvarig) 

Semi-
strukturerad 

30 

2017–03–
20 

Processkartläggning Utlastning 
(Lagerarbetare) 

Semi-
strukturerad 

15 

2017–03–
28 

Utmaningar i 
reparationsprocessen 

Produktion (Operatör) Semi-
strukturerad 

40 

2017–03–
28 

Utmaningar i 
reparationsprocessen 

Stans och kliché 
(Reparatör) 

Semi-
strukturerad 

55 

2017–03–
28 

Utmaningar i 
reparationsprocessen 

Kalkyl och Beredning 
(Kalkylansvarig) 

Semi-
strukturerad 

45 

2017–03–
28 

Utmaningar i 
reparationsprocessen 

Utlastning 
(Lagerarbetare) 

Semi-
strukturerad 

20 

 

Tabell 2 - Genomförda intervjuer i Mariestad 

Datum Syfte (Vad) Avdelning (Befattning) Metod (Hur) Tid(min) 
2017–04–

12 
Arbetssätt i 
processen 

Produktion (Operatör) Semi-
strukturerad 

45 

2017-04-
12 

Arbetssätt i 
processen 

Stans och kliché 
(Reparatör) 

Semi-
strukturerad 

75 

2.6.2 Observationer 
Förutom intervjuer genomfördes observationer på berörda avdelningar kring 
reparationsprocessen som finns sammanställda i Tabell 3 & 4. Syftet med observationerna var 
att ge studien en annan synvinkel på hur processen och arbetssättet ser ut i jämförelse mot vad 
intervjuerna och dokumentstudierna påvisade. Information som observationer ger är enligt Yin 
(2007) ofta användbar när det gäller att skapa en alternativ syn på det tema som ska studeras. 
 
Den typ av observationsmetod som använts är strukturerade observationer som enligt Patel och 
Davidsson (2011) innebär att det har preciserats vilka situationer och beteenden som ska ingå i 
observationen. Observationerna behandlade avdelningar som berör reparationsprocessen där 
situationer kring hur processen ser ut och beteenden kring hur arbetssättet fungerar 
studerades. Observationerna som genomfördes i studien var kända för medarbetarna och icke-
deltagande som enligt Patel och Davidson (2011) innebär att rollen som observatör är klart 
definierad och där observatören befinner sig utanför det aktuella skeendet. 

Tabell 3 - Genomförda observationer i Värnamo 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid (min) 
2017–03–

22 
Reparationsprocessen Strukturerad, känd och icke-

deltagande 
90 

2017–03–
30 

Utförande av arbetsuppgift Strukturerad, känd och icke-
deltagande 

60 

2017–03–
30 

Kontroll av påskrifter på 
etiketter 

Strukturerad, känd och icke-
deltagande 

30 
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Tabell 4 - Genomförda observationer i Mariestad 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid (min) 
2017–04–12 Reparationsprocessen Strukturerad, känd och icke-

deltagande 
60 

2017–04–12 Utförande av 
arbetsuppgift 

Strukturerad, känd och icke-
deltagande 

45 

2017–04–12 Kontroll av påskrifter på 
etiketter 

Strukturerad, känd och icke-
deltagande 

30 

2.6.3 Dokumentstudier 
Dokumenten som fanns på företaget granskades av författarna för att få en djupare förståelse 
av reparationsprocessen. Dokumenten som granskades finns i Tabell 5 & 6. Detta gäller rutiner 
som fanns kring reparationsprocessen. Dokumentstudien kring rutiner granskades genom att 
jämföra den data som hämtats från intervjuer och observationer med de dokumenterade 
rutinerna. Dokumenten har varit användbara för att styrka den data som inhämtats från andra 
källor (Yin, 2007).  
 
En granskning av dokumentationer kring fel som uppstått i reparationsprocessen genomfördes 
även för att hitta kopplingar mellan de olika felen samt för att tillföra mer underlag av data till 
studien. Författarna undersökte även falska och tillfälliga samband där ständigt 
återupprepande fel kring arbetssättet i processen studerades närmare. 
 

Tabell 5 - Genomförda dokumentstudier i Värnamo 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid (min) 
2017–03–31 Befintliga rutiner Granskning och insamling av 

dokument 
90 

2017–03–31 Dokumenterade fel Granskning av dokument 120 

 

Tabell 6 - Genomförd dokumentstudie i Mariestad 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid (min) 
2017-04-13 Dokumenterade fel Granskning av dokument 60 

2.7 Dataanalys 
Vid insamling av data från intervjuer, observationer och företagsdokument utfördes en 
dataanalys som var en central del vid besvarandet av studiens syfte. Intervjuerna som 
genomfördes berörde utmaningarna kring arbetssättet som upplevdes i reparationsprocessen. 
Analysen av intervjuerna och observationerna genomfördes genom att ställa den insamlade 
data från intervjuer och observationer mot varandra, samt jämföra det mot rutinerna som fanns 
dokumenterade på företaget. Intervjuerna bidrog med underlag om vad medarbetarna säger att 
de ska göra, observationerna med vad de faktiskt gör samt dokumentstudierna med vad de 
faktiskt ska göra. Data som samlats in med hjälp av olika metoder kan enligt Patel och Davidson 
(2011) vägas samman i analysen och ge en tydligare bild. Dokumenterade fel kring 
reparationsprocessen som fanns på företaget undersöktes och analyserades i samband med 
underlag från intervjuer, observationer och dokument kring rutiner. Styrkan i en fallstudies 
datainsamling ligger enligt Yin (2007) i möjligheten att använda många informationskällor. 
 
En djupare analys kring hur företaget bör hantera utmaningarna som fanns i 
reparationsprocessen genomfördes med hjälp av en intern benchmarking. Den genomfördes 
med hjälp av intervjuer, observationer och företagsdokument. Analysen utfördes till en början 
genom jämförelse mellan intervjuer och observationer som samlades in samt dokumentstudier 
som underlag. När en analys utfördes med den data som samlades in via benchmarking från 
Mariestad jämfördes den sedan mot data som hittades i Värnamo. Benchmarking gav möjlighet 
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att jämföra alternativa arbetssätt och gav underlag till hur fallföretaget kunde hantera 
utmaningarna som fanns inom reparationsprocessen i Värnamo. 
 
Reparationsprocessen analyserades även genom att undersöka förbättringsmöjligheter i 
processen. Undersökningen utfördes genom att se över icke-värdeskapande aktiviteter, där 
utgångspunkten var den initiala kartläggningen som jämförts med processen i Mariestad. 
Därefter genomfördes en analys av förbättringsmöjligheter i processen för att skapa underlag 
till att uppnå studiens syfte. Den empiriskt insamlade data jämfördes mot det teoretiska 
ramverket. Syftet var att jämföra likheter och olikheter mellan empirin och teorin för att hitta 
samband som stödjer eller motsäger den insamlade teorin. Denna typ av metod kallas för 
mönsterjämning (Yin, 2007). 

2.8 Trovärdighet 
Vidare sker en diskussion kring trovärdigheten i rapporten. Avsnittet har delats in i två delar 
där den ena består av validiteten i rapporten och den andra reliabiliteten. 

2.8.1 Validitet 
Intern validitet avser att rätt saker mäts och förklaras enligt Yin (2007) som förhållandet mellan 
en orsak och faktorer som påverkar den, skiljt från falska eller tillfälliga samband. En bra metod 
för att stärka den interna validiteten är mönsterjämning. Mönsterjämningen redovisas i kapitlet 
Analys där jämförelse mellan teori och empiri samt falska eller tillfälliga samband undersöktes 
för att öka den interna validiteten. 
 
Extern validitet avser i hur pass stor grad som studien kan generaliseras (Yin, 2007). Processen 
författarna valde att undersöka är reparationsprocessen av verktyg. Den kan vara varierande 
beroende på företag och dess verktyg, därmed blir en generalisering svår att uppnå.  Däremot 
kan tillvägagångssättet för att förbättra en stödprocess generaliseras. Tillvägagångssättet som 
författarna redovisar i studien för att komma fram till resultatet kan generaliseras och användas 
inom andra områden för att lyfta åtgärdsförslag. 

2.8.2 Reliabilitet 
En hög reliabilitet uppnås genom att minimera alla fel och skevheter i en undersökning (Yin, 
2007). För att säkerställa en högre reliabilitet, har båda författarna varit medverkande och 
registrerat intervjusvaren vid samtliga intervjuer. Överensstämmelsen här är enligt Patel och 
Davidson (2011) ett mått på reliabiliteten som kallas för interbedömarreliabiliteten. En annan 
faktor som ökar reliabiliteten ytterligare är att intervjuerna som genomfördes spelades in och 
utgick från ett frågeunderlag, vilket var utgångspunkten för det som diskuterats under 
intervjuerna. Vidare genomfördes observationer av båda författarna, eftersom fler än en 
observatör medför att iakttagelser ökar reliabiliteten (Yin, 2007). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs ramverket som utformar en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 
 

 
Figur 5 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

 
För att ge teoretisk grund till studiens första frågeställning behandlas teori kring utmaningar 
som uppstår i stödprocesser i form av rutiner. Här behandlas även vikten av fungerande 
stödprocesser samt dess koppling till operativa processer. 
 
En teoretisk grund till studiens andra frågeställning behandlar teorier kring processer samt 
kommunikation. Här presenteras betydelsen samt utmaningar som är kopplade till 
kommunikation inom processer. 
 
För att ge en teoretisk grund till studiens sista och tredje frågeställning behandlas teori kring 
benchmarking, processkartläggning, kommunikation och rutiner. Processkartläggningen 
användes vid framtagning av hur processen såg ut i samband med benchmarking som givit 
förslag på förbättringsmöjligheter i processen. Här behandlas även teori kring utmaningar i 
kommunikation och rutiner inom processer. 
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3.2 Processer 
En process kan definieras som “en serie av aktiviteter med preciserad början och slut, och som 
med hjälp av en organisations resurser, återkommande förädlar ett mätbart objekt från en 
leverantör till ett på förhand bestämt mätbart resultat till en kund.” (Egnell, 1996, s. 30). 
 
De egenskaper som utmärker en process är enligt Egnell (1996): 

• Processen har en leverantör som bidrar med mätbart objekt 
• Processen består av flera aktiviteter som förädlar objektet till ett på förhand bestämt 

resultat 
• Processen har en intern eller extern kund till det producerade resultatet 
• Processen har en tydlig början och ett tydligt slut 
• Processen är upprepande 
• Processen använder en organisations resurser 

 
Inom företag finns det olika typer av processer (se Figur 6). De viktigaste processerna inom ett 
företag är huvudprocesserna även kallade operativa processer. Operativa processer behöver 
stödjas och därmed är stödprocesser även viktiga inom företag (Persson, 2005). 
 

 
Figur 6 - Illustration över en organisations processer (Egnell, 1996) 

3.2.1 Operativa processer 
Litteraturen redovisar för olika typer av benämningar på processer inom företag som skapar 
värde för kund. Persson (2005) benämner processerna som huvudprocesser eller 
kärnprocesser. Medan Egnell (1996) benämner de som operativa processer. Studien kommer 
framöver att använda begreppet ”operativa processer”. 
 
Operativa processer är de viktigaste processerna inom företag och har en betydande roll för 
företagens konkurrenskraft (Soliman, 1998). Uppgiften är att uppfylla kundens behov, 
vanligtvis brukar kunderna till processerna vara externa. Processerna är direkt kopplade till 
framställning av produkter eller utförande av tjänster (Persson, 2005; Harmon, 2007). 
Operativa processer skapar enligt Persson (2005) ett direkt värde för kund genom aktiviteter 
och förädling av objekt för att möta kundens krav och förväntningar. 
 
Det som kännetecknar en välskött operativ process är att (Egnell, 1996; Melan, 1993): 

• Någon är ansvarig för hur processen fungerar – en processägare 
• Gränssnittet till andra processer i organisationen är klart definierade 
• Arbetsflödet och arbetsuppgifterna är dokumenterade 
• Regelbundna mätningar utförs för att kunna styra processen och produkten 

 
För att upprätthålla operativa processernas konkurrenskraft i företag är stödprocesser en viktig 
faktor. Stödprocesserna adderar inte något direkt värde för kund men är nödvändiga för att 
säkerställa att operativa processer fungerar (Harmon, 2007). 
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3.2.2 Stödprocesser 
Inom företag finns det olika typer av stödprocesser. Deras primära uppgift är att förse operativa 
processer med resurser och därmed skapa ett indirekt värde för kund, företag och andra 
intressenter (Egnell, 1996; Persson, 2005). IT-avdelningar är ett exempel på en stödprocess 
som upprätthåller program och system som produktionen behöver för att kontrollera sina 
maskiner (Harmon, 2007). 
 
Några exempel på stödprocesser enligt Persson (2005) är: 

• Personalplanering 
• Kompetensutveckling 
• Underhåll av utrustning och lokaler 

 
Underhåll av utrustning och lokaler är viktig för att uppfylla resultat som företaget strävar efter. 
Betydelsen av underhåll innebär att all den utrustning som används inom företaget ska fungera 
på avsett vis, annars finns det risk att andra delar i företaget inte fungerar (Persson, 2005). 
 
Några av uppgifterna som en underhållsprocess kan hantera enligt Persson (2005) är: 

• Reservutrustning 
• Alternativa lokaler 
• Avtal med leverantör 
• Avhjälpande underhåll (reparationer) 

 
Stödprocesserna som finns i företag har enligt Höglund och Olsson (2015) en betydande roll för 
operativa processer inom företag. Konflikter kan uppstå mellan dessa typer av processer. 
Stödprocesserna påverkar operativa processernas effektivitet i hög grad, eftersom 
stödprocessernas förmåga att fungera väl påverkar utfallet av det stöd som operativa processer 
får och därmed dess resultat. Processerna är alltså starkt kopplade till varandra inom företag. 
Kraven som ställs på stödprocesserna kommer från operativa processer som är interna kunder 
till stödprocesserna. 
 
Gällande utmaningar i processer inom företag är en betydande utmaning att ledningen inte 
driver på eller engagerar medarbetare till förbättring av processerna. Förbättring av 
processerna skulle kunna utföras genom att tillsätta en styrelse inom företaget som leder 
utvecklingen av processerna. En annan utmaning gäller oklarheter som finns kring fördelning 
av ansvar i processen och därför är det viktigt att ledningen inom företaget klargör tydliga roller 
och ansvarsområden (Höglund & Olsson, 2015). Utmaningarna är viktiga att bemöta för att öka 
kvaliteten inom stödprocesser. Företagen kan utse en processägare som ska driva förbättringar 
i processerna samt ställa krav på stödprocesser som finns och förtydliga ansvarsområden inom 
företaget (Persson, 2005; Höglund & Olsson, 2015). 

3.2.3 Kvalitet i processer 
Kvalitet definieras enligt Thakur (2010) som uppfyllnaden av kundtillfredsställelse och 
förväntningar som kunden har. Det är alltså kunden som avgör om kvaliteten är bra, inte den 
som tillverkar produkten eller erbjuder tjänsten. Ett exempel är kraven som ställs på 
stödprocesser av operativa processerna som är interna kunder till stödprocesserna (Höglund & 
Olsson, 2015). Processerna som finns inom företag är starkt kopplade till kvalitet och avgör 
därmed kundtillfredsställelsen. Enligt Thakur (2010) är processtyrning hjärtat av varje 
kvalitetsfilosofi. Genom processtyrning arbetar företaget efter principer som försöker stödja 
processerna att arbeta på ett sådant sätt, att företaget kan förlita sig på att processen tillverkar 
produkter med en hög kvalitet. En förbättring av kvaliteten i processerna kan inte ske utan en 
ständig förbättring av processerna, eftersom processerna har en stark koppling till den externa 
och interna miljön. Miljön speglar behoven och förväntningar som kunden har på företaget och 
sätter kraven på kvalitet som företaget behöver i sina processer. 
 
Eshlaghy, Mottaghi och Shafieyoun (2011) har i sin studie lyft fram effektiva faktorer för vad 
som kännetecknar en hållbar process. Med hållbarheten i denna kontext menas 
upprätthållandet av kvalitetsförbättring i en process (Dale, Boaden, Wilcox, & McQuater, 1997). 
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Dessa faktorer har tagits fram från tidigare forskning inom området och innehåller endast 
interna faktorer. Några av dessa faktorer enligt Eshlaghy et al. (2011) är: 

• Involvering av medarbetare vid beslutsfattning 
• Teamwork 
• Stöd och engagemang från ledningen till förbättring 
• Effektiv kommunikation 
• Processägare 
• Processstandardisering 

3.2.4 Processägare 
Höglund och Olsson (2015) menar att det i en process är processägarens uppgift att se till att 
helheten i processen fungerar. Kundkraven och förväntningarna som finns på företaget 
påverkar vad en processägarens roll innefattar. Rollen som processägare påverkas av företagets 
kultur och historik. Det ansvar och befogenheter som en processägare tilldelas varierar från 
företag till företag. Ansvarsområden och befogenheter kan sträcka sig över en hel process eller 
delar av processen. Processägarens rollbeskrivning kan definieras som: 

• Identifierar kunderna och kundernas krav 
• Utser och utbildar processgruppen 
• Ser till att processen beskrivs och utvecklas 
• Fastställer processens kritiska beroende 
• Sätter mål och styrparametrar för processen 
• Ansvarar för att processen fungerar som avsett 
• Rapporterar regelbundet processresultaten till ledningen 
• Initierar processförbättring 
• Genomför benchmarking-projekt 

 

Vid en process som sträcker sig över flera funktioner inom företaget är det extra viktigt att välja 
en lämplig processägare. Processägaren bör ha en helhetssyn då alla aktiviteter som sker i 
processen resulterar i det slutliga utfallet av processen. Förutom helhetssyn är det viktigt att 
den utvalda processägaren är analytisk, samarbetsvillig samt har en god förmåga att 
kommunicera (Persson, 2005). 

3.2.5 Processkartläggning 
Processkartläggning är en teknik för att detaljera affärsprocesser genom att fokusera på viktiga 
element som påverkar processernas faktiska beteende. Processkartläggningens syfte är att ge 
en överskådlig och förenklad bild av processerna som studeras samt hur de påverkas av olika 
faktorer (Soliman, 1998). Processkartläggning är ett första steg vid processförbättring, för att 
förbättra en process är det viktigt att först förstå processen på djupet och hur den fungerar 
(Barbrow & Hartline, 2015). När organisationen skapat förståelse för processerna blir det 
enklare att identifiera var och hur de kan förbättras (Soliman, 1998). Processkartläggningen 
kan hjälpa organisationer att förbättra kundfokus i processen, eliminera icke-värdeskapande 
aktiviteter samt reducera komplexiteten av processerna (Aguiar & Weston, 1993). I tidigare 
forskning har processkartläggning varit ett användbart verktyg vid förbättring av processer. 
Slutsatser som Marrelli (2005) påpekar från sin studie påvisar hur värdefull 
processkartläggning som metod är för datainsamling och som senare kan användas vid 
förbättring. En processkartläggning ger en tydlig bild av arbetsprocesser och gör det lätt att 
identifiera behov samt hinder till förbättring av processen. 

3.3 Organisatoriska rutiner 
Forskning kring organisatoriska rutiner har på senare tid fått större uppmärksamhet på grund 
av dess inverkan på olika faktorer inom organisationen såsom förändringar, osäkerhet och 
prestation. (Appiah & Sarpong, 2015). En organisatorisk rutin definieras av Feldman och 
Pentland (2003) som ett repetitivt igenkänt mönster av ömsesidiga handlingar som genomförs 
av flera aktörer. Utgångspunkten för utveckling av rutiner inom organisationen är att stärka 
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stabilitet samt reducera osäkerhet och komplexitet (Grote et al., 2009). Rutiner är byggda på 
repetition men behöver inte nödvändigtvis ha utförts av den individuella aktören. Personer som 
utför rutinen kan istället förlita sig på erfarenheten av andra som varit företrädare till den. 
Rutiner kan enligt Grote et al. (2009) betraktas som en oförändrad produkt för lärande som vid 
införandet hindrar nytt lärande och därmed reducerar den organisatoriska flexibiliteten. 
 
En organisatorisk rutin består av två delar. En del är den abstrakta idén om rutinen vilket 
innebär dess struktur. Andra delen består av själva utförandet av rutinen som följs av specifika 
människor vid specifika tillfällen och platser. Båda delarna är nödvändiga för att förklara 
fenomenet som refereras till “organisatoriska rutiner” (Feldman & Pentland, 2003). 
 
Från ett organisatoriskt perspektiv är rutiner en form av koordination för arbete inom och 
mellan delar av organisationen. Hur mycket rutiner som behövs för arbetsuppgiften beror på 
grad av arbetsfördelning och specialisering inom organisationen (Grote et al., 2009; 
Thompson, 1967). Ett standardiserat arbetssätt kan enligt Emiliani (2008) medföra många 
fördelar om de används på rätt sätt. Inledningsvis kan ett standardiserat arbetssätt skapa en 
utgångspunkt för ständiga förbättringar. En standardisering av processer gör det enklare för 
organisationer att kontrollera och reducera variation samt förbättra kvalitet och flexibilitet 
genom förutsägbara utfall. Standardiserade arbetssätt kan även ligga till grund för det 
individuella och organisatoriska lärandet. Konceptet av ett standardiserat arbetssätt definieras 
enligt Timothy och Jeffrey (2011) som den nuvarande kända och bästa metod för att utföra en 
arbetsuppgift. Förutsättningen är att arbeta efter den säkraste och mest effektiva metoden för 
att utföra arbetet som uppfyller den förväntade kvalitetsnivån. 
 
En utmaning inom organisationer är uppdaterandet av rutiner vilket i många fall beror på 
okunskap hos ledningen för att de inte ser behovet eller fördelarna med det. Rutinerna som 
finns inom en organisation kan uppdateras med hjälp av erfarenheter som en medarbetare har. 
Användningen av erfarenheter vid uppdaterandet av rutiner kan vara en fördel då utfallet blir 
en förbättring, modifiering eller eliminering av rutinerna (Espedal, 2006). Andra utmaningar 
kring rutiner är enligt Witt (2011) dess funktionalitet. Hur rutinen uppkommit har en betydelse 
för vilken funktion den har gällande organisationens mål. Rutiner kan skapas av ledningen där 
de noga designas och implementeras. Rutiner kan även uppkomma spontant utan någon noga 
planering och kan skapas till fördel för intressen av de inblandade medarbetarna vilket kan 
motstrida organisationens mål. Utfallet av de spontana rutinerna beror på hur motiverade 
medarbetarna är samt hur de identifierar sig med organisationen. Rutinerna kan resultera i en 
förbättring av arbetssätt och sträva mot organisationens mål då medarbetarna är motiverade. I 
annat fall där motivationen är låg kan spontana rutiner skapas av medarbetarna, för en minskad 
individuell ansträngning i arbetsuppgifterna på bekostnad av organisationens mål. 

3.4 Organisatorisk kommunikation 
Kommunikation definieras enligt Yenen, Öztürk, och Kaya (2014) som en av de viktigaste 
processerna inom en organisation för att den ska fungera effektivt. Organisatoriska 
kommunikationen försäkrar att medarbetare tillsammans strävar mot ett gemensamt mål och 
arbetar effektivt. Intern kommunikation kan definieras som en transaktion mellan individer 
och grupper på olika nivåer och specialiserade område där transaktionen är menad att forma 
och omforma organisationen samt de dagliga aktiviteterna (Dolphin, 2005; Frank & Brownell, 
1989). 
 
Enligt Peng och Litteljohn (2001) utvecklas organisationer för att anpassa sig till sociala och 
tekniska förändringar. Vidare definierar de dagens organisationer som formats av globalisering 
på två olika sätt. Organisationerna antar oftast en kooperativ form där ledning, ägarskap och 
medarbetare separeras eller en kollaborativ form där individerna inom organisationen 
samarbetar som ett nätverk för att uppfylla ett gemensamt mål. Trenderna har resulterat i 
svårigheter för organisationer. Det har blivit svårt att definiera organisationen som en 
sammansatt enhet på grund av olikheter gällande språk och kultur bland medarbetare inom 
organisationen. Därmed har kommunikation och samarbete inom organisationer blivit en 
avgörande faktor för att bibehålla stabilitet och anpassning till förändring. Det huvudsakliga 
syftet med organisatorisk kommunikation kan enligt Yenen et al. (2014) sammanfattas enligt 
nedanstående punkter: 
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• En struktur som binder samman medarbetare inom organisationer vilket gör att de kan 
samarbeta på ett koordinerat sätt 

• Har en aktiv roll i den hierarkiska strukturen och upprätthållandet av disciplin inom 
organisationen 

• Säkerställer att grupper i organisationen är anslutna både i mindre grupper 
sinsemellan och resten av organisationen, detta leder till förbättring och utveckling av 
tillhörighet 

• Viktigaste verktyget för ledningen vid upprätthållandet av planering, beslutsfattande 
och disciplin 

 
Den mängd eller tillgänglighet av intern kommunikation som är nödvändig beror enligt Kramer 
(2004) på medarbetarens känsla av osäkerhet och tillfredsställelse av information. Osäkerheten 
kan bero på hur medarbetaren ska utföra sin arbetsuppgift. När en medarbetare blir dåligt 
informerad finns det risk för missnöje vilket kan resultera i sämre produktivitet. 
Kommunikationen är en nyckelfaktor för att göra medarbetare mer produktiva och måste 
därför fungera åt alla håll i processen. Klassiska typen av kommunikation som förmedlas 
mellan grupper på olika nivåer av den hierarkiska organisationsstrukturen kallas för vertikal 
kommunikation (Sîrbu, Muresan, & Pipas, 2012). Vertikal kommunikation används idag av 
många företag utan någon hänsyn till tvåvägskommunikationen. En fungerande 
tvåvägskommunikation skulle resultera i en ökad trovärdighet för ledningen av medarbetarna 
(Argenti, 1998). Förutom den vertikala kommunikationen är det viktigt att ta hänsyn till den 
horisontella kommunikationen mellan parter på samma hierarkiska nivå av 
organisationsstrukturen (Sîrbu et al., 2012). En fungerande horisontell tvåvägskommunikation 
betraktas vanligen som viktigt för en organisations välmående. Däremot kan det vara ett 
problem för företag att uppnå en fungerande tvåvägskommunikation vilket beror på att 
kommunikation till stor del handlar om mänskliga relationer vilket kan göra det svårt för 
medarbetare att komma överens (Minter, 2010). 

3.5 Benchmarking 
Benchmarking definieras enligt Isoraite (2004) som förbättring genom lärande av bästa möjliga 
tillämpning. Vidare förklarar hon att benchmarking innebär att undersöka utanför sin 
organisation för att utforska hur andra företag lyckats uppnå sina prestationsmål. 
Benchmarking innebär att förstå hur deras processer fungerar för att veta vad som ligger bakom 
processernas lyckade prestationer. När en benchmarking genomförts och nya lärdomarna 
applicerats på ett effektivt sätt kommer lärdomarna att bidra till en ökad prestation i tidigare 
kritiska delar inom organisationen. Det finns olika typer av benchmarking och en av dessa 
kallas för intern benchmarking (Egnell, 1996; Isoraite, 2004). 

3.5.1 Intern benchmarking 
Intern benchmarking innebär att företag jämför en specifik process mot liknande processer 
inom den egna organisationen (Egnell, 1996; Isoraite, 2004). Fördelar som finns med en intern 
benchmarking är tillgängligheten av känslig information och data, samt att det vanligtvis krävs 
mindre resurser och pengar vid genomförandet. En intern benchmarking kan även innebära 
färre hinder vid implementering av nya lärdomar då tillämpningarna blir lättare vid överföring 
inom samma organisation (Isoraite, 2004). 
 
Utmaningar som enligt Isoraite (2004) finns inom intern benchmarking är begränsningar för 
organisationen. Författaren lyfter fram att organisationer riskerar att gå miste om att hitta den 
bäst möjliga tillämpningen genom att bara begränsa sig till den egna organisationen, den bästa 
möjliga tillämpningen är mer sannolik att hitta genom en extern benchmarking. Puckett och 
Siegel (1997) menar istället på att den interna benchmarkingen skapar mer konkreta värden än 
vid en extern benchmarking och har som fördel att ge lösningar från befintlig kunskap inom 
organisationen. Vidare lyfter de fram några faktorer till varför en intern benchmarking är att 
föredra över en extern för organisationer: 
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• Lättare att samla in data - Med intern benchmarking är det lättare att samla in data 
eftersom den alltid finns tillgänglig.  
 

• Jämförelsen är mer relevant - Jämförelsen blir mer relevant eftersom det relateras 
till den egna verksamheten.  

 
• Det är lättare att vidta åtgärder på resultaten - Vid en extern benchmarking 

identifieras skillnader som finns mellan den egna organisationen och konkurrenterna, 
men den ger ingen information på varför skillnaderna finns. Den interna 
benchmarkingen kan istället genom intervjuer och att dela med sig av bästa möjliga 
arbetssätt hjälpa företag att förstå varför skillnader uppstår. 

 
• Ger förutsättning för ständiga förbättringar - Inom en organisation kommer det 

alltid att finnas skillnader i prestation. Genom att dela med sig av bästa möjliga 
arbetssätt inom organisationen, ges förutsättningar till ledningen att hela tiden ”höja 
ribban” och ständigt förbättra prestationen. 

 
Intern benchmarking har i tidigare forskning visat sig vara effektiv vid förbättring av processer. 
Southard och Parente (2007) redovisar i sin studie för en intern benchmarking där två 
processer jämfördes. Den interna benchmarkingen i deras studie resulterade i ett fördelaktigt 
förbättringsverktyg av processen. Medan den externa benchmarkingen har varit i fokus för de 
flesta undersökningar och tillämpningar, har det visat sig att intern benchmarking har potential 
att erbjuda många, om inte alla fördelar, med färre implementeringsproblem än externa. I 
studien har det även visat på att intern benchmarking kan hjälpa att identifiera lönsamma och 
konkurrenskraftiga affärsmetoder som ökar företagets konkurrenskraft. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Företagsbeskrivning 
DS Smith är ett tillverkande företag och är specialiserade inom kundorderspecifik tillverkning 
av emballage i wellpapp som används till förvaring och marknadsföring av produkter. 
Anläggningen i Värnamo riktar sig främst till den svenska marknaden. Värnamo är en av två 
wellpappdivisioner i Sverige. Den andra anläggningen är lokaliserad i Mariestad. Fabriken i 
Värnamo har cirka 190 anställda och tillverkar månadsvis i snitt 8,3 miljoner m2 wellpapp. 
 
Fallföretaget i Värnamo har problem med hantering av stans- och klichéverktyg. Verktygen 
används vid tryck och stansning av emballage. Verktygen är nödvändiga för maskinerna i 
produktion och finns inte alltid tillgängliga fysiskt på plats. Avdelningen Stans och Kliché 
hanterar reparationer av verktygen samt kontroll av nya verktyg och är den centrala 
avdelningen inom denna fallstudie. Problemen som uppstått kan enligt fallföretaget bero på 
dålig kommunikation, bristande arbetssätt i affärssystemet samt fel val av prioriteringar inom 
och mellan avdelningarna. Problemen har som resultat orsakat att fallföretaget ofta drabbas av 
leveransförseningar till kund. 

4.2 Kartläggning av reparationsprocessen 
När ett verktyg går sönder eller inte är tillräckligt funktionellt för användning påbörjas en 
reparationsprocess av stansar och klichéer. Det finns fyra avdelningar på företaget som berörs 
av reparationsprocessen. En kort beskrivning av följande avdelningar sker nedan. 
 
Stans och kliché (SoK) 
Stans och kliché är avdelningen som har störst inverkan på reparationsprocessen. Reparatören 
på avdelningen har kontinuerlig kontakt med samtliga avdelningar inom processen och deras 
främsta arbetsuppgifter är: 

• Att skicka stansar och klichéer till produktion 
• Att ta emot stansar och klichéer från produktion 
• Sortera verktygen 
• Reparera verktygen 
• Beställa ersättningsklichéer 
• Mottagningskontroll av ersättningsverktyg 

 
Produktion 
Arbetsuppgifterna som berör produktionen i reparationsprocessen är användningen av 
verktygen i maskin. Operatörerna får inledningsvis verktygen av SoK och sorterar dem vid 
maskinerna inför användning.  Vid användning av verktygen finns det risk för slitage som 
repareras av reparatören på SoK. 
 
Kalkyl och beredning (KoB) 
Kalkyl och beredning är avdelningen inom processen som utför inköp av reparationsstansar. 
Inköp sker på begäran från reparatören på SoK, som skickar ett formulär om vilket stansverktyg 
som ska beställas. KoB sköter även uppföljning med leverantör vid eventuella fel av verktyg som 
levererats.  
 
Utlastning 
I reparationsprocessen har avdelningen en mindre betydande roll och deras arbetsuppgifter är 
att göra mottag av de verktyg som levererats samt att kontakta eller leverera verktygen till SoK. 
Det är dock viktigt att utlastningen kontaktar SoK vid ankomst av verktyg för att dessa inte ska 
bli stående. 
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Processen har kartlagts med hjälp av observationer och intervjuer. Ovanstående avdelningar är 
markerade i Figur 7 och visar vilka aktiviteter som berör vilken avdelning. En detaljerad 
beskrivning av vad som sker i processen beskrivs under figuren. 
 

 
Figur 7 - Processkartläggning av reparationsprocessen i Värnamo 
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Processen påbörjas då en stans och kliché efterfrågas till maskinerna i produktion. Verktygen 
plockas från förrådet hos SoK och skickas ner till produktion. När produktionen tagit emot 
verktygen sorteras de vid maskin inför användning. Produktionen använder sedan verktygen 
för tryck och stansning av emballage. Efter användning av stansverktygen finns det risk för 
slitage på bland annat gummi och stål. När det gäller klichéverktygen finns det risk att delar på 
verktyget lossnar efter användning. 
 
Efter att en produktionsorder har avslutats ska verktygen bytas ut inför nästkommande order. 
Här bedömer operatören statusen på verktygen. I samband med bedömningen ändras etiketten 
som finns på stansverktygen beroende på status (se Figur 8 och Figur 9) och en etikett sätts på 
klichéverktyget vid behov (se Figur 10). Användningen av etiketter tydliggör för SoK om 
verktyget ska repareras eller placeras i förråd när de skickas tillbaka. 
 
När verktyget kommit tillbaka från produktion är SoKs uppgift att kontrollera statusen på 
etiketterna som finns på stansen (se Figur 8 och Figur 9). Status på stansen kan antingen vara 
OK eller STOPP. När etiketten är OK antas den vara godkänd för lagring. Om den däremot är 
satt som STOPP måste verktyget repareras och skrivs då upp på reparationslistan, här ändras 
även status i systemet om att verktygen ska repareras. 
Om det är fel på en kliché ska en etikett finnas på den (se Figur 10). Etiketten sätts endast om 
klichén är defekt. I annat fall antas den vara OK. 
 

 
Figur 8 - Stansetikett (Framsida) 

 

 
Figur 9 - Stansetikett (Baksida) 
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Figur 10 – Klichéetikett 

När ett verktyg tilldelats statusen STOPP undersöker reparatören verktyget och gör en 
bedömning av möjligheter kring reparation. Ifall verktyget kan repareras utför reparatören det 
själv, ändrar status i systemet om att verktyget är tillgängligt igen och placerar det i förrådet för 
användning. När ett verktyg inte kan repareras skapas en beställning. När det gäller stansar 
görs beställningen av avdelningen KoB medan beställningen av klichéer utförs av SoK. 
 
När en beställning av stansar utförs skickar SoK ett formulär till KoB om vilket stansverktyg 
som ska beställas. KoB skapar då en beställning till leverantör med formuläret som underlag. I 
samband med detta ändras statusen i systemet om att verktyg har beställts med ett beräknat 
leveransdatum. 
 
När verktygen levererats in till företaget tar utlastningen emot verktygen och kontaktar SoK. 
När SoK mottagit verktygen utförs en mottagningskontroll. Om verktygen är OK ändras 
statusen i systemet till att de finns tillgängliga och verktygen placeras i förrådet för användning. 
Skulle verktygen inte klara kontrollen görs en bedömning om möjliga reparationer på verktyget. 
Om det finns möjlighet att reparera verktyget genomförs det. Efter reparation ändras statusen 
gällande verktygen i systemet och en förflyttning till förråd sker. Utifall att det inte är möjligt 
att reparera verktygen kontaktar SoK avdelningen KoB, där en uppföljning med leverantören 
sker och en ny beställning genomförs. Vid inleverans av en ny beställning genomförs samma 
process där SoK utför en mottagningskontroll och om verktygen klarar kontrollen skickas de 
till förråd. 

4.3 Utmaningar i reparationsprocessen 
Här presenteras problemen som finns i reparationsprocessen kring kommunikation och 
rutiner. Det har även framgått att det finns problem kring ansvar som påverkat 
kommunikationen och rutinerna. Problemen har identifierats med hjälp av dokumentstudier, 
intervjuer och observationer. Författarna har även granskat falska och tillfälliga samband från 
dokumentstudierna. Under studiens gång har författarna försökt att lyfta fram de mest 
relevanta och återkommande problemen. Problemen som identifierats redovisas nedan. 

4.3.1 Rutiner 
Företagsdokument som fanns kring arbetsrutiner påvisade att arbetarna hade instruktioner 
med bilder och text för hur verktygen skulle hanteras. Arbetsrutinerna redovisade även för hur 
en operatör skulle sköta hanteringen av etiketterna som fanns på stansarna. Rutinerna för 
produktion förklarade (se även Bilaga 7): 



Empiri 

25 

 

• Hur stansarna skulle stå på vagnen som skickas upp till SoK och vad de olika statusarna 
på etiketten betydde 

• Hur man skulle gå tillväga om stansen behövde åtgärdas och hur man utförde en 
markering 

• Att man vid en förtydling av problemet skulle förklara med ytterligare text på etiketten 
 
Dokumenterade arbetsrutiner fanns även på hur medarbetarna inom SoK skulle hantera 
stansverktyg som skickats från produktion. Rutinerna innefattade (se även Bilaga 8):  

• Vad etiketternas status innebar och vad man skulle göra vid varje status 
• Att man skulle skriva upp stansarna som är rödmärkta på tavlan 
• Ta bort markeringar som fanns på stansen efter reparation 

 
Dokumenten som fanns kring rutiner påvisade att en kontroll av verktyg skulle genomföras av 
operatörerna. Däremot fanns det ingen beskrivning i rutinen för hur kontrollen skulle 
genomföras. Kontrollen skulle vara till underlag för etiketten som skickats med verktyget 
gällande dess status till SoK. Intervjuerna som genomfördes visade på att det fanns en tvetydig 
bild kring kontroller av verktyg. En operatör menade på att kontroller av verktyg utfördes efter 
körning i produktion. En annan operatör menade istället på att kontroller inte utfördes men att 
man såg ifall det skulle vara fel på verktyget. Reparatören som arbetade i SoK uppfattade det 
som att operatörerna i produktionen skulle utföra kontroller på verktygen efter körning. 
Operatörerna menade även att vid ett eventuellt fel på verktyget skedde markering med 
maskeringstejp och tusch. Markering med tusch ansåg reparatören vara problematiskt, den 
skapade förvirring och gjorde det svårt att skilja på tidigare och nuvarande markeringar. 
 
Det framgick under intervjun med reparatören att det även fanns problem inom SoK gällande 
rutiner. Några direkta arbetsrutiner för tillvägagångssättet kring reparationer fanns inte 
dokumenterade. Reparatören förklarade att det däremot var svårt att standardisera 
reparationer då varje fall var unikt. Dock menade reparatören på att man borde kunna skapa 
rutiner på en mer generell nivå, vilket hade kunnat minska uppkomsten av fel. Vidare menade 
reparatören att otydligheterna som fanns kring arbetsrutinerna har påverkat det dagliga 
arbetet. Ett resultat av bristande rutiner var att det inte fanns någon tydlig struktur för hur 
prioritering skulle ske bland arbetsuppgifterna. I nuläget hade reparatören tre centrala 
arbetsuppgifter i sitt dagliga arbete. Arbetsuppgifterna var att göra mottagningskontroll, att 
reparera verktyg vid maskin samt att reparera verktyg som skickats från produktion. 
Prioriteringen av arbetsuppgifterna hade reparatören själv skapat däremot visste reparatören 
inte om prioriteringen var det mest lämpliga arbetssättet då det inte fanns någon standard. 

 
Observationer av rutiner visade att operatörerna använde sig av maskeringstejp eller 
tuschpenna vid markering av fel på verktyg. Därmed följde inte medarbetarna nedskrivna 
rutinerna för markering av verktyg som fanns dokumenterade. Den nuvarande dokumenterade 
rutinen för markering av verktyg med klistermärken visade sig inte fungera (se Bilaga 7), 
antigen föll klistermärkena av eller satt de för hårt vilket resulterat i att medarbetarna använt 
sig av ett alternativt arbetssätt. När det gäller kontroll av verktygen efter körning visade 
observationen att en kontroll inte genomfördes. Operatörerna tog ut verktygen från maskin och 
bytte endast status på etiketten till “OK - för lagring”. 

4.3.2 Kommunikation 
Hur kommunikationen skulle ske inom och mellan avdelningar fanns det inte mycket 
dokumentation kring. Företagsdokumenten som undersöktes visade på att det endast fanns en 
rutin kring kommunikation. Dokumentationen berörde hur kommunikationen mellan 
produktion och SoK skulle ske. Rutinen innefattade information om hur etiketterna på 
verktyget skulle användas. Vid fel skulle operatören ange skift samt maskinnummer för att 
underlätta kommunikationen (se Bilaga 7).  
 
Kommunikationen i reparationsprocessen uppmärksammades av författarna som mest 
bristfällig kring avdelningen Stans och kliché. Författarna anser att de upplevda 
kommunikationsproblemen kan bero på att avdelningen har mest inverkan på processen. En 
av de problem som uppmärksammades (se Figur 11) var kommunikationen mellan produktion 
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och SoK som enligt reparatör ibland upplevts som bristfällig. Problemen i kommunikationen 
berörde etiketterna som användes vid bedömning av status på stansverktygen. Reparatören 
ansåg att etiketterna bör ha påskrift, maskinnummer samt skift för att underlätta 
kommunikationen vid eventuella funderingar. Reparatören ansåg även att det för det mesta 
saknades påskrift på etiketterna som skickades med verktygen, vilket försvårade 
kommunikationen vid osäkerhet av reparation. Däremot ansåg operatörerna som intervjuades 
att etiketterna som skickades med verktygen gällande dess status innehöll påskrift och 
maskinnummer.  
 

 
Figur 11 - Kommunikation mellan Produktion och SoK 

 
 
KoB ansåg att kommunikationen med SoK för det mesta fungerade bra (se Figur 12). Däremot 
ansåg KoB att kommunikationen mellan avdelningarna var bristfällig när reparatören inte var 
på plats. Intervjuer påvisade att det oftast var reparatören som kommunicerade med KoB 
gällande beställning av nya stansverktyg och därmed var mest insatt i arbetet. 
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Figur 12 - Kommunikation mellan SoK och KoB 

 
 
Inom avdelningen SoK fanns det även utmaningar kring kommunikation mellan medarbetare. 
Reparatören berättade under intervjun att nödvändig information inte alltid nått fram av 
medarbetarna på avdelningen. Problemet kring bristande informationsdelning innebär att 
övriga medarbetare inte alltid informerat reparatören om kommande reparationer och när 
verktygen skulle vara färdiga. Enligt reparatören har bristfällig informationsdelning resulterat 
i att reparationer ibland upptäcktes försent vilket påverkade produktionen negativt där verktyg 
som behövdes inte alltid fanns tillgängliga. Vid otillgängliga verktyg tvingades produktionen 
senarelägga produktionsorder som i vissa fall resulterade i leveransförsening till kund. 
 
Utifrån observationer som genomfördes uppmärksammades det att endast två av fem etiketter 
som var markerade med STOPP hade påskrift och maskinnummer, varav dessa två var från 
samma operatör. Däremot hade etiketter som användes vid klichéverktyg visat sig fungera 
bättre. Etiketterna hade en tydlig spalt för signatur (se Figur 10) och under observationen 
visade sig att alla etiketter som var märkta för reparation hade en påskrift. Observationerna 
visade även på att medarbetarna i SoK endast skrev upp reparationer på reparationslistan utan 
någon direkt kommunikation med reparatör. Det gjordes även ingen undersökning av 
medarbetarna när verktyget behövde vara tillgängligt i produktion. 

4.3.3 Ansvar 
Arbetsuppgifterna som berörde reparationsprocessen visade att det fanns problem kring 
ansvarsfördelningen i flera delar av reparationsprocessen. Företagsdokumenten som 
studerades kring dokumenterade fel tydde på saknaden av ansvarsfördelning vid ändring av 
status i systemet. Det hade i upprepade fall inte skett någon statusändring av verktygen i 
systemet inom SoK. Figur 13 och Figur 14 redovisar vart i processen problemet uppstått. 
Statusändringen hanterades av samtliga medarbetare på avdelningen och resulterade i 
svårigheter vid spårande av problem. Svårigheten innebar att medarbetare från övriga 
avdelningar inte kunde kommunicera vid funderingar då statusändringen kan ha utförts av 
samtliga medarbetare inom SoK.  
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Figur 13 - Statusändring efter reparation 

 
 

 
Figur 14 - Statusändring efter beställning 

 
Problem som upplevdes kring ansvar inom produktion av SoK berörde mestadels etiketterna 
som produktionen skickade med verktygen. Reparatören ansåg att operatörerna skulle ta mer 
ansvar för att se till att påskrift och maskinnummer fanns med på etiketterna men även vara 
tydligare när det gäller markering av vad som skulle repareras. Bristen på ansvarstagande har 
som tidigare nämnt skapat kommunikationsproblem mellan avdelningarna. Ett ökat 
ansvarstagande från produktion hade enligt reparatören resulterat i en förenkling av det dagliga 
arbetet då det hade blivit lättare att spåra vad som ska repareras och vem som ansvarar för 
informationen reparatören behöver. Däremot förklarade reparatören att etiketterna som 
skickades med stansar inte haft en spalt för signatur och kan vara en orsak till att det oftast 
saknades påskrift. Reparatören menade däremot att etiketterna som användes på klichéer haft 
en tydlig spalt för signatur och där fungerade påskrift bättre. 
 
När det gäller ansvarsfördelningen inom SoK visade det sig att arbetssättet är sårbart. Andra 
avdelningarna i reparationsprocessen påpekade att alltför mycket ansvar låg hos reparatören. 
När reparatören varit frånvarande under en längre tid har det märkts i form av försämrad 
kommunikation och produktion, då det endast finns en reparatör som arbetar med reparationer 
av verktyg. 

4.4 Benchmarking 
Nedan redovisas en undersökning av hur reparationsprocessen på Ds Smith i Mariestad ser ut 
samt hur kommunikation, rutiner och ansvar fungerar. 
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4.4.1 Kartläggning av reparationsprocessen 
Benchmarkingen på DS Smith i Mariestad innefattade en processkartläggning av 
reparationsprocessen. Processen i Mariestad kartlagdes med hjälp av intervjuer och 
observationer. Avdelningarna som ingår i reparationsprocessen i Mariestad är Produktion, 
Utlastning och Stans och Kliché (SoK). Till skillnad från reparationsprocessen i Värnamo ingick 
inte avdelningen Kalkyl och Beredning (KoB), istället skötte Stans och Kliché motsvarande 
arbetsuppgifter. Förövrigt motsvarade arbetsuppgifterna inom reparationsprocessen i 
Mariestad arbetsuppgifterna i Värnamo. Däremot arbetar tre reparatörer inom SoK på 
anläggningen i Mariestad tillskillnad från Värnamo där det endast arbetar en reparatör. Under 
Figur 15 följer en mer detaljerad beskrivning av vad som sker i processen. 

 
Figur 15 - Processkartläggning av reparationsprocessen i Mariestad 

 
Processen påbörjas när produktionen är i behov av ett verktyg. Verktygen skickas ner till 
produktionen av reparatörerna i SoK. Produktionen använder verktygen i maskin vid 
tillverkningen och efter körning skickas verktygen tillbaka till SoK. I de fall som stans- och 
klichéverktygen kommer tillbaka till SoK utan någon blankett, antas verktygen vara OK och 
läggs då tillbaka i hyllan. Ifall ett stans- eller klichéverktyg skulle behöva repareras skickas en 
röd blankett med verktyget (se Figur 16). Blanketten innebär att verktygen har spärrats och inte 
får användas i produktion och i samband med detta ändras även status i systemet om att 
verktyget ska repareras. I följande steg gör reparatörerna en bedömning om verktyget går att 
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reparera. Finns det möjligheter att reparera verktyget genomförs det av reparatörerna, status 
ändras tillbaka i systemet till tillgängligt och verktyget läggs tillbaka i förråd. I de fall där 
verktygen inte går att reparera skapar reparatörerna en beställning, detta gäller både stans- och 
klichéverktyg.  
 
 

 
Figur 16 - Reparationsblankett i Mariestad 

 
När verktygen levererats till företaget gör utlastningen en mottagning och kontaktar SoK. 
Reparatörerna på SoK utför sedan en mottagningskontroll av verktygen. Då verktyget är 
godkänt ändras status i systemet att verktygen är tillgängliga och placeras i förrådet. Skulle 
verktygen inte vara godkända utförs en bedömning om möjlig reparation av verktygen. Finns 
det möjlighet att reparera verktygen genomförs det och verktygen placeras i förråd. I samband 
med slutförd reparation ändras status i systemet om att verktygen är tillgängliga igen. I de 
situationer då ett beställt verktyg inte går att reparera sker en uppföljning mellan leverantör 
och reparatörerna i SoK och en ny beställning genomförs. Vid inleverans av en ny beställning 
sker samma process där SoK kontrollerar verktygen och vid en godkänd kontroll av verktygen 
placeras de i förråd. 

4.4.2 Rutiner 
Några dokumenterade rutiner i Mariestad har inte kunnat identifieras av författarna, varken i 
produktion eller i SoK. Intervjun med operatör visade dock att det fanns etablerade arbetssätt 
i produktion kopplade till reparationsprocessen. Operatören förklarade i intervjun att 
kontroller på verktygen utfördes under körning. Syftet med kontrollerna var att säkerställa att 
knivarna på verktyget inte blivit slitna och behövde bytas ut. Däremot påpekade operatören att 
inga kontroller utfördes efter körning. Vidare berättade operatören även om rutinerna som 
fanns när ett verktyg skulle repareras. Produktionen använde sig då av blanketter som bland 
annat skulle innehålla maskinnummer, påskrift och beskrivning. Blanketterna skickade 
operatörerna med verktygen som behövde repareras till SoK. 
 
Gällande rutiner i SoK framgick det i intervjun att reparatörerna inte arbetade efter några 
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dokumenterade rutiner. Reparatören upplevde inte heller saknaden av rutiner eller att 
arbetssättet blivit bristfälligt. Det har framgått att reparatörerna arbetade utifrån “fria händer”, 
där de disponerat arbetet som de själva vill och ansåg det ha fungerat bra. Gällande 
prioriteringen av arbetssättet fanns det ett tydligt tillvägagångssätt att följa. Likt SoK i Värnamo 
hade de tre centrala uppgifter som ingick i deras dagliga arbete. Arbetsuppgifterna omfattade 
att reparera verktyg vid maskin, att göra mottagningskontroll av nya verktyg samt att reparera 
verktyg som kommit från produktion. Prioriteringen skedde således utifrån principen 
“maskinerna måste alltid rulla”, vilket gjort att reparation av verktyg vid maskin varit den 
prioriterade arbetsuppgiften. Gällande reparationer av verktyg som skickades från produktion 
och kontroll av nya verktyg var det affärssystemet Kiwi som avgjorde vilken prioritering som 
skulle ske. Prioriteringen skedde genom att affärssystemet tog fram en prioriteringslista med 
verktygen som behövdes först i produktion. 

4.4.3 Kommunikation 
Kommunikationen och samarbetet som sker inom och mellan avdelningar fanns dokumenterat 
i företagsdokument gällande stans- och klichépersonal. I dokumenten stod det till exempel att 
reparatörerna skulle ha ett öppet och positivt samarbete med alla som påverkades av arbetet 
som till exempel maskinoperatörer.  Dokumenten redovisade även att reparatörerna skulle 
rapportera om avvikande material och produkter samt informera teamledaren om vad som var 
viktigt för produktion. Det fanns även dokumenterat för hur kommunikationen mellan SoK och 
produktion skulle ske. Blanketten som användes av produktionen skulle ge SoK information 
som var nödvändig vid reparationer av stans- och klichéverktyg (se Figur 16). 
Kommunikationen inom reparationsprocessen som i Mariestad endast omfattade SoK, 
produktion och utlastning upplevdes enligt reparatören fungera bra. Reparatören påpekade att 
det alltid fanns påskrift och maskinnummer vilket gjorde det lätt att vid funderingar spåra vad 
som egentligen behövde repareras. Som reparatören själv uttryckte det “Det är inga problem, 
är det något man undrar över på lappen så går det prata med de”. Även från operatörens sida 
upplevdes kommunikationen mellan avdelningarna fungera bra. Operatören påpekade att 
blanketten (se Figur 16) som användes var enkel, tydlig och det fanns en spalt för allt som 
behövde framgå när verktygen skickades till SoK. Reparatören i SoK upplevde även att 
kommunikationen inom avdelningen fungerade bra. Observationen som genomfördes 
bekräftade även att alla blanketter hade en påskrift, maskinnummer samt information om vad 
som behövde repareras.  

När det gäller kommunikation använde reparatörerna även ett affärssystem för reparationer av 
verktyg. Affärssystemet skötte kommunikationen kring vilka verktyg som behövde repareras 
och när verktygen var tvungna att vara färdiga. I systemet framgick det tydligt vilka verktyg som 
var planerade inför kommande 90 dagar. Affärssystemet hjälpte reparatörerna att prioritera i 
det dagliga arbetet kring reparationer och skulle det uppstå några ändringar uppdaterades 
ändringarna i systemet. 

4.4.4 Ansvar 
När det gäller ansvar bland arbetsuppgifterna som berörde reparationsprocessen fanns det en 
tydlig ansvarsfördelning i Mariestad. Företagsdokumenten redovisade tydligt vad varje 
medarbetares ansvar omfattade. Reparatörerna som hanterade klichéer var till exempel 
ansvariga för att (se även Bilaga 9): 

• Avgöra om ersättningsverktyg skulle köpas 
• Avgöra om leverans av verktyg var fel 
• Ringa till verktygsleverantör vid leveransförsening 
• Genomföra leveranskontroll vid ankommande verktyg 
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Reparatören påpekade även att det inom avdelningen var tydligt vad varje medarbetare 
ansvarade för. Reparatören som till exempel hanterade klichéer ansvarade om klichéverktyg 
skulle köpas in eller repareras och var därmed själv ansvarig att ändra status i systemet gällande 
klichéverktygen. Det var även reparatören som skötte kontrollen av klichéverktygen som kom 
in och uppföljningen med leverantör gällande verktygen. Samma princip gällde för 
reparatörerna som hanterade stansverktyg, då reparatörerna arbetade i skift var det endast en 
person åt gången som ansvarade för hanteringen av verktyg samt uppdateringen i systemet. 
Ansvarsfördelningen som SoK var uppdelad efter tyckte reparatören fungerade utmärkt. 
Reparatören kände inte heller att arbetssättet blivit sårbart när någon varit frånvarande 
eftersom det fanns ersättare till ordinarie personal, både när det gällde stans- och 
klichéverktyg.  När det gällde ansvaret från produktion ansåg reparatören att operatörerna tagit 
sitt ansvar vid påskrifter gällande blanketterna som skickats med verktyg från produktion.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk samt den interna benchmarkingen. 

5.1 Vilka utmaningar kopplade till rutiner kan identifieras i 
arbetssättet kring tillverkande företags stödprocesser? 
Empirin redovisade att det fanns skillnader mellan hur medarbetarna arbetade jämfört med de 
befintliga rutinerna på fallföretaget. Grote et al. (2009) menar på att rutiner inom 
organisationer så som tillverkande företag finns för att stärka stabilitet samt reducera osäkerhet 
och komplexitet. Några av de befintliga rutinerna som fanns nedskrivna har varken stärkt 
stabiliteten eller minskat osäkerheten och komplexiteten. Snarare har det skapat större 
osäkerhet i processen, där förståelse för rutinerna från medarbetarna saknades. Empirin kring 
företagsdokumenten redovisade att markering på verktyg skulle genomföras med hjälp av ett 
klistermärke med text. Klistermärkena används inte längre i processen. Medarbetarna 
markerar istället verktygen med hjälp av tuschpennor och maskeringstejp. Användandet av 
tuschpenna vid markering visade sig vara problematiskt för reparatören. Anledningen var att 
markering från tidigare reparationer fortfarande var synligt på verktygen vilket skapat 
osäkerhet i det dagliga arbetet. Rutiner som skapas självmant av medarbetarna påverkar enligt 
Witt (2011) dess funktionalitet. Beroende på hur motiverade medarbetarna är kan rutinerna 
antingen få ett positivt eller negativt utfall. Då motivationen är låg kan medarbetare skapa 
rutiner för en minimal ansträngning som kan påverka företagets mål. Däremot har ingen tagit 
på sig ansvaret att uppdatera rutinerna på fallföretaget trots att de funnits där en längre tid. 
Ansvarsbristen kan bero på att ledningen inte ser behovet eller fördelarna med att uppdatera 
befintliga rutiner (Espedal, 2006). Befintliga arbetsrutinerna bör ständigt uppdateras för att 
uppnå den funktion de är avsedda till och anpassa sig till förändring i konkurrens och 
affärsmöjligheter (Laakkonen & Kansikas, 2011). 
 
En rutin består enligt Feldman och Pentland (2003) av två delar; beskrivningen av vad rutinen 
innebär och själva utförandet av rutinen som görs av specifika människor vid specifika tillfällen 
och platser. Ett exempel där båda dessa faktorer var bristfälliga gällde rutinen kring kontroller 
av verktyg där det fanns delade uppfattningar kring tillvägagångssättet. Det rådde otydlighet 
bland operatörerna för huruvida kontrollerna på verktygen skulle genomföras. 
Företagsdokumenten redovisade för att en kontroll på verktygen skulle utföras efter en körning 
men gav ingen tydlig indikation på hur denna kontroll skulle genomföras. Det fanns därmed 
ingen tydlig struktur för vilka rutiner som gällde och resulterade i att rutinen för markering av 
verktyg egentligen inte uppfyllt något syfte för koordination inom det dagliga arbetssättet, vilket 
är en av de egenskaper en rutin bör uppfylla i ett företag (Grote et al., 2009; Thompson, 1967). 
 
I empirin framgick även saknaden av rutiner vid reparationer av verktyg och statusändring i 
systemet inom avdelningen SoK. Företagsdokumenten redovisade att det inte fanns några klara 
rutiner för hur reparationer av verktyg samt statusändring i systemet borde utföras. Teorin 
påvisade att rutiner inom tillverkande företag är nödvändiga för att samordna det dagliga 
arbetet. Däremot beror graden av arbetsfördelning och specialisering på hur mycket rutiner 
som behövs för arbetsuppgiften (Grote et al., 2009; Thompson, 1967). Då varje fall av 
reparationer är unikt och specialiserat blir det därmed svårt att standardisera dock kan 
standardiseringen utföras på en mer övergripande nivå. Å andra sidan kan för mycket rutiner 
reducera flexibilitet i processer (Grote et al., 2009). När det gäller statusändring i systemet 
redovisade empirin att detta utfördes av medarbetarna på SoK. Företagsdokumenten som 
studerades kring dokumenterade fel påvisade att arbetssättet kring statusändringen i 
upprepade fall var bristfälligt. Det rådde oklarheter kring ansvarsfördelningen för 
statusändring i systemet som resultat av brist på rutiner där tydliga ansvarsområden inte var 
definierade. 
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5.2 Vilka utmaningar kopplade till kommunikation kan 
identifieras i arbetssättet kring tillverkande företags 
stödprocesser? 
Den interna kommunikationen syftar till kommunikationen mellan individer och grupper på 
olika nivåer och områden där transaktionen är menad att forma och omforma organisationen 
samt de dagliga aktiviteterna (Dolphin, 2005; Frank & Brownell, 1989). Kommunikationen kan 
ske på olika sätt inom ett tillverkande företag. Empirin redovisade att kommunikationen mellan 
produktion och SoK skedde via etiketterna som skickades med verktygen då de skulle repareras. 
Kommunikationen visade sig vara bristfällig då operatörerna inte signerat etiketterna och 
därmed har kommunikationen till reparatören inte kunnat ske på ett tillfredsställande sätt. I 
detta fall förmedlades inte rätt mängd information i processen vilket skapade en osäkerhet som 
enligt Kramer (2004) leder till sämre produktivitet. Produktiviteten påverkas negativt då 
utrustning inte kan repareras vilket påverkar andra delar i företaget (Persson, 2005). Det 
framgick även av empirin att det oftast var reparatören som kommunicerade med KoB och vid 
frånvaro upplevdes kommunikationen som bristfällig på grund av saknaden av 
ansvarsområden. Höglund och Olsson (2015) menar att ledningen inom ett företag måste 
klargöra tydliga roller och ansvarsområden inom processen. Saknaden av ansvarsområden var 
en bidragande faktor till utmaningarna inom stödprocessen som fallföretaget ställdes inför. 
 
Vidare framgick det i empirin att det fanns problem i kommunikationen mellan medarbetarna 
inom SoK. Några av de interna faktorer som Eshlaghy et al. (2011) lyfter fram i sin studie kring 
hållbara processer är effektiv kommunikation och teamwork. Dessa två faktorer var centrala 
utmaningar som SoK ställdes inför och behövde arbeta med då samarbetsbrister inom 
avdelningen kunde identifieras. Reparatören erhöll inte alltid nödvändig information om vilka 
verktyg som skulle repareras och när de skulle vara färdiga vilket skapade missnöje. Detta 
resulterade i prioriteringsfel som orsakade förseningar i produktion. Kramer (2004) förklarar 
att det vid bristfällig information inom företag finns risk för missnöje hos medarbetare vilket 
kan leda till sämre produktivitet. Kommunikation är en nyckelfaktor för produktivitet som 
måste fungera i processen. 

5.3 Hur kan utmaningar kring rutiner och kommunikation 
hanteras för att öka tillverkande företags kvalitet inom 
stödprocesser? 

5.3.1 Rutiner 
En organisatorisk rutin kännetecknas av ett repetitivt igenkänt mönster som genomförs av flera 
aktörer (Feldman & Pentland, 2003). Som tidigare nämnt i empirin framgick det skillnader i 
det dagliga arbetssättet jämfört med dokumenterade rutiner till följd av icke-uppdaterade eller 
otydliga rutiner. Nuvarande rutinerna efterföljdes inte i processen eftersom de inte ansågs fylla 
rätt funktion. För att hantera utmaningen borde det ske en uppdatering av rutinerna. Däremot 
visade det sig att ledningen inte säkerställt att rutinerna efterföljts och därmed inte skapat 
underlag eller förutsättningar för uppdaterande av nuvarande rutiner. Bristande involvering 
visade även att den vertikala kommunikationen var bristfällig mellan medarbetare och ledning. 
Eshlaghy et al. (2011) menar att ledningen måste stödja och engagera sig i processförbättringar. 
Vidare förklarar Eshlaghy att en processägare samt involvering av medarbetare i 
beslutsfattning är bidragande faktorer till en standardiserad process som efterlevs av 
medarbetarna. Processägarens uppgifter är att säkerställa att helheten i processen fungerar 
vilket innebär att fastställa processens kritiska behov samt arbeta med processförbättring 
(Höglund & Olsson, 2015). Fastställandet av kritiska behoven kan innebära en uppdatering av 
rutinerna vilket processägaren kan göra med hjälp av medarbetarna. Dessutom menar Espedal 
(2006) att användningen av medarbetarnas erfarenheter vid uppdaterandet av rutiner kan vara 
en fördel då utfallet blir en förbättring, modifiering eller eliminering av rutinen. Däremot 
identifierades varken en processägare eller någon involvering av medarbetarna vid 
beslutsfattning på fallföretaget vilket kan ha varit en bidragande orsak till utmaningarna i 
stödprocessen. Genom fastställandet av processens behov är processägare att föredra för att 
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säkerställa att helheten i processen fungerar. Processägaren kan arbeta vidare med 
processförbättringar och göra stödprocessen hållbar som resulterar i en ökad kvalitet av 
operativa processer.  
 
I empirin uppmärksammades ett behov av rutiner kring reparationstider och statusändring 
inom SoK. Avsaknaden av rutinerna gav följdeffekter på andra delar i processen som till 
exempel försenad produktion. Som resultat gjorde avsaknaden av rutinerna det svårt för 
medarbetare att prioritera i det dagliga arbetet. Samtidigt var frågan kring ansvarsområden 
central vilket främst gäller statusändringar i systemet som utfördes av samtliga medarbetare 
inom SoK. Vid fel blev det svårt att identifiera vem som ändrat i systemet och det blev svårt att 
kommunicera kring uppstående problem. Bristande rutiner och ansvarsområden visade även 
en påverkan på kommunikationen. Skapandet av nya rutiner i kombination med att utse tydliga 
ansvarsområden ger förutsättningarna för att hantera utmaningar i stödprocesser så som 
reducerad osäkerhet och komplexitet (Höglund & Olsson, 2015; Grote et al., 2009). Interna 
benchmarkingen visade att prioritering i det dagliga arbetet och tydliga ansvarsroller fungerat 
bättre på anläggningen i Mariestad där arbetssättet mellan anläggningarna skiljer sig åt (se 
Figur 17 och Figur 18). 
 

 
Figur 17 - Hantering av reparationer i 
Värnamo 

 
 

Figur 18 - Hantering av reparationer i 
Mariestad 

 

Anläggningen i Mariestad använde sig av ett affärssystem för att organisera och dokumentera 
reparationer. Affärssystemet skapade en prioritering i det dagliga arbetet och gav reparatörerna 
stöd kring beslut av vilka verktyg som skulle repareras de kommande 90 dagarna. 
Affärssystemet såg till att reparatörerna i Mariestad hade tillräckligt med informationsunderlag 
vid beslut av reparationer och undvek att försättas i en situation där antaganden behövde ske. 
På anläggningen i Värnamo användes affärssystemet bland annat för statusändring av 
reparationer, däremot användes inte funktionen för prioritering av verktyg vilket var en 
utmaning i processen som anläggningen ställdes inför. Affärssystemets syfte i ett tillverkande 
företag är att effektivisera verksamheten på en övergripande nivå. Effektiviseringen innebär 
dels en förbättring av beslutsfattning där rätt mängd av informationsunderlag erhålls för 
medarbetare att fatta ett beslut och dels för att effektivisera processer (Magnusson & Olsson, 
2008). Därmed borde anläggningen i Värnamo implementera funktionen kring prioritering av 
verktyg. Användningen av funktionen skulle underlätta vid beslutsfattning vilket hade 
effektiviserat processen samt det dagliga arbetet. Det bidrar även till att icke-värdeskapande 
aktiviteter i processer reduceras till exempel rationaliseras användning av reparationslista bort 
(Beckeman, Bourlakis, & Olsson, 2013). 
 
När det gäller ansvarsfördelningen inom SoK i Mariestad fanns en tydlig riktlinje för vad varje 
medarbetare var ansvarig för. I samband med ansvarsområdet hanterades statusändringar i 
systemet vilket innebar att varje medarbetare hanterade statusändringar i systemet kring sitt 
ansvarsområde. Som tidigare nämnt kan tydliga ansvarsområden och rutiner förbättra 
processer. Genom att använda sig av välbeprövade arbetssätt från Mariestad skapar detta 
förutsättningar för ett bättre arbete. Tydliga ansvarsområden uppfattas enligt författarna ge 
förutsättningar till en förbättrad process där samtliga medarbetare är medvetna om sitt ansvar 
i processen. 
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5.3.2 Kommunikation 
Empirin redovisade för kommunikationsproblem mellan SoK och produktion. Problemet 
grundade sig i etiketten (se Figur 8 och Figur 9) som skickades med stansverktygen och brukade 
sakna påskrift. Etiketten som användes saknade en kolumn för signatur till skillnad från 
etiketten som användes för klichéverktyg (se Figur 10), där påskrift fungerade bättre. 
Benchmarkingen i Mariestad visade på att dessa problem inte uppstår vilket beror på att 
rutinen var väletablerad och efterföljdes av samtliga medarbetare. Operatörerna i Mariestad 
hade en tydlig blankett (se Figur 16) där det fanns en kolumn för signatur. Blanketten gjorde 
det lättare för medarbetarna i Mariestad att efterfölja arbetsrutinen gällande påskrift och 
därmed har kommunikationen mellan produktionen och SoK fungerat bättre och varit spårbar. 
En förbättrad kommunikation säkerställer att grupper i organisationen är anslutna både i 
mindre grupper sinsemellan och resten av organisationen vilket leder till förbättring och 
utveckling av tillhörighet (Yenen et al., 2014). Kommunikationsproblemen som upplevdes i 
Värnamo fanns det inga spår av i Mariestad vilket påvisade att användningen av ett väletablerat 
arbetssätt minskar kommunikationsproblemen avsevärt. Som tidigare nämnt grundade sig 
problemet i etiketten som skickades med stansverktygen där saknaden av information uppstått 
och resulterat i osäkerheter i processen. Den mängd eller tillgänglighet av intern 
kommunikation som är nödvändig beror enligt Kramer (2004) på medarbetarens känsla av 
osäkerhet och tillfredsställelse av information. Genom att skapa förutsättningar till en spårbar 
kommunikation ökar tillfredsställelsen av information vilket även kan förbättra processen. 
 
Det uppmärksammades även att kommunikationen mellan SoK och KoB upplevdes som 
bristfällig. Problemet grundade sig i att det endast var reparatören som kommunicerade mellan 
avdelningarna och ansågs därmed vara en nyckelperson för den fungerande kommunikationen. 
Vid frånvaro av nyckelpersonen påverkades kommunikationen negativt i form av bristande 
informationsdelning vilket uppmärksammade saknaden av backup. Höglund och Olsson (2015) 
menar på att det är viktigt för ledningen att klargöra tydliga ansvarsområden. Därmed är det 
viktigt att utse en tydlig backup för att förbättra kommunikationen och på så sätt öka 
stödprocessens kvalitet. En förbättrad kommunikation hjälper avdelningarna att binda 
samman medarbetare som gör att de kan samarbeta på ett koordinerat sätt (Yenen et al., 2014). 
Benchmarkingen påvisade att dessa kommunikationsproblem inte uppstått i Mariestad och 
visade på en helt annan struktur av reparationsprocessen där avdelningen KoB inte var 
involverad i processen. Uppgifterna som berörde beställning och uppföljning utfördes istället 
av SoK. En förenkling av processen kan vara att föredra för anläggningen i Värnamo men skulle 
resultera i ett ökat behov av resurser i SoK där det endast arbetar en reparatör, medan 
motsvarigheten i Mariestad är tre reparatörer. Det är viktigt för tillverkande företag att 
förbättra sina stödprocesser. Problem som grundar sig i en alltför komplex process kan 
hanteras genom att förenkla den. En förenkling som förbättrar kvalitén i stödprocesser i ett 
tillverkande företag resulterar i en ökad konkurrenskraft av operativa processer. Stödprocesser 
påverkar de operativa processernas effektivitet i hög grad då stödprocessernas förmåga att 
fungera väl påverkar utfallet av det stöd som operativa processer får och därmed dess resultat 
(Höglund & Olsson, 2015). 
 
I empirin framgick det även upplevda kommunikationsproblem inom avdelningen SoK. 
Problemen grundade sig i dålig informationsdelningen mellan medarbetarna på avdelningen. 
Information gällande reparationer av verktyg nådde inte alltid ut till reparatör. Vid dålig 
information påverkades även produktiviteten inom avdelningen då verktyg blivit kvarstående 
och inte reparerats. Enligt Yenen et al. (2014) är ett syfte med organisatorisk kommunikation 
att säkerställa att mindre grupper är anslutna sinsemellan inom organisationen. Empirin 
redovisade att syftet med kommunikation inte lyckades uppnås inom SoK. Kommunikationen 
här blir en nyckelfaktor för att öka produktiviteten (Kramer, 2004).  När det gäller SoK i 
Mariestad upplevdes kommunikationen enligt reparatören fungera bra mellan medarbetarna. 
Dessutom arbetade reparatörerna som tidigare nämnt efter ett affärssystem till skillnad från 
Värnamo där reparatören arbetade efter en reparationslista. Användningen av affärssystemet 
innebar att kommunikationen var mindre sårbar i Mariestad. Där behövde ingen medarbetare 
kommunicera fram informationen till reparatör samt att processen blev mindre komplex. 
Genom att införskaffa nödvändiga funktioner i affärssystem förbättras kommunikationen och 
informationsdelningen mellan medarbetare i stödprocesser.  
 



Diskussion och slutsatser 

37 

 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleder med en diskussion av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har undersökt hur en stödprocess i ett tillverkande företag kan kvalitetssäkras för att 
upprätthålla konkurrenskraft i operativa processer. Operativa processer förknippas med direkt 
tillverkning av produkter och skapar därmed ett direkt värde för kund. Studien har fokuserat 
på att identifiera utmaningar i arbetssätt och föreslå förbättringar kring rutiner och 
kommunikation. Hur utmaningarna kan hanteras framgår i avsnitt 5.3 där exempel från både 
teorin och en intern benchmarking redovisas som underlag. En mer ingående förklaring kring 
resultatet redovisas nedan. 

6.1.1 Rutiner 
Rutiner är nödvändiga inom tillverkande företag, de stärker stabiliteten i processen och hjälper 
medarbetare med koordination inom det dagliga arbetet (Grote et al., 2009; Thompson, 1967). 
I de fall där rutiner saknas eller är svårförståeliga och odefinierade för medarbetare blir 
arbetssättet mer osäkert och komplext (Grote et al., 2009). När det saknas rutiner i någon del 
av en process blir det svårt för medarbetare att prioritera i det dagliga arbetet vilket gör 
processen komplex. I de fall där rutiner är svårförståeliga eller odefinierade visar det sig att 
medarbetare istället tar eget initiativ och bortser från de dokumenterade rutiner vilket 
resulterar i osäkerheter i processer. Komplexiteten och osäkerheten beror främst på att det 
saknas en standard för hur saker och ting utförs på företag. När medarbetare har en 
arbetsstandard finns det alltid ett förväntat utfall oavsett vem som utfört arbetsuppgifterna. Det 
förväntade utfallet ger medarbetarna kunskapen om när det uppstår ett fel i processen. Vid fel 
skiljer sig processen från det förutsägbara utfallet vilket resulterar i en minskad osäkerhet och 
komplexitet i processen vid användandet av rutiner (Grote et al., 2009). Osäkerhet och 
komplexitet kan med hjälp av noggrannhet i skapandet av nya rutiner förhindras. Involvering 
av medarbetare vid skapandet av nya rutiner kan vara en fördel då utfallet blir en förbättring 
(Espedal, 2006). Arbetsuppgifterna utförs dagligen av medarbetarna som besitter mest 
kunskap om hur rutinen borde utforma för att uppnå bästa möjliga arbetssätt. 
 
Efterlevnad, uppdatering och förtydligande av befintliga rutiner är dessutom utmaningar som 
tillverkande företag ställs inför. Rutiner som finns i stödprocesser måste uppdateras för att 
uppfylla det syfte som de är avsedda för, genom att förtydliga eller ändra i rutinerna. Befintliga 
rutiner kan behöva ett förtydligande i de fall där det råder oklarhet i hur rutinen egentligen 
genomförs. Ett uppdaterande av arbetsrutiner behöver ses över i samråd med medarbetare för 
att hitta nya och mer effektiva sätt att arbeta på. Uppdatering av rutiner sker däremot inte av 
många företag på grund av att ledningen inte ser behovet av det (Espedal, 2006). Bristande 
engagemang och ansvar från ledningen kan bero på att den vertikala kommunikationen är 
bristfällig i företaget och där behov av förbättringar i arbetssätt inte alltid uppmärksammas. 
Enligt Eshlaghy et al. (2011) måste därmed ledningen engagera sig i förbättring av processer. 
Ledningen måste skapa förutsättningar till förbättringsarbete där en processägare kan utses 
som i samband med medarbetare tar beslut gällande utmaningar som finns i processen. En 
processägares uppgift är enligt Höglund och Olsson (2015) bland annat att identifiera kritiska 
behov i processen samt arbeta med processförbättring som är en bidragande faktor för ökad 
kvalitet i processen (Thakur, 2010). Betydelsen av processägare blir därmed en bidragande 
faktor för kvalitetssäkring av stödprocesser för att åstadkomma konkurrenskraft i 
verksamhetens operativa processer. 

6.1.2 Kommunikation 
Kommunikation definieras som en av de viktigaste processerna för att ett företag ska fungera 
effektivt och försäkrar om att medarbetare tillsammans strävar mot ett gemensamt mål och 
arbetar effektivt (Yenen et al., 2014). Vid bristfällig kommunikation uppstår osäkerhet i företag 
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som påverkar det dagliga arbetet. När medarbetare inte får rätt mängd av information uppstår 
det fel i processen. Fel i processer kan bli kostsamma för företag, det som till en början handlar 
om en informationsmiss kan resultera i en försenad leverans till slutkund. Företag måste 
därmed säkerställa att rätt information förmedlas, detta genom att identifiera utmaningar som 
finns kring kommunikation inom stödprocesser. Horisontell kommunikation handlar om 
kommunikationen mellan avdelningar och är en utmaning som tillverkande företag ofta ställs 
inför. En fungerande horisontell tvåvägskommunikation betraktas enligt Minter (2010) som 
viktig inom företag men är svår att uppnå eftersom kommunikation till stor del handlar om 
mänskliga relationer. På grund av människans olikheter påverkas kommunikationen på olika 
sätt. Information som förmedlas mellan medarbetare uppfattas olika. Informationen som 
kommuniceras i processen är inte alltid lika självklar för alla medarbetare och därmed är det 
viktigt med tydliga kommunikationsvägar. Tydliga kommunikationsvägar förutsätter att 
ansvarsområden är tydligt definierade där varje medarbetare är medveten om sin roll i 
processen. Detta resulterar i att medarbetare vet när man tar över och när det är dags att 
kommunicera vidare information i processen.  
 
Alltför komplexa processer inom tillverkande företag är en bidragande faktor till 
kommunikationsproblem. Därmed har kommunikation och samarbete inom företag blivit en 
avgörande faktor för att bibehålla stabilitet och anpassning till förändring (Peng & Litteljohn, 
2001). Stödprocesser som sträcker sig över flera avdelningar inom tillverkande företag är i 
behov av effektiv kommunikation. Enligt Eshlaghy et al. (2011) är effektiv kommunikation en 
viktig faktor för en hållbar process. Det är därför viktigt för tillverkande företag att undersöka 
möjligheter för kvalitetssäkring av stödprocesser. En kvalitetssäkring skapar därmed 
förutsättningar för effektiv kommunikation. Dessutom kan tillverkande företag integrera 
affärssystem i stödprocesser för att effektivisera kommunikationen. Användning av 
affärssystem innebär att information direkt förmedlas från system till medarbetare och därmed 
minskar risken för kommunikationsfel på grund av den mänskliga faktorn.  

6.2 Implikationer 
Resultaten som studien lyfter fram styrker den befintliga litteraturen för hur rutiner och 
kommunikation bör fungera inom en organisation. Studien visar även på att faktorerna 
påverkar en stödprocess kvalitet som i sin tur påverkar de operativa processerna. Dessutom 
lyfter studien fram påverkandet av ansvarstagande både från medarbetare och ledning vid 
förbättring av rutiner och kommunikation inom ett tillverkande företag. Därmed har 
författarna formulerat praktiska implikationer för att kvalitetssäkra en stödprocess: 
 

• Tillsätta processägare 
• Uppdatering av arbetsrutiner 
• Skapa tydliga kommunikationsvägar 
• Definiera ansvarsområden och utse ansvariga 
• Förenkla processen 
• Stöd från ledningen 
• Tillämpning av affärssystem för processförbättring 
• Ta del av lärande från andra anläggningar inom organisationen 

 
Implikationerna kan vara vägledande för att öka kvaliteten inom stödprocesser. Det hade även 
förbättrat arbetssättet kring rutiner och kommunikation vilket hade resulterat i en förbättring 
av den sociala hållbarheten för de anställda. Studiens resultat grundar sig på en undersökning 
av stödprocessen reparation av stans- och klichéverktyg på ett tillverkande företag. Resultatet 
som lyfts fram i studien kan även vara vägledande i förbättringen av andra stödprocesser.  

6.3 Metoddiskussion 
Författarna anser att rätt val av metoder har använts för att besvara frågeställningarna och 
därmed uppfylla studiens syfte. En av datainsamlingsmetoderna som använts har varit 
intervjuer. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär och har stärkts med ytterligare 
metoder som observationer och dokumentstudier. De semistrukturerade intervjuerna har 
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bestått av ett frågeunderlag med följdfrågor och vidare diskussion. Strukturen på intervjuerna 
har gett intervjuobjekten stor frihet att besvara och diskutera frågorna djupare vilket har givit 
studien ett bra underlag för analys och slutsatser. När det gäller trovärdigheten minskar 
reliabiliteten på grund av de semistrukturerade intervjuerna som gör det svårt att återskapa 
dem med ett likadant utfall. Däremot har intervjuerna spelats in och genomförts av båda 
författarna som registrerat intervjusvaren vid samtliga intervjuer vilket ökar reliabiliteten. 
Observationerna som genomförts har varit kvalitativa och gett studien en djupare förståelse 
inom det studerade området. Observationerna har även givit studien underlag för jämförelse 
mot data som samlats in från andra metoder och har därmed visat på om rätt saker mäts vilket 
ökar den interna validiteten. Dokumentstudierna som behandlats i studien berör främst 
dokument kring arbetsrutiner och dokumenterade fel. Dokumentstudierna har jämförts med 
intervjuer och observationer och gett studien en bekräftelse på att rätt saker har undersökts, i 
form av återkommande fel. De dokumenterade felen har endast samlats in från företaget och 
inte identifierats av författarna själva på grund av den tid som avsatts för studien. Detta kan ha 
orsakat att studien har gått miste om viktig information. Däremot har undersökningen av de 
dokumenterade felen gjort skillnad på falska eller tillfälliga samband, där författarna tittat 
närmare på ständigt återkommande problem i stödprocessen vilket har ökat den interna 
validiteten. 
 
Under studiens gång utfördes även en intern benchmarking. Syftet med den interna 
benchmarkingen var att jämföra tillvägagångssätt på liknande processer och identifiera 
likheter, skillnader och förbättringsmöjligheter. Benchmarkingen har gett studien alternativa 
sätt utöver teorin att hitta möjliga åtgärdsförslag och uppfylla studiens syfte. I tidigare 
forskning av Southard och Parente (2007) har benchmarking visat sig vara en effektiv metod 
vid förbättring av processer. Vidare redovisar Southard och Parente i studien att intern 
benchmarking kan hjälpa till att identifiera lönsamma affärsmetoder som ökar företagets 
konkurrenskraft. Användning av benchmarking har även visat sig vara fördelaktig i denna 
studie där lösningarna är lönsamma och i vissa fall helt kostnadsfria för att hantera 
utmaningarna i processen. 
 
Tillvägagångssätten och metoderna som författarna har använt sig av för att uppnå studiens 
syfte är tillämpbart på de flesta företag. Detta på grund av att författarna har valt att undersöka 
två faktorer som alla företag med processer kan ha behov av att förbättra, nämligen 
kommunikation och rutiner. En begränsning i studien kan däremot gälla den interna 
benchmarking som inte skulle vara möjlig att genomföra på ett mindre företag med endast en 
anläggning. Dessutom är en begränsning i studien att undersökningen grundar sig på en 
reparationsprocess av verktyg vilket inte är generaliserbart för alla företag. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens resultat visar betydelsen av att ha välfungerade rutiner och kommunikation. Dessa två 
faktorer påverkar arbetssättet inom stödprocesser men även övriga delar av företaget. En 
kvalitetssäkring av arbetssätt i stödprocesser är nödvändig för att upprätthålla konkurrenskraft 
hos operativa processer inom tillverkande företag. Resultatet visar även att ansvar är en faktor 
som är starkt kopplade till rutiner och kommunikation. När det gäller rutiner är det viktigt för 
ledningen att ta ansvar och säkerställa efterlevnad av rutinerna samt att de uppfyller syftet de 
är avsedda till. I annat fall bör ledningen se över möjligheter att uppdatera eller förtydliga 
befintliga rutiner. Ansvarstagande vid kommunikation är en nyckelfaktor för att åstadkomma 
en mindre osäker och komplex process. Kommunikation måste fungera åt alla håll inom ett 
företag, detta gäller både mellan medarbetare inom avdelningar och avdelningarna emellan. 
Ledningen bör utse en ansvarig för att information förmedlas rätt i processen. Dålig 
kommunikation och informationsdelning i början av en process kan ge stora konsekvenser och 
påverkan senare i processen. 
 
För att hantera utmaningar som uppstår i en stödprocess bör tillverkande företag utse en 
processägare. En processägares uppgifter innefattar att fastställa processens behov och ett 
ständigt arbete med förbättringar av brister i processen. Tydliga ansvarsområden inom 
processer är viktiga för att åstadkomma en stabil process. Tydliga ansvarsområden skapar 
medvetenhet hos medarbetare om vart i processen medarbetare tar över och när det är dags att 
lämna över i processen. Utmaningar som företag ställs inför kan även hanteras genom att ta del 
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av lärande från andra anläggningar inom organisationen. Detta föresätter dock att det är ett 
större företag med flera anläggningar. En intern benchmarking kan lyfta fram kostnadseffektiva 
lösningar på utmaningarna företag ställs inför. Befintliga affärssystem på företag kan 
kostnadseffektivt utnyttjas till att förbättra arbetssättet inom en stödprocess. Företag bör därför 
se över möjligheter att integrera affärssystem i det dagliga arbetet för att förenkla och 
kvalitetssäkra stödprocesser och därmed öka konkurrenskraft inom operativa processer. 

6.5 Vidare forskning 
Det här arbetet har avgränsat sig till faktorer som rutiner och kommunikation inom ett 
tillverkande företags stödprocess. Under arbetets gång har arbetssättet i processen kring 
medarbetarnas samt ledningens ansvar lyfts fram. Vid en vidare forskning inom kvalitetsökning 
av processer inom tillverkade företag vore det intressant att undersöka hur stor påverkan 
ansvar har på en process. En djupare forskning kring andra faktorer inom rutiner och 
kommunikation vore även av större intresse. Stödprocesser inom tillverkande företag har i 
studien upplevts som ett väldigt begränsat område teoretiskt sätt. Teorin som hittats har 
framförallt varit kort sammanfattad och väldigt grundläggande vilket gör undersökningen kring 
stödprocesser intressant eftersom det inte finns tillräckligt med teori eller tidigare forskning 
kring den.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervju med Produktion 

Bilaga 2 Intervju med Stans och Kliché 

Bilaga 3 Intervju med Kalkyl och Beredning 

Bilaga 4 Intervju med Utlastningen 

Bilaga 5 Intervju med Produktion (Mariestad) 

Bilaga 6 Intervju med Stans och Kliché (Mariestad) 

Bilaga 7 Kontroll av stansstatus – Produktion 

Bilaga 8 Kontroll av stansstatus – Stans och Kliché 

Bilaga 9 Befattningen för Klichémontör 
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Bilaga 1  Intervju med Produktion 
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Bilaga 2 Intervju med Stans och Kliché 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

47 

 

Bilaga 3 Intervju med Kalkyl och Beredning 
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Bilaga 4 Intervju med Utlastningen 
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Bilaga 5 Intervju med Produktion (Mariestad) 
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Bilaga 6 Intervju med Stans och Kliché (Mariestad) 
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Bilaga 7 Kontroll av stansstatus – Produktion 

 

 

 

SOP nr
107

Säkerhet Kvalitet Viktigt!

Nr. Symbol

1

2

3

4

Gäller fr.o.m:  2015-01-29

Gjord av:Symboler

Uppgift: Kontroll av verktyg Cykeltid: > 30 sek

Arbetsmoment

Avdelning: Stans
Maskin: 737 & 738

Personal: Operatör
Frekvens: Vid orderslut

DS Smith Packaging, Div. Well Värnamo              

Godkänd: Produktionschef

Kontroll av stans status

BildViktigt

GRÖN= Stans 
OK för lagring.
RÖD= Behov av 
reparation.

Svängbara 
hjulen SKA vara 
längst in på 
flaken för lättare 
hantering för 
stanspersonal.

Använd 
blyertspenna så kan 
reparatören sudda 
och lappen 
återanvändas.

Stansverktygen 
kommer ner 
med den  gula 
status-
markeringen:

Det visar även 
att stansen 
INTE är körd.

När stansarna 
är körda ska 
lappen vändas 
och
rotationspilen
vara åt samma 
håll så att 
informationen till  
stans&kliche är 
tydlig.
Vagnen körs in 
på flaket med de 
svängbara 
hjulen först.

Om ni vill 
förtydliga 
problemet så 
skriv på lappen 
med 
BLYERTSPENNA

GUL = Stansen 
är KLAR för 
produktion och 
genomgången 
av reparatör om 
den varit 
rödmärkt.

BLÅ = 
Gummering
RÖD = Stålbyte
Skriv maskin nr 
och skift så 
underlättar det 
för reparatören 
vid ev frågor.

kryssa för 
snabbare 
hantering.

Använd klister-
märkerna för 
markering på 
stansen var 
behovet för  
åtgärd finns.

Bruten körning 
kryssas som på 
bilden.

KLAR för 
produktion
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Bilaga 8 Kontroll av stansstatus – Stans och Kliché 

 

 

 

SOP nr
108

Säkerhet Kvalitet Viktigt!

Nr. Symbol

1

2

3

4

BildViktigt

Personal: Operatör
Frekvens: Vid avlastning Godkänd: Produktionschef
Cykeltid: > 30 sek

Arbetsmoment

Avdelning: Stans & kliché 
Maskin: Berörda
Uppgift: Kontroll av verktyg

Kontroll av stans status

Påklistrade märken 
tas bort efter 
reparation

Eventuell text som 
skrivits suddas ut av 
stansreparatören.

Gäller fr.o.m:  2011-09-02

Gjord av:Symboler

SCA Packaging Division Well, Värnamo              

GRÖN= Stans OK 
för lagring.

RÖD= Behov av 
reparation.

RÖD med ett 
KRYSS = för 
kännedom så fort 
som möjligt till 
ansvarig 
stansverkstad.

Stansverktygen
ska skickas ner 
med den  gula 
status -
markeringen:

När stansarna är 
körda är lappen 
vänd så att 
informationen till  
stans&kliche är 
tydlig.
De gröna vänds 
direkt av OP som 
tömmer flaket.
De röda vänds när 
önskad åtgärd är 
klar.

Samtliga stansar 
placeras i sina 
fack och de som 
är rödmärkta ska 
skrivas upp på 
tavlan som finns 
vid varje sektion.

BLÅ = Gummering

RÖD = Stålbyte

Stansnummer, 
fack,
orsak
och datum ska 
fyllas i.

GUL = Stansen är 
KLAR för 
produktion och 
genomgången av 
reparatör om den 
har varit 
rödmärkt.

Svängbara hjulen 
SKA vara sist in 
på flaket vid 
lastning.

KLAR för 
produktion
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Bilaga 9 Befattningen för Klichémontör 
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