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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört för GMK koncernen, bestående av AB Rönnquist & Wettainen 
och GMKAB i Kiruna, samt GMK Mekaniska i Svappavaara. Inget av företagen har idag 
något strukturerat kvalitetssystem implementerat i sin verksamhet. De har dock en önskan om 
att utforma och i framtiden implementera ett sådant system. Exakt hur detta kvalitetssystem 
skall vara utformat är oklart men det finns en önskan om att systemet kall efterlikna eller 
åtminstone vara i paritet med ISO 9000.  

Syftet med detta arbete har varit att lägga grund för utvecklandet av ett kvalitetssystem med 
ISO 9000 som förebild, där fokus legat vid kraven på processledning enligt ISO 9001. Detta 
har åstadkommits genom att företagens huvudprocesser har identifierats, samt att 
produktionsprocesserna kartlagts på en mer detaljerad nivå. För att underlätta ett fortsatt 
arbete mot ett fungerande kvalitetssystem på företagen har även förslag tagits fram för hur 
företagen kan arbeta vidare.  

Arbetet har resulterat i övergripande gemensamma huvudprocesskartor, samt mer detaljerade 
processkartor för samtliga produktionsprocesser inom koncernen. Det framgår av 
processkartorna att det bortsett från produktionsprocesserna finns många likheter mellan 
företagen. Företagen har visat sig vara långt ifrån de krav på processbaserad verksamhet som 
krävs enligt ISO-standarden.  

Förlag har tagit fram för hur företagen bör arbeta om ett kvalitetssystem liknande ISO 9000 
ska kunna arbetas fram. Exempelvis behöver företagen fortsätta kartläggningen tills samtliga 
processer är identifierade och kartlagda. Ett nästa steg kan sedan vara att definiera mål för vad 
processerna skall prestera och upprätta mätpunkter för att övervaka och säkerställa att 
processerna uppnår dessa mål.   

Vidare behöver de inse vilka förändringar som krävs för att införa processledning och fundera 
över om det är rätt väg för dem att gå, eller om det finns andra typer av system som kan 
implementeras istället. Ett kvalitetssystem, i vilken form det än må vara, bör dock 
implementeras då företagens i särklass största kund, LKAB, redan nu går ut med att deras 
leverantörer och samarbetspartners skall ha ett väl fungerande kvalitetsarbete. 



 
Abstract 
This degree thesis has been performed at the GMK group in Kiruna, consisting of Rönnquist 
& Wettainen and GMKAB in Kiruna together with GMK Mekaniska in Svappavaara. Today 
neither of the companies has a well structured quality system implemented in their businesses. 
However, they do have a wish to deploy and also implement such a system. Exactly how this 
system should be designed is still not clear but there is a wish that the system should resemble 
or at least be on a level with the ISO 9000 standard.   

The purpose of this project has been to make the basis for the development of a quality system 
using ISO 9000 as a model, focusing on the requirements of process management according 
to the ISO 9001 standard. This has been performed by identifying the main processes and on a 
more detailed level mapping the manufacturing processes. To make it easier for the 
companies to continue the work towards a well working quality system, proposals have been 
made on how they could carry on with the work.  

The work has resulted in common comprehensive process maps for the main processes, as 
well as more detailed process maps for all the manufacturing processes within the GMK 
group. Apart from the manufacturing processes it is clear from the maps that there are many 
similarities between the companies. It is also clear that they are all far from meeting the 
requirements of a process based business according to the ISO standard.  

Proposals have been made on how the companies should carry on with their work if a quality 
system similar to the ISO 9000 should be deployed. The companies should for example carry 
on with the process mapping until all of the processes have been identified and mapped. A 
further step could then be to define goals for the performance of the processes and establish 
measurement points to secure that these goals are attained.  

Further, they need to realize what changes will be needed to fully introduce process 
management and consider whether it is the right way for them to proceed, or if there are other 
types of systems that could be implemented instead. A quality system, in any form, should 
however be implemented as their largest customer, LKAB, actually already claims that all 
their partners must have such a system implemented.  
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1 Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har intresset för kvalitet som strategisk fråga växt starkt i 
västvärlden. Idag ser allt fler företag och organisationer i både privat och offentlig sektor 
kvalitetsfrågor som en integrerad del av sin verksamhet. (Bergman & Klefsjö 2001)  

Att på ett effektivt sätt arbeta med processer inom organisationen kan vara ett sätt att 
säkerställa att kundens krav uppfylls. Ljungberg (2001) belyser just processorienteringens 
betydelse då han menar på att det är svårt att se hur man på ett framgångsrikt sätt ska kunna 
klara av dagens och framtidens stora krav på t.ex. kostnadsreduktioner, ledtidsförkortning, 
kundanpassning, flexibilitet, effektivitet och transparens utan att processorientera sig.  

Enligt Bergman & Klefsjö (2001) kräver många företag idag att deras leverantörer skall ha ett 
dokumenterat kvalitetssystem. Inom koncernen Gummi Metall Konsult (GMK), som studeras 
i detta arbete, finns det idag inget väl fungerande och strukturerat kvalitetssystem för att 
övervaka och säkerställa att den höga kvalitet som kunden efterfrågar verkligen levereras. 
Däremot finns det beskrivet i ett kvalitetsdokument för ett enskilt projekt att inriktningen på 
kvalitetssystemet skall vara i paritet med ISO-9001. Detta ställer således en hel del krav på 
hur man arbetar inom organisationen. Hoyle (2003) har uppfattningen att man i den nya 
versionen av kvalitetsstandarden, ISO 9001:2000, anser att organisationens mål som baseras 
på affärs- eller verksamhetsidén, bäst uppnås när organisationen styrs som ett system av 
samverkande processer. Av denna anledning tycker Hoyle (2003) att organisationer därför bör 
införa ett sådant system.   

Av intervjuer vid koncernen har det framkommit att man inom hela GMK-koncernen, där 
Rönnquist & Wettainen, GMKAB samt GMK Mekaniska ingår eftersträvar ett väl fungerande 
och verksamhetsanpassat kvalitetssystem. Då man inom koncernen upplever att deras största 
kund LKAB, ständigt ökar kvalitetskraven på sina samarbetspartners, vill man ligga steget 
före för att kunna tillgodose dessa krav. I framtiden tror de respektive företagen inom GMK-
koncernen att ett troligt scenario är att LKAB börjar ställa högre krav på ett strukturerat 
kvalitetsarbete, möjligtvis enligt ISO-standarden eller liknande. Detta vill företagen i 
möjligaste mån vara förberedda på och, om så blir fallet, kunna certifiera sig utan att allt för 
omfattande insatser skall behövas.  

Vid intervjuerna framkom det även att det inom GMK-koncernen i dagsläget inte finns någon 
plan för hur sådana krav skall kunna tillgodoses på ett bra sätt.   

1.1 Problembeskrivning 
Enligt platschef Gunnar Nyberg på Rönnquist & Wettainen finns det idag ett kompendium 
framtaget för företaget där riktlinjer för kvalitetsarbetet finns angivna. Arbetet med denna 
fungerar dock inte särskilt bra eftersom det ur företagets perspektiv är ett akademiskt verk 
som är dåligt anpassat för den faktiska verksamhet som bedrivs. Detta dokument ger en grov 
bild för kvalitetsarbetet och beskriver inte på ett tydligt och ingående sätt de arbetsflöden som 
finns, eller hur de är sammanlänkade med varandra.  

Under förutsättning att man inom GMK vill ha ett kvalitetssystem i paritet med ISO-
standarden är det enligt Ljungberg (2001) en förutsättning att verksamheten kartläggs ur ett 
processbaserat perspektiv. Ljungberg (2001) menar på att det kan finnas formellt tvingande 
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skäl att processorientera sin verksamhet, varav ett sådant är den nya versionen av ISO 9000, 
som började gälla vid årsskiftet 2000-2001. Den nya versionen, ISO 9000:2000, menar 
Ljungberg (2001) präglas av helt andra grundläggande värderingar än den gamla eftersom 
viktiga nyckelbegrepp nu är kunder, processer och ständig förbättring.  

Idag har man, enligt platscheferna på företagen i koncernen, inte på ett tydligt sätt identifierat 
eller dokumenterat de processer som de respektive verksamheterna innefattar. Inte heller har 
de några tydliga beskrivningar över hur man skall arbeta för att säkerställa god kvalitet till 
sina kunder.  

1.2 Syfte 
Syftet är att på Rönnquist & Wettainen, GMKAB samt GMK Mekaniska identifiera 
huvudprocesserna, samt att kartlägga och jämföra deras respektive tillverkningsprocesser. 
Kartläggning skall i möjligaste mån utföras för att möta de krav som en framtida önskan om 
ISO-certifiering kan medföra, samt även resultera i förslag till vidare arbete för att närma sig 
kraven i denna standard.  

Jämförelsen mellan företagen har för avsikt att visa på eventuella skillnader företagen emellan 
och på så sätt möjliggöra att företagen kan lära av varandra.  

1.3 Avgränsningar 
Huvudprocesserna börjar med att ett behov uppstår hos en kund, och avslutas med att man 
inom organisationen producerar eller arbetar fram något med syfte till att tillfredställa detta 
behov.  

Tillverkningsprocessen avgränsas till att börja då en order lämnas in till företaget, och 
avslutad då den slutgiltiga produkten producerats och står färdig för leverans. Hur 
leveransprocessen samt faktureringen ser ut är i detta arbete ointressant då jag tillsammans 
med företagen valt att lägga fokus vid produktionen.  

Dessa avgränsningar är anpassade för att inom utsatt tid kunna ge en tydlig övergripande bild 
av de studerade verksamheterna, samt att även ge en djupare förståelse för de olika 
tillverkningsprocesserna, då dessa av företagen anses som de mest centrala i verksamheten.   
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2 Företagsbeskrivning 
GMKAB (Gummi Metall Konsult Aktiebolag) bildades så sent som 1987 och året efter 
startade man upp verksamheten. Efter diverse ägarbyten och utveckling av verksamheten köps 
under 1998 det som då gick under namnet Bergstadens mekaniska i Svappavaara upp, senare 
GMK Mekansika. Fyra år senare, 1992, köps även AB Rönnquist & Wettainen upp till det 
som nu blivit koncernen GMK. I samma veva etableras även GMK Trading, som specialiserar 
sig på återförsäljning av industrimateriel. I dagsläget existerar GMK Trading dock bara som 
en del av GMKAB. Var och en av företagen bedriver sin verksamhet skilda från varandra. 
Deras gemensamma nämnare ligger i ägandeskapet där det finns en koncernledning som styr 
hur verksamheterna skall se ut och hur de skall bedrivas. Se Figur 1 för överblick av hur 
koncernen ser ut.   

Figur 1. Översikt av GMK-koncernen  

Samtliga företag inom koncernen är mekaniska verkstäder specialiserade på olika 
verksamhetsområden till den tunga industrin, där LKAB är deras största kund.  

2.1 Rönnquist & Wettainen 
AB Rönnquist & Wettainen är ett mekaniskt verkstadsföretag baserat i Kiruna. Det grundades 
1964 och har idag ett 20-tal anställda. De är specialiserade på svetsning och avancerad 
skärande bearbetningar i metall såsom svarvning, fräsning och borrning. Tillsammans med 
GMKAB bildar de ett team som kan erbjuda helhetslösningar till den tunga industrin.   

2.2 GMKAB 
GMKAB i Kiruna arbetar i huvudsak med beläggningsarbeten av olika slag. De material man 
arbetar med är Keramik, Polyuretan och Gummi. Viss del av verksamheten utgörs dock även 
av Consulting där man för kunds räkning går in och analyserar och hjälper till att utveckla 
kundens processer. Reparationer och underhåll täcks också in av verksamhetsområdet. I 
verkstan bedrivs även löpande tillverkning av vissa produkter där man exempelvis gjuter 
detaljer i polyuretan. I företaget finns idag ett 30-tal anställda.  

GMK-
Koncernen 

Rönnquist & 
Wettainen 

GMKAB GMK 
Mekaniska 
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2.3 GMK Mekaniska 
GMK Mekaniska i Svappavaara är relativt de övriga företagen i koncernen lite mindre, då de 
endast har ett 15-tal anställda. De arbetar likt Rönnquist & Wettainen också med svetsande 
och till viss del även skärande bearbetningar, dock utan tillgång till lika avancerad utrustning 
för dessa bearbetningar och kan således inte utföra lika avancerade arbeten. Man är på GMK 
Mekaniska till stor del fokuserad på produktion och reparationer av skopor, till exempelvis 
gruvtruckar. Tillverkning av andra detaljer förekommer också men inte till lika stor 
utsträckning. Även för GMK Mekaniska utgör reparationer och underhåll en stor del av 
verksamheten.  
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3 Teori 
Teori som tas upp i detta kapitel ligger till grund för hur arbetet utförts, samt hur resultat 
tolkats och rekommendationer för koncernen tagits fram.  

3.1 Hörnstensmodellen 
Att belysa kvalitetsfrågor som en integrerad del av sin verksamhet utgör grunden i det som på 
svenska kallas offensiv kvalitetsutveckling. Detta innebär att man ständigt strävar efter att 
uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom 
ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 
organisationens processer. (Bergman & Klefsjö 2001)  

Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling måste i en organisation bygga på ett helhjärtat 
engagemang för kvalitetsfrågor hos företagsledningen. Med detta engagerade ledarskap som 
grund kan man sedan skapa ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling som skall grunda 
sig på de fem hörnstenarna enligt Figur 2 nedan. (Bergman & Klefsjö 2001)   

Figur 2. Illustration av hörnstensmodellen. (Fritt efter Bergman & Klefsjö, 2001) 

Med att sätta kunderna i centrum menas att kvalitet måste värderas och ställas i relation till 
deras behov och förväntningar. Företagen bör aktivt arbeta med att ta reda på vad kunderna 
vill ha och systematiskt under utveckling och tillverkning försöker uppfylla dessa 
förväntningar. Basera beslut på fakta innebär att väl underbyggda fakta skall stå som grund 
för beslutsfattande för att på så sätt undvika att slumpfaktorer får avgörande betydelse. Att 
arbeta med processer är en annan hörnsten i modellen. Målet med processer är att tillfredställa 
sina kunder med det slutresultat som produceras. Verktyg och modeller från det statistiska 
ämnesområdet kan användas på processerna för att analysera och skapa förutsättningar för att 
förbättra dem. Hörnstenen att arbeta ständigt med förbättringar syftar till att belysa vikten av 
att ständigt försöka förbättra kvaliteten på de egna produkterna och den egna verksamheten 
där processerna innefattas. För att kvalitetsarbetet skall vara framgångsrikt så krävs dock att 

ENGAGERAT LEDARSKAP 

Arbeta med 
processer 
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med förbättringar 
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förutsättningar för 

delaktighet

 

Basera fakta på 
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man även skapar förutsättningar för delaktighet i sitt arbete med att tillfredställa sina kunder. 
Alla medarbetare bör ha förutsättningar att aktivt få var delaktig i, samt kunna påverka beslut 
gällande kvalitetsarbetet.  

3.2 Processer 
Det finns ett flertal olika definitioner som beskriver vad en process verkligen är. Det finns 
enkla definitioner som att en process är ”ett skeende som leder till ett resultat” (Hoyle 2003), 
eller att det är ”en aktivitet som genomförs med en insats och ett utfall” (Nilsson 1999).  

Vissa går djupare i sina beskrivningar som exempelvis Bergman & Klefsjö (2001) där man 
beskriver en process som en serie av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 
skapa värde åt någon extern eller intern kund.  

Även Ljungberg (2001) föredrar en mer noggrann förklaring där en process beskrivs som ett 
repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och 
resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredställelse 
av kundens behov.  

Till skillnad från Bergman och Klefsjö som ser en process som en ”serie av aktiviteter” så 
använder Ljungberg istället benämningen ”repetitivt använt nätverk av aktiviteter” i sin 
definition. Att betrakta en process som en i förväg definierad serie av aktiviteter menar 
Ljungberg är ett förlegat sätt att betrakta en process då det i många fall överensstämmer dåligt 
med hur många organisationer arbetar idag.  

Samtliga dessa definitioner är olika uttryck för samma sak där Ljungbergs (2001) definition 
innesluter de övriga. För att om möjligt slippa förkasta processer har jag därför valt att i detta 
arbete utifrån från definitionen från Ljungberg (2001).  

En enkel process kan se ut enligt Figur 3 nedan.    

Figur 3. Typiskt utseende för en process 

3.2.1 Huvudprocess 
Det finns flera olika sätt att se på vad en huvudprocess är. Söderstedt (1995) beskriver 
begreppet huvudprocess som ”ett samlingsnamn för de processer som utgör grunden för 
verksamheten, dvs de processer som är till för kunden.” Hon ger med denna definition en 
övergripande bild av vad en huvudprocess är för något. 

Objekt in 
Objekt ut

 

Aktivitet 1 Aktivitet 2 
Objekt ut/in

 

Processens start

 

Processens slut
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Enligt Ljungberg (2001) finns det idag ingen entydig definition på vad en huvudprocess är, 
utan man behöver komplettera med ett flertal olika beskrivningar för att få en bra bild av vad 
som menas.  

Enligt Svenska Institutet för Kvalitets (SIQ) modell för verksamhetsutveckling är 
huvudprocesser de processer vars aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en extern kund. 
(Lungberg 2001)  

Bergman & Klefsjö (2001) är inne på samma linje och sätter fokus vid att en huvudprocess 
har som uppgift att uppfylla de externa kundernas behov, samt de produkter som 
organisationen erbjuder.  

Samtliga ovanstående definitioner beskriver på ett bra sätt ändamålet med huvudprocesserna, 
samt den externa kundens betydande roll. Däremot bortser de från det faktum att det kan 
finnas huvudprocesser med enbart interna kunder. Processer med ändamål att utveckla den 
interna verksamheten och dess produkter inkluderas således inte trots att de, i organisationer 
där en del av syftet kan vara fokuserat på intern utveckling, kan vara kritiska för hela 
verksamheten.  

För att komplettera definitionen av huvudprocess kan man enligt Ljungberg (2001) beskriva 
dem som ”processer som realiserar affärs-/verksamhetsidén”.   

Med detta komplement blir vår definition lite bredare och innefattar nu samtliga processer 
som ur ett kundperspektiv kan betraktas som själva kärnan och själen i en verksamhet. 
Nilsson (1999) resonerar på samma sätt och menar att affärsidén är utgångspunkten för 
identifiering av huvudprocesserna.  

3.2.2 Delprocess 
En delprocess är ett flöde, där varje steg kan brytas ned i ytterligare delprocesser eller 
aktiviteter (Söderstedt 1995).  

3.2.3  Processens beståndsdelar 
Objekt in/Insats 
Ett objekt in är en central del i en process. Ljungberg (2001) beskriver objekt in som ”det som 
startar processen. Utan ett objekt in kan processen/delprocessen/aktiviteten in påbörjas.”  

Betydelsen av detta objekt belyses vidare av Ljungberg (2001) som menar på att en process 
måste få in ett korrekt objekt in för med sina aktiviteter kunna resultera i det önskvärda objekt 
ut som eftersträvas.  

Objekt ut/Utfall 
Objekt ut är det som kommer ut från processen, efter det att ett objekt in kommit in och sedan 
bearbetats av processens aktiviteter.  

Aktiviteter 
En Aktivitet innebär att något blir gjort. Insatsen i form av ett objekt in genomgår sannolikt en 
förändring och oftast är utfallet inte identiskt med insatsen. Om insatsen och utfallet är 
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likadant har ju aktiviteten inte tillfört något värde eller förändrat något och då kan man undra 
vad aktiviteten var till för. I sådant läge är aktiviteten onödig och kan tas bort ur processen. 
(Nilsson 1999) 

 
En aktivitet kan också beskrivas som en konkret arbetsuppgift. Den kan vara begränsad och 
ligga direkt i ett processteg eller vara mer omfattande. (Söderstedt 1995)   

Resurser 
Resurser är sådant som förbrukas för att ett utfall skall kunna erhållas. Det är således 
förbrukningsmaterial för de olika aktiviteter som finns inom en organisation. Ljungberg 
(2001) beskriver resurser som ”vad som behövs för att aktiviteten skall kunna utföras”.   

3.3 Processkarta 
En processkarta beskriver i bildform hur insatser omvandlas till utfall (eller resultat) genom 
en serie sammankopplade aktiviteter. Det kan användas för alla processer och faktiskt också 
för alla system, och det är utgångspunkten för kartläggning av vilken process som helst. 
(Rosam 2004)  

Vidare menar Rosam (2004) att det väsentliga med en processkarta är hur enkelt kartan kan 
kommuniceras till och förstås av de personer som behöver använda den och arbeta med den. 
Kartorna bör därför enligt Rosam (2004 )inte kräva mer än cirka två minuters läsning för att 
förstås. Med denna ”tvåminutersregel” menar Rosam (2004) att detaljnivån bör anpassas för 
att göra kartan så lättförståelig som möjligt. En för detaljerad processkarta kan således tappa 
sitt syfte.  

I västvärlden är det normalt att läsa text från vänster till höger. Processkartor är i regel också 
ritade för att läsas från vänster till höger hellre än uppifrån och nedåt. Flödesscheman som går 
uppifrån och nedåt används mer för att beskriva rutiner än processer. Detta gör det lättare att 
se att det är skillnad mellan processer, som styr tvärfunktionellt och rutiner och 
arbetsinstruktioner som styr inom en enskild grupp. (Rosam 2004)  

3.4 Mognadsmodellen 
Mognadsmodellen, eller CMM (Capability Maturity Model) är ett användbart verktyg för att 
underlätta genomförandet av kvalitetsutvecklande program. Modellen är ursprungligen 
framtagen Software Engeneering Institute för att förbättra framtagningen av ny programvara. 
(Bergman & Klefsjö 2001)  

Mognadsmodellen utgår ifrån att en process kan befinna sig i fem olika stadier, där principen 
är att man går från ett lägre stadium till ett högre. De fem olika stadierna är enligt Bergman & 
Klefsjö (2001): 

1. Omogen process: En process på denna nivå har ingen tydligt organiserad struktur. 
Varje projekt som genomförs betraktas som unikt vilket gör att man från projekt till 
projekt inte får någon organisatorisk inlärning. Om bra resultat uppnås är de att 
betrakta som ”lyckträffar” och är helt beroende av arbetarnas individuella skicklighet 
och kompetens. 

2. Repeterbar process: På denna nivå har man börjar identifiera och inse att processen 
är repetitiv i verksamheten. Man drar lärdom av tidigare projekt för att planera 
framtida arbeten. 
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3. Definierad process: Här har man identifierat och väl dokumenterat sin process. Man 
har utsett en ledning för processen och alla nya projekt identifieras av projektgruppen 
vilka delprocesser som kommer utnyttjas. Man följer även upp hur arbetet går. 

4. Predikterbar process: En sådan process har nått det stadiet där noggranna mätningar 
och väldefinierade mål möjliggör att man kan förutspå resultatet som är av hög 
kvalitet. Regelbundet samlas viktig data in, för att analysera processen och ge ett 
underlag till förbättringsarbete. Variationer i processen kan identifieras och elimineras. 

5. Optimerad process: För att nå till denna nivå måste kontinuerlig processförbättring 
vara en naturlig del av verksamheten, tillsammans med många andra grundläggande 
metoder i det som kallas offensiv kvalitetsutveckling.  

   

3.5  ISO 9001:2000 
ISO 9001:2000 är en av de standarder som finns i den senaste versionen av kvalitetssystemet i 
ISO-serien. Med kvalitetssystem menas en organisatorisk struktur, rutiner, processer och 
resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på 
kvalitet (Bergman & Klefsjö 2001).   

Den gamla standarden, ISO 9001:1994, krävde att ett kvalitetssystem skulle upprättas, 
dokumenteras och underhållas. Förändringen i den nya ISO 9001:2000 är att man istället för 
ett kvalitetssystem kräver att ett kvalitetsledningssystem upprättas, underhålls, införs, 
dokumenteras och ständigt förbättras. En annan uppenbar skillnad mellan den gamla och nya 
standarden är att kravet på ständig förbättring tillkommit. Dessutom sträcker sig de övriga 
kraven på ett kvalitetsledningssystem långt utöver att bara handla om ett antal dokument. I 
den nya standarden anges det krav på att man identifierar organisationens processer och 
bestämmer deras ordningsföljd och samverkan, att man anger vilka metoder och kriterier man 
arbetar utifrån för att driva processerna, samt att man utför mätning, övervakning, analys och 
förbättring av dem. (Hoyle 2003)  

ISO 9001 är den standard som innehåller krav på kvalitetsledningssystem och utgår från ett 
processperspektiv. Denna standard är avsedd att användas tillsammans med ISO 9004 som ger 
vägledning hur man skall gå till väga för att införa kvalitetsledningssystemet. ISO 9004:2000 
är således avsedd som en vägledning för hur man skall införa ISO 9001:2000 i sin 
verksamhet. (Bergman & Klefsjö 2001)  

Det processbaserade ledningssystemet som enligt ISO-standarden skall upprättas är ett 
ledningssystem som är baserat på några enkla idéer, vilka enligt Rosam (2004) är följande:  

 

Förstå verksamhetens processer och vad de ska åstadkomma 

 

Leda och styra dem 

 

Följa upp deras utfall eller prestanda mot de mål som ställts 

 

Efter hand förbättra både processerna och deras utfall  

I linje med detta kräver ISO 9001:2000 att användarna förstår och sedan verkningsfullt styr 
den eller de processer som bidrar till ”produktframtagning” eller ”produktförsörjning”. 
Processtyrning har placerats i kärnan av denna standard av ett mycket gott skäl – den 
betraktas vara det bästa sättet att åstadkomma ett bra verksamhetsresultat. 
(Rosam 2004)  
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3.6 Organisationsteori 
För att förstå skillnaden mellan hur traditionella funktionsbaserade och processbaserade 
organisationer ser ut ger jag här en kort beskrivning av dem, samt hur de skiljer sig från 
varandra. Detta är viktigt för att förstå varför kartläggningen utförs och vad det kan innebära 
för företagen i framtiden.  

3.6.1 Funktionsbaserad organisation 
Den funktionsorienterade organisationen präglas av en viss tydlighet och trygghet för såväl 
anställda som chefer. Det råder exempelvis ingen tvekan om vem som är vems chef eller var 
gränserna för ett visst ansvarsområde går. Konceptet är dessutom traditionsenligt och 
välbekant för alla. Strukturen bygger på antagandet att människan är oförmögen att utföra mer 
avancerade uppgifter. Den hindrar därmed att företaget drar nytta av människors initiativkraft, 
förmåga och kapacitet. Till nackdelarna hör också suboptimering, interna maktkamper, 
bristande kundfokus, byråkrati, långsamma beslut och svårigheter att anpassa organisationen 
till nya förutsättningar. (Ljungberg 2001)  

En typisk funktionsbaserad organisationsstruktur ser ut enligt Figur 4 nedan. 

VD

MarknadschefInköpschef Produktionschef

 

Att använda sig av ett funktionsbaserat synsätt när man utformar ett kvalitetssystem kan enligt 
Hoyle (2003) få negativa konsekvenser för organisationens totala resultat, även om 
avdelningens resultat på så sätt kan förbättras. Exempelvis menar Hoyle (2003) att en 
ekonomiavdelning kan se en möjlighet att spara pengar genom att skjuta upp betalningen av 
vissa fakturor, men att detta i sin tur kan få ödesdigra konsekvenser för produktionen då 
leverantörer stoppar leveranser tills det att fakturorna är betalda. Detta är ett typiskt symptom 
för funktionsinriktade metoder, där man fokuserar på vem som gör vad istället för på varför 
saker och ting sker eller vad de skall åstadkomma (Hoyle 2003).  

3.6.2 Processbaserad organisation 
Enligt Egnell (1995) innebär processyn att man istället för att fokusera på funktioner i en 
organisation, väljer att utgå från en helhetsbild av de arbetsflöden som finns och fokusera på 

Figur 4. En illustration av hierarkin i en funktionsbaserad 
organisation. (Fritt från Egnell, 1995) 
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det tvärfunktionella flödet av aktiviteter. Vidare menar Egnell (1995) att processyn har flera 
fördelar gentemot funktionssyn eftersom man med processer lättare kan mäta exempelvis 
kostnader, ledtider och, kundtillfredställelse.   

För att få en överblick över skillnaderna mellan funktionsbaserade och processbaserade 
organisationer, har jag sammanfattat skillnaderna mellan dessa som ett urplock av det 
Harrington (refererad i Egnell, 1995, s 32) räknar upp.  

Vertikalt fokus i organisationen

  

Fokus på processer

  

De anställda är problemet   processen är problemet  

Göra mitt arbete   Hjälpa till att få saker gjorda  

Förstå mitt arbete Förstå hur mitt arbete passar in i hela       
organisationen.  

Rätta till fel Minska variation  

Kortsiktig ekonomisk vinning styr beslut Kundcentrering  

Om processledning skall införas bör det enligt Garvare (2002) vara på eget initiativ, eftersom 
undersökningar visat på att processledning som införts i små och medelstora företag (10-199 
anställda) på grund av ett tryck utifrån som exempelvis kunder eller krav från ISO-standarden, 
riskerar att ge små eller inga positiva effekter alls. Om initiativet till arbetet med processer 
däremot kommer från företaget själv så menar Garvare (2002) att man kan få positiva effekter 
för både personalen och organisationen, samt att hängivenheten för kvalitetsfrågor i allmänhet 
tenderar att öka bland de anställda.  

3.6.3 Processorientering 
Processorientering är den ansats som syftar till att förändra den, av det funktionsorienterade 
paradigmet präglade synen på organisationsform, system och strukturer såväl som attityder, 
värderingar och organisationskultur, och sätta dessa faktorer i en processkontext. 
Processorientering är således att anpassa verksamheten till ett nytt paradigm. (Ljungberg 
2001)  

Med processorientering så menas således att man har insett fördelarna med en processbaserat 
synsätt i sin organisation samt att det aktivt bedrivs ett arbete för att införa det. Ett enkelt sätt 
att illustrera vad processorientering innebär är enligt Figur 5 nedan.          

Processorientering

 

Fokus på 
funktioner 

Fokus på 
processer 

Figur 5. Processorientering är arbetet att flytta 
fokus från funktioner till processer 
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3.7 Benchmarking 
Processjämförelser eller ”benchmarking” som metoden kallas på engelska, är en metod för att 
hitta förslag till förbättringar av en process (Bergman & Klefsjö 1994). Enligt Camp (1998) 
kan metoden användas för att jämföra en process med en annan liknande process, och där man 
kan dela in jämförelsen i fyra olika typer: 

1. Intern processjämförelse: Jämförelse av processer inom sin egna organisation 
2. Processjämförelse med konkurrent: Jämförelse av processer i den egna 

organisationen med liknande processer hos en konkurrent 
3. Funktionell processjämförelse: Jämförelse gentemot en motsvarande process hos en 

annan inte konkurrerande organisation 
4. Generisk processjämförelse: Att jämföra sin process mot den bästa processen i 

världen, oavsett bransch och land.    
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas de arbetsmetoder som använts för insamling och analys av data, samt 
hur dessa har bidragit till genomförandet av detta arbete.   

4.1 Datainsamling 

4.1.1 Litteraturstudie 
För att få en kunskapsgrund att bygga arbetet på har en litteraturstudie genomförts innan 
undersökningen på företagen påbörjades. För att få tag på relevant litteratur inom området för 
detta examensarbete har sökningar i LTU:s universitetsbiblioteks databas LUCIA genomförts 
med sökord som: process, processer, processorientering, processledning, ISO 9001, 
ledningssystem, organisationsteori, process system, kartläggning. Sökningar har även gjorts 
på de engelska motsvarigheterna till dessa nyckelord.   

Utöver dessa sökningar har litteratur även införskaffats genom muntliga rekommendationer, 
samt eftersökningar i referenslistor till tidigare utförda avhandlingar som behandlat liknande 
ämnen.  

4.1.2 Intervjuer 
Med en intervju menas formellt sett en situation där en person (intervjuaren) ställer frågor till 
en annan person (den intervjuade). Sättet att fråga ut en person på kan variera. En intervju där 
den som frågar ut den andre inte i förväg har bestämt vilka frågor eller vilken kunskap som 
skall eftersökas kallas för en ostrukturerad intervju, och där dess motsats således kallas för 
strukturerad intervju. (Eriksson 2001)  

Istället för intervju kan man också använda sig av samtal, vilket innebär att intervjuaren inte 
hela tiden har initiativet utan där det istället handlar om ett gemensamt utbyte av kunskap och 
erfarenheter. (Eriksson 2001)  

I detta arbete har jag fokuserat på intervjuer eftersom all information om processerna fanns på 
företagen, och där min uppgift var att ta reda på denna och sammanställa det till 
processkartor.  

De intervjuer jag utfört på Rönnquist & Wettainen, GMKAB samt GMK Mek har varit både 
av ostrukturerad och också strukturerad karaktär. I början av arbetet när mina kunskaper om 
företagen var obefintlig valde jag att inte ha för mycket struktur för att kunna anpassa mig till 
den information som jag fick under intervjuns gång. Mot slutet av arbetet däremot kunde jag 
lättare ringa in vad jag var ute efter och på så sätt strukturera frågorna mer. Samtal har även 
förts på företagen.  

Enligt Jan Guillou (refererad i Häger, 2001, sid 139) är det till fördel att använda 
anteckningsblock och penna vid intervjuer där risken är liten att den intervjuade i ett senare 
skede försöker ta tillbaka sina påståenden, då det visat sig att denna metod ger mer noggranna 
och eftertänksamma svar från den intervjuade eftersom det finns viss tid till eftertanke då man 
som intervjuare gör anteckningar. Jag har vid varje intervjutillfälle därför valt att föra 
anteckningar under intervjuns gång.  
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Intervjuarbete handlar även till största delen om att lyssna. Man bör därför begränsa sitt 
talande till att leda den man intervjuar till det aktuella området. Under den tid man pratar får 
man inte reda på något om företaget eller avdelningen. (Söderstedt 1995)   

I möjligaste mån har jag därför försökt att inte vara för specifik i mina frågeställningar, samt 
att jag låtit den intervjuade få tala fritt även om man vi vissa fall gled ifrån ämnet för ett tag.  

I detta arbete har jag valt att vid de respektive företagen intervjua platscheferna samt 
produktionscheferna, eller personer med motsvarande befattningar för att få en bra 
översiktsbild samt en rättvisande bild av hur produktionen sker.  

En mindre intervju har även gjorts med inköpsansvariga på LKAB för att få klart för mig 
vilka krav som de ställer på sina leverantörer.  

4.1.3 Observationer 
Vid observationer gör observatören iakttagelser i eller av en miljö och noterar dem på något 
sätt. Det är viktigt att dokumentera observationerna på något sätt, exempelvis med 
anteckningar eller protokoll. (Eliasson 2006)   

Jag har valt att vara en renodlad observatör på företagen vilket enligt Eliasson (2006) innebär 
att man är passiv i sin omgivning utan att påverka den på något sätt. Som observatör kan även 
sekundärdata samlas in och analyseras. Att vara passiv observatör har fördelen att insamlad 
data är autentisk, viket enligt Eliasson (2006) förbättrar både reliabilitet och validitet.  

4.1.4 Kvalitativa/kvantitativa metoder 
Med kvalitativa metoder åsyftas forskningsprocedurer som ger beskrivande, även kallad 
kvalitativ, data som människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden. I 
kvalitativa metoder söker man alltså att finna kategorier, beskrivningar eller modeller som 
bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang. Detta kan exempelvis göras genom djupgående 
intervjuer eller observationer. (Olsson 2001)  

Med kvantitativa metoder menas metoder där data man samlar in skall vara valid, reliabel 
generaliserbar och framför allt mätbar, även kallad kvantitativ data. Ofta rör det sig om ett 
begränsat antal variabler som undersöks från ett stort antal mätobjekt. (Olsson 2001)  
Kvantitativ data baseras på siffror och kan ofta redovisas tydligt i tabeller och diagram. 
(Edling & Hedström 2003)  

Detta examensarbete baseras på intervjuer och observationer för att kartlägga processerna på 
företagen. Fokus ligger således på kvalitativa metoder då dessa ger den beskrivande data som 
erfordras för kartläggningen.  

4.2 Kartläggningstekniker 
Fokus i detta examensarbete ligger på kartläggning av processer. I detta avsnitt beskrivs 
vilken teknik som används vid utförandet av denna kartläggning, vilka alternativa metoder 
som hade kunnat vara aktuella, samt vad som motiverat mina val. 
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4.2.1 Arbetsmetodik 
Det bästa angreppssättet att identifiera processer är att fokusera processernas innehåll på det 
man gör idag. Ett stort antal aktiviteter utförs redan och har länge fungerat väl. I det första 
skedet gäller det att se hur dessa aktiviteter fungerar tillsammans i verksamhetsprocesserna. 
(Rosam 2004)  

Vidare menar Rosam (2004) även att det är viktigt att inse gränserna för vad man försöker 
åstadkomma med identifieringen, eftersom det kan vara frestande att identifiera hur man vill 
att det ska vara snarare än hur det verkligen är.   

I arbetet att ta fram processkartorna över verksamhetsprocesserna på GMK baserar jag detta 
arbete på den metodik som Ljungberg (2001) rekommenderar. Med denna metod blir arbetet 
inte bara effektivare menar Ljungberg (2001), utan man minimerar även vanliga misstag som 
exempelvis att: 

 

aktiviteter staplas på varandra, utan att man reflekterar över dess 
relationer 

 

man för tidigt fördjupar sig i detaljer  

 

det tar för lång tid att komma igång med arbetet 

 

man hämmar kreativiteten genom att försöka skapa den 
”perfekta” kartan på en gång. 

 

Att detaljeringsgraden i beskrivningarna görs olika för olika delar 
av processen.  

Metoden som beskrivs innehåller åtta steg som i tur och ordning är enligt följande:  

1. Definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt: Innan kartläggningen 
börjar är det viktigt att ha klart för sig syftet med processen för att förstå vad den skall 
åstadkomma. När man har denna förståelse för processen skall dess start- och 
slutpunkt definieras för att avgränsa processen mot sin omgivning. En bra förståelse 
för processen underlättar kartläggningsarbetet.   

2. ”Brainstorma” fram processens alla eventuella aktiviteter och skriv ned dem på 
post-it lappar: Att ”brainstorma” fram aktiviteter som man tror finns med i processen 
är ett snabbt sätt att komma igång med kartläggningsarbetet. Om ett bra förarbete 
gjorts är det lättare att komma på fler aktiviteter som bör finnas med. Personligen har 
jag valt att inte använda papperslappar utan skriver in de på dator istället. Då jag vid 
arbetets början inte hade någon bra bild av hur processerna såg ut började jag med att 
översiktligt kartlägga processen, för att sedan ”brainstorma” fram hur den slutgiltiga 
kartan kan tänkas se ut. Vid det fortsatta arbetet på de följande två företagen utgick jag 
sedan från mina tidigare processkartor.  

3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning: Aktiviteterna skall nu arrangeras i rätt 
ordning i den utsträckning de inte redan är det. Genom att ha aktiviteterna inlagda på 
dator blir det lätt att flytta rund dem tills det att man fått fram en karta som 
överensstämmer med verkligheten. När man lägger detta pussel är det lätt att se vilka 
bitar som saknas i kartan.   

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter. När den preliminära kartan tagits fram är det lätt att 
se om det finns flera aktiviteter som beskriver samma sak, eller om det fattas någon 
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bit. Vissa aktiviteter kan således slås ihop, samt att vissa nya aktiviteter kan 
tillkomma.    

5. Definiera objekt in och objekt ut till varje aktivitet: För att länka ihop sin process 
skall man nu definiera sina aktiviteters respektive objekt in- och ut. Enligt Ljungberg 
(2001) hoppas detta steg ofta över vid olika organisationers kartläggningsarbete, vilket 
leder till kartor där aktiviteter staplas på varandra och vars användbarhet klart 
begränsas. Genom att förstå sina objekt in- och ut underlättar det att även mäta på 
processen om så önskas.  

6. Se till att alla aktiviteterna hänger ihop via objekten: Aktiviteterna skall nu 
kontrolleras att de hänger ihop via sina respektive objekt in- och ut.  Den ena 
aktivitetens objekt ut skall vara den efterföljande aktivitets objekt in. Om så inte är 
fallet har man antingen missat en aktivitet eller skapat parallella flöden.  

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och ”riktig” detaljeringsnivå 
och att de har ändamålsenliga namn: När processen på ett bra sätt hänger samman 
via sina aktiviteter skall det kontrolleras att de aktivitetsnamn använts på ett bra sätt 
beskriver vad som verkligen sker. Det skall även kontrolleras att aktiviteterna ligger på 
samma detaljeringsnivå, samt att denna nivå på ett bra sätt överensstämmer med syftet 
för kartläggningen   

8. Korrigera tills en tillfredställande beskrivning av processen erhålls: Som 
avslutande steg innan kartan är färdig bör man kontrollera att helheten stämmer 
överens med verkligheten samt att detaljerna är korrekta. Enligt Ljungberg (2001) är 
det ett vanligt misstag att man gör kartan för detaljerad vilket resulterar i att 
kartläggningen blir tidsödande och att kartan blir oflexibel och därför kan kännas 
tvingande för användaren. Vidare menar Ljungberg att det ofta räcker med att på ett 
övergripande sätt beskriva vad som görs, och att lämna det till betraktaren att avgöra 
hur det görs.   

4.2.2 Kartläggningsmetoder 
Walk Through 
Kartläggninsmetoden walk through innebär att en eller flera personer ansvarar för 
genomförandet av kartläggningen och bokstavligen promenerar genom processen. Längs 
vägen intervjuas personer som utför processens olika aktiviteter. Processen illustreras sedan 
grafiskt av dem eller den som är ansvarig för kartläggningen. (Ljungberg 2001)  

Vidare menar Ljungberg (2001) att fördelarna med detta tillvägagångssätt är att det ofta går 
snabbt att få fram en processkarta och att det inte behövs läggas resurser på att utbilda ett stort 
antal personer i kartläggningsmetodik.   

Nackdelarna är att det bara är de kartläggningsansvariga som får en total förståelse för hela 
processen och att resten av personalen blir passiv och känner sig oengagerade i 
kartläggningsarbetet. (Ljungberg 2001)  

Virtuell walk through 
Utförs genom att samla olika representanter för hela processen och låta var och en beskriva 
sin del. En kartläggningsansvarig leder mötet och ställer olika frågor till deltagarna. Därmed 
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blir det inte nödvändigt för alla representanter att känna till metodiken bakom 
kartläggningsarbetet. (Ljungberg 2001)  

Fördelarna och nackdelarna är ungefär de samma som för walk through med skillnaden att 
fler ges möjlighet att förstå processen i sin helhet. (Ljungberg 2001)  

Kartläggningsteam 
En mer grundlig metod är att skapa kartläggningsteam med representanter för hela processen. 
Teamets medlemmar får tillsammans ansvaret för att kartlägga processen. (Ljungberg 2001)  

Den främsta fördelen är att arbetet inte bara resulterar i en karta utan även i teamets ökade 
förståelse av hur de olika delarna i processen samverkar och vad en process faktiskt är. Under 
förutsättning att teamets medlemmar verifierar varandras delar är det också troligare att kartan 
beskriver en mer objektiv bild av hur processen ser ut. Nackdelen är den eventuella resurs- 
och tidsåtgången. (Ljungberg 2001)  

Processdesign 
Processdesign används när det inte finns någon formell process att kartlägga. Så kan vara 
fallet för mindre processer eller processer med stort utrymme för personliga initiativ. Med 
undantag av några gemensamma huvuddrag har individerna skapat egna vägar och sätt att 
arbeta på. Processen måste i ett sådant fall först konstrueras genom att alla enas om en 
gemensam version. (Ljungberg 2001)  

Jag har i detta arbete valt att arbeta med en variant av Walk Through metoden då jag med 
avseende på tiden för arbetes genomförande, samt kartläggningens omfattning, ansåg att den 
passade bäst. Intervjuer har dock inte gjorts med samtliga operatörer för de olika aktiviteterna 
utan har bara gjorts med platscheferna och i möjligaste mån produktionsansvariga.   

4.3 Validitet/reliabilitet 
Med validitet menas mätinstrumentets eller mätmetodens förmåga att mäta det som man avser 
att mäta. Mäter man exempelvis effektivitet så skall utredningen ge svar på detta. Validitet är 
det viktigaste kravet på en mätning. Om man inte mäter rätt saker så spelar det ju ingen roll 
huruvida själva mätningen är exakt eller inte.(Eriksson 2001)  

Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. En 
metod eller angreppssätt bör alltså för att ha hög reliabilitet vara oberoende av vem som utför 
mätningen, och istället beroende av vad som undersöks. Reliabilitet kan därför bli ett 
uppenbart problem i tolkande utredningar. (Eriksson 2001)  

För att säkerställa hög reliabilitet i processkartorna gällande produktionsprocesserna har jag 
inte bara nöjt mig med att intervjua platscheferna, utan även de produktionsansvariga på de 
respektive företagen. Eftersom samma processer kartlagts på samtliga företag har dessutom en 
jämförelse sinsemellan gjorts innan de sammanställts. Detta anser jag också ha en positiv 
inverkan på reliabiliteten då brister i kartorna kunnat identifieras i efterhand. Samtliga 
processkartor dessutom blivit godkända av platscheferna innan de har ansetts som klara. 
Undantaget är kartorna för Rönnquist & Wettainen som inte verifierats men som ändå fått 
klartecken att användas i denna rapport.  
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4.4 Arbetsgång 
För att få en klarare bild av hur arbetsgången sett ut under den tid jag utfört detta 
examensarbete visualiserar jag vad jag gjort, samt i vilken ordning jag valt att utföra de olika 
momenten jag utfört, se Figur 6.  

Rönnquist & Wettainen

GMKAB

GMK Mekaniska

Litteraturstudie

Intervjuer/Observationer

Alla

Komplettering Analys Rapportarbete

= Företag

= Utfört arbete

Tid 

Eftersom jag vid arbetets början var medveten om att liknande kartläggningar skulle ske vid 
de tre olika företagen planerade jag mitt arbete för att om möjligt dra nytta av detta faktum. 
Inga kartor gjordes därför klara innan jag varit på samtliga företag för att samla på mig så 
mycket kunskap om processerna som möjligt. På så sätt kunde jag identifiera eventuella 
luckor i kartorna som missats tidigare. 

Figur 6. Arbetsgången för detta projekt
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas insamlade data i form av de processkartor de resulterat i, för 
koncernen som helhet och även separat för de enskilda företagen.  

5.1 GMK koncernen 
På samtliga företag inom koncernen har huvudprocesserna identifierats. Resultatet blev att 
huvudprocesskartan för de enskilda företagen blev i stort sett identiska med varandra. Av 
denna anledning väljer jag att redovisa huvudprocesskartan som gemensam för samtliga 
företag i koncernen.  

Innan huvudprocesserna kan identifieras måste verksamhetens bakomliggande affärsidé 
identifieras, eftersom det är på denna som huvudprocesserna vilar. På R&W fanns det ingen 
klart formulerad och aktuell affärsidé. Platschefen Gunnar Nyberg ansåg att det är svårt att 
beskriva sin affärsidé då verksamheten ständigt förändras efter nya förutsättningar. Nyberg 
menar på att företaget lever i nuet och arbetar nästan uteslutande med tidsbegränsade 
projektarbeten. När dessa kontrakt tar slut kan nästa projekt vara av annan art. Nyberg 
uttrycker det själv som ”Vi vet inte idag vad vi ska göra imorgon” när han beskriver hur 
oförutsägbar verksamheten är sett över en längre tid.   

Efter vidare studier i ett annat av koncernens företag, GMKAB, i syfte att finna deras 
affärsidé, fann jag även en dokumenterad affärsidé för R&W. Denna är formulerad av 
koncernledningen år 2002 och är gemensam för R&W tillsammans med GMK Mekaniska. 
Den är formulerad enligt följande:  

”Vara den bästa leverantören som förser gruv- och processindustrin med stål och 
maskinkomponenter med hög förädlingsgrad”  

I de intervjuer jag genomfört på GMK Mekaniska framgår det dock att man inte alls är nöjd 
med hur denna är formulerad. Platschefen Pekka Karppinen tycker att denna är helt orimlig då 
den betonar idén om att vara bäst. Att vara bäst är ingen man på GMK Mekaniska har som 
mål på något sätt menar han och berättar vidare att man som relativt liten aktör, utan vision att 
ens växa sig mycket större, knappast kan påstå sig vara bättre än de stora leverantörerna på 
marknaden. Istället menar Karppinen att man från företagets sida vill vara en pålitlig 
leverantör på det man gör och att det räcker att kunderna är nöjda. Då affärsidén är framtagen 
och dokumenterad av koncernledningen, om än några år gammal och till synes inte helt 
accepterad på GMK mekaniska samt inte ens känd på R&W, så lät jag denna ligga till grund 
för mitt fortsatta arbete vid de båda företagen.   

Deras affärsidé lägger fokus på att man på företagen skall vara den bästa leverantören av 
komponenter till gruv- och processindustrin. Det nämns ingenting om övrig service som 
exempelvis underhåll och reparationer för att skapa mervärde till kunden. Min personliga 
uppfattning baserad på de intervjuer jag gjort vid företagen, samt de beskrivningar av 
företaget som jag tagit del av, gör att jag i min tolkning av att vara den bästa leverantören 
kompletterar den tillverkande delen med begreppen underhåll och utvecklingsarbete.  

För GMKAB tillsammans med GMK Trading AB finns i den företagspresentation från 2002 
som jag tagit del av en affärsidé som är formulerad enligt följande:  
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”Vara den leverantör som tillhandahåller slitmaterial och tjänster med högsta kvalitet till våra 
kunders produktionsprocesser.”  

Idag existerar inte GMK Trading AB som enskilt företag mer. Den verksamhet som GMK 
Trading AB stod för är i dagsläget vilande men lever till viss del vidare som en del av 
GMKAB. Då jag från platschefen Conny Bergström inte fått några indikationer på att en ny 
affärsidé tagits fram, eller på egen hand kunnat hitta någon senare version, fick denna ligga 
till grund för det fortsatta arbetet på GMKAB.  

Då man i GMKAB:s affärsidé tydligt lägger fokus vid både de produkter och tjänster man 
erbjuder måste huvudprocesserna grunda sig i detta. Hänsyn togs även till att de lägger fokus 
vid att dessa produkter och tjänster skall vara av högsta kvalitet. Jag har därför som för de 
övriga företagen lagt vikt vid att inte bara identifiera de olika tillverkningsprocesserna som 
huvudprocesser, utan även hur man från företagets sida säkerställer att dessa håller önskad 
kvalitet.  

Att formulera sin önskan som att vara ”den leverantör” har jag tolkat som att GMKAB vill 
kunna erbjuda sina kunder ett komplett sortiment av tjänster och produkter för den aktuella 
processen eller uppgiften. För att uppfylla detta anser jag att de produkter företaget själva 
producerar, inte räcker till. Jag inkluderar därför även den del av verksamheten som består av 
trading då det är ett viktigt moment för att kunna leverera all materiel till sina kunder. Denna 
trading ser jag dock som en del av processen att tillhandahålla produkter och tjänster.  

Den gemensamma huvudprocesskartan som jag identifierat för hela GMK koncernen 
representeras av Figur 7 nedan.  

R&W, GMK Mekaniska:” Vara den bästa l everantören som förser Gruv och Vara den bästa l everantören som förser Gruv och 

processindustrin med  s tål och maskinkomponenter med hög förädliprocessindustrin med  s tål och maskinkomponenter med hög förädli ngsgradngsgrad.”
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kvalité till våra kunders produktionsprocesserkvalité till våra kunders produktionsprocesser .” 

I denna rapport kommer endast huvudprocesserna ”Skapa affärer” och ”Tillhandahålla 
produkter/tjänster” kartläggas på med detaljerad nivå eftersom de övriga två hamnat utanför 
avgränsningarna för detta arbete. Kartläggningarna på lägre nivå följer i detta kapitel under 
respektive företag eftersom dessa ser olika ut för de olika företagen.  

Figur 7. Huvudprocesskarta för GMK koncernen 
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5.2 Rönnquist & Wettainen (R&W) 
De processkartor som redovisas i detta kapitel finns även att skåda i ett mer detaljerat 
utförande i bilaga 1.  

Genom de intervjuer och samtal jag utfört på Rönnquist & Wettainen har jag fått en översikt 
av hur man arbetar på företaget gällande allt från vad som görs, för vem, och på vilket sätt 
man på företaget gör det.  

Gunnar Nyberg, som är platschef bär det yttersta ansvaret för verksamheten gentemot dess 
ägarinna, och har exempelvis själv hand om inköp till driften. Beslut om företagets 
framtidsplaner, inriktning och större investeringar måste dock ske i samråd med deras 
ägarinna.  

Av intervjuerna med Nyberg framgick att tidigare erfarenheter av kvalitetsarbete har gett både 
positiva och negativa intryck hos honom. Att arbeta med kvalitetsfrågor för att förbättra 
verksamheten ses som positivt, förutsatt att systemet är anpassat för verksamheten på ett bra 
sätt och verkligen fungerar. I allt för många fall anser dock Nyberg att det bara resulterar i 
dokument av fina ord som hamnar i en mapp i bokhyllan utan att påverka organisationens 
verksamhet i större utsträckning.  

Att certifiera sig enligt ISO-standarden är inget Nyberg anser att Rönnquist & Wettainen i 
dagsläget har som mål att göra. Tidigare erfarenheter från andra företag har gett intrycket att 
det till viss del komplicerar arbetet då det inneburit mer ”pappersarbete” och därför resulterat 
i merarbete snarare än effektivisering. Detta merarbete i kombination med kostnaden att 
införa systemet menar Nyberg har varit svårt att motivera då certifikatet inte gett några tydliga 
fördelar som direkt kunnat relateras till certifieringen. Man upplevde från det dåvarande 
företagets sida att kunderna inte hade det som något prioriterat önskemål eller krav på sina 
leverantörer. Samtidigt menar han dock att om R&W:s nuvarande kunder skulle börja kräva 
ett mer strukturerat kvalitetsarbete, i form av ISO exempelvis, så är det något man på 
företaget vill vara beredd på. På R&W vill man således på kortast möjliga tid kunna tillgodose 
dessa krav om så skulle behövas.  

5.2.1 Huvudprocesser 
Skapa affärer 
Denna process har som syfte att skapa affärsmöjligheter genom att lyssna till kundernas 
önskemål och erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar på deras förfrågningar.  

Processen startar med att en förfrågan lämnas in från en kund. När samtliga aktiviteter har 
utförts genererar processen en offert som skickas till kunden.   

Processen ser i ett mer detaljerat utförande ut enligt Figur 8 nedan. 
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Som första steg tas förfrågan emot, samt kontrolleras för att se vilken typ av arbete samt vilka 
förutsättningar företaget har att arbeta efter. När denna kontroll utförts finns det en del olika 
vägval som man på R&W kan ta. Först undersöks om det är möjligt att åta sig arbetet på egen 
hand. Om företaget ej anser sig kunna göra detta tillfrågas möjliga partners för att se om man 
tillsammans kan utföra arbetet. Visar det sig att det inte finns möjlighet att ta på sig arbetet så 
kontaktas kunden för att meddela att man från R&W:s sida tackar nej till arbetet. I de fall 
företaget antingen på egen hand eller tillsammans med partners kan tänka sig att åta sig 
uppdraget, dokumenteras den aktuella förfrågan.  

I nästa steg börjar Nyberg räkna på förfrågan. I detta skede beräknar han hur mycket material 
som behövs för att tillverka det efterfrågade. Denna behovskalkyl är en grov uppskattning av 
hur stor materialåtgången kan tänkas bli. Sedan kollar någon från företagets sida upp hur 
mycket och vilket typ av material som finns på lager. Behovskalkylen tillsammans med 
lagerkontrollen ligger sedan till grund för huruvida ett beslut tas för att ett inköp av material 
kan bli nödvändigt eller inte. På R&W eftersträvas att ligga på ett så litet lager som möjligt, 
vilket innebär att företaget i de flesta fall behöver göra nya inköp för varje ny order som 
kommer in. Förfrågningar skickas i dessa fall ut på material och/eller eventuellt arbete som 
behövs från någon utomstående leverantör. De offerter företaget får tillbaka skall sedan 
kontrolleras och bedömas innan man kan gå vidare i processen. I enstaka fall finns plåtar på 
lager och då kan mindre uppdrag utföras utan att inköp behövs. I dessa fall påbörjas direkt 
beräkningen av offerten.  

När åtgång och priser för det materialet har räknats ut och samlats in kan kostnaden gentemot 
sin egen kund beräknas. Här görs en uppskattning av den produktionstid och arbetsinsats som 
krävs för att utföra arbetet. Kostnaden för materialet läggs ihop med kostnaden för det 
efterfrågade arbetet, samt eventuella pålägg eller dylikt. När offerten är klar dokumenteras 
denna och skickas ut till kunden.   

 

Figur 8. Processen Skapa Affärer för 
Rönnquist & Wettainen 
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Tillhandahålla produkter/tjänster 
Det mest centrala i verksamheten på R&W är produktionen av produkter och tjänster, 
eftersom det är där företaget skapar det direkta värdet för sina externa kunder. Denna process 
syftar till att utifrån en kundorder producera och leverera varor och tjänster, samt generera 
fakturor för utfört arbete.  

Från det att en kundorder kommer in till företaget, till det att en produkt levererats till kund så 
genomgås flera olika processer, se Figur 9. Inköpsprocessen är den enda processen som i 
vissa fall inte gås igenom, beroende på att det inte alltid finns ett behov av att göra ett inköp 
till en order.  

Order

Inköp

Produktion

Leverans

Fakturering

KUND
Order

Produkt/
Faktura

KUND 

Eftersom avgränsningarna för detta arbete är dragna från det att förfrågan kommit in, till det 
att en produkt står färdig för leverans så kartläggs endast de tre processerna Order, Inköp och 
Produktion. Hur man sköter leveranserna och faktureringen kommer således inte behandlas i 
denna rapport.   

Utvecklingsarbete 
För att kunna erbjuda sina kunder mekaniska bearbetningar i form av exempelvis svetsning, 
svarvning och borrning som verksamheten bygger på, måste personalen kontinuerligt 
genomgå utbildningar och kunskapsprov. Vissa av R&W:s kunder kräver dessutom att 
personalen på R&W kontinuerligt genomgår utbildning för att vara behörig att inom de egna 
industrierna bistå med underhåll och reparationer under exempelvis FU-stop (Förebyggande 
Underhåll). Att ständigt utveckla sin verksamhet, sina produkter och kompetens är således en 
vital del av verksamheten för att affärsidén skall kunna förverkligas. Utvecklingsarbetet ser 
jag därför som en huvudprocess enligt de kriterierna som tidigare angivits i teoriavsnittet. 
Denna process faller dock utanför avgränsningarna för arbetet och kartläggs således inte.   

Underhåll/Service 
Då tillverkningen till stor del består av detaljer till stora industrier, som skall vara i bruk under 
lång tid blir service- och underhållsarbete en viktig del av verksamheten på R&W. Att erbjuda 

Figur 9. Processen Tillhandahålla  produkter 
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kunden effektiva lösningar för underhåll och service kan således vara helt avgörande för 
huruvida kunden skall vara trogen företaget eller inte. Det blir således en viktig faktor för att 
skapa mervärde till kunden genom att erbjuda mer än bara färdiga produkter. Eftersom man 
på R&W är mer eller mindre beroende av att nuvarande kunder kommer tillbaka anser jag 
denna process vara direkt kritisk för verksamheten. Att tappa en kund som LKAB exempelvis 
kan vara helt avgörande för R&W:s existens. Underhåll och service betraktar jag därför också 
som en huvudprocess. Liksom för utvecklingsarbetet faller denna process utanför 
avgränsningarna och kartläggs inte vidare.  

5.2.2 Delprocesser Tillhandahålla produkter/tjänster 
I detta avsnitt följer kartläggningen av de delprocesser som huvudprocessen Tillhandahålla 
produkter/tjänster består utav.  

Order 
När en order kommer in till företaget startas orderprocessen upp. Syftet med processen är att 
omvandla den inlämnade ordern till en fullständig arbetsorder. Med arbetsorder menas en 
order som kan användas av berörd personal för att kunna producera den vara eller tjänst som 
efterfrågas av kunden. Processen ser ut enligt nedanstående figur 10. 
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Det första som sker i orderprocessen är att kundordern tas emot och kontrolleras av ansvariga 
på R&W. Eftersom en order i vissa fall lämnas in till personal som inte är ansvarig för själva 
kontrollen av den innefattar denna aktivitet även att säkerställa att rätt person får ordern till 
sig. Vid själva kontrollen ser den ansvarige sedan till att ordern är fullständigt utformad, samt 
att den är relevant för företaget och dess verksamhet. Skulle en inkommen order inte uppfylla 
dessa kriterier kan företaget inte gå vidare med den utan kontaktar kunden och ger feedback 
på vilka korrigeringar som behöver göras. Det kan även hända att företaget i detta skede 
måste avböja från att åta sig en order ifall kapacitet inte finns för att utföra jobbet. Detta sker 
dock sällan på R&W eftersom nästan alla order har föregåtts av en förfrågan där kapaciteten 
redan analyserats ifall det går att åta sig arbetet.   

Figur 10. Orderprocessen hos Rönnquist & Wettainen 
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Om ordern anses vara ok går den vidare och företaget börjar med att bekräfta den gentemot 
kunden, varefter den dokumenteras. När detta är gjort tas ett beslut huruvida en 
materialberedning skall utföras eller inte. Med materialberedning menas en noggrannare 
beräkning av hur stor materialåtgången för ordern blir. Om en order har föregåtts av en 
förfrågan, vilket oftast är fallet, så har en beräkning av materialkostnaden redan ägt rum. Ifall 
det rör sig om en order av stor omfattning för företaget så väljer man är att göra en 
materialberedning. Syftet med en materialberedning är att med de nya beräkningarna få en 
mer rättvisande kalkyl av hur mycket material som verkligen krävs för produktionen för att, 
om möjligt, spara in pengar när inköp skall göras. Materialberedning utförs inte vid mindre 
omfattande order eftersom besparingspotentialen där anses vara för liten.  

När materialberedningen ägt rum, eller om en sådan inte var nödvändig, kontrolleras nu vad 
som finns på lager för att kunna fatta beslut ifall material behövs köpas in eller inte.  Eftersom 
man på R&W som strategi att inte ligga med ett lager av material så behöver man i de flesta 
fall göra ett inköp för varje ny order som kommer in till företaget. Om så är fallet går man 
därför igenom inköpsprocessen, vilken beskrivs mer detaljerat i nästa avsnitt. I vissa fall av 
inköp väljer man dock att köpa på sig ett litet lager om man kan pressa ner priser på detta sätt. 
Oavsett om man behöver göra ett inköp eller inte skapas en arbetsorder som personalen i 
verkstan sedan kan arbeta utifrån. I de fall inköp skall göras går man parallellt vidare till 
inköpsprocessen med en kalkyl på vad som behövs köpas in.  

Om tillräckligt med material finns på lager kan produktionsprocessen sättas igång för att 
tillverka enligt order.   

Inköp 
Om ett inköpsbehov har identifierats påbörjas inköpsprocessen. Den syftar till att skaffa fram 
material som behövs till produktionen och ser ut enligt Figur 11 nedan.  

ORDER Beställ Material Lev-kontroll

OK? Ja

Nej

PRODUKTION

LEVERANTÖR

Påbörja 
tillverkning?

JaNej

Korrigera

 

Behovet av ett inköp omvandlas i den första aktiviteten till en beställning som skickas till 
berörd leverantör. Vilken leverantör som väljs är i detta skede ofta redan bestämt eftersom 
offerter tagits emot då den föreliggande förfrågan behandlades.  

Figur 11. Inköpsprocess Rönnquist & Wettainen 
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När leveransen från leverantören kommer in till R&W utförs en leveranskontroll för att 
försäkra sig om att allt material som beställts har skickats med. Om så inte är fallet kontaktas 
berörd leverantören för att korrigera detta. Samtidigt analyseras situationen för att kunna fatta 
ett beslut om huruvida tillverkning kan påbörjas med det material som finns, eller om 
fullständig leverans måste väntas in. Materialet som anländer går sedan direkt vidare till 
produktion. 

 

Produktion 
För att få en mer korrekt bild av hur den tillverkande verksamheten ser ut på R&W har samtal 
förts med produktionschefen Roland Lundin. I samtalen med Lundin var syftet uteslutande att 
få en bild av hur produktionen går till. Han berättade dock att vissa av de uppgifter han har är 
liknande de som Nyberg också utför. Exempelvis får Lundin in vissa order till sig som han 
direkt kan behandla. Han kompletterar således den bild Nyberg tidigare gett av hur 
orderhanteringen går till. Ur samtalen med Lundin framgick att man på R&W till viss del 
även säljer produkter till fast pris, vilket innebär att det inte nödvändigtvis behövs skickas 
offerter vid varje orderförfarande.   

Produktionsprocessen ser ut enligt Figur 12 nedan. 

Kontrollera
Arb-order BearbetningFörberedning/

UppsättningORDER LEVERANS

Avvikelse?

Avvikelserapport

Ja

Nej

Leverans
Möjlig?

JaNej

INKÖP

 

När en arbetsorder från Orderprocessen kommit in till processen, samt att materiel blivit 
levererad från Inköpsprocessen kan produktionsprocessen börja. Till att börja med 
kontrolleras ordern för att personalen på verkstan skall veta vad som skall göras. Efter att 
kontrollen gjorts börjar förberedelser för de arbetsuppgifter som skall utföras. Det första som 
görs är uppsättning av arbetsstycket samt att ställa in maskinen för den bearbetningen som 
skall utföras. Att sätta upp och göra de maskininställningar som behövs är relativt de övriga 
momenten i verkstan ett mycket tidskrävande arbete.  

När arbetsstycket väl är på plats och inställningarna gjorda, påbörjas bearbetningen av 
materialet. Bearbetningen på R&W består i huvudsak av svetsning, fräsning, svarvning, 
skärning eller borrning. I bearbetningen ingår även att kontrollmäta arbetet för att säkerställa 

Figur 12. Produktionsprocess hos Rönnquist & Wettainen 
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att ritningarna och anvisningarna följs. Ansvaret för denna kontroll ligger helt på den som 
utför arbetet.  

När ett arbetsmoment är färdigt kan man på R&W gå två olika vägar. I många fall består en 
order av flera olika arbetsmoment som skall göras innan produkten är klar. I dessa fall 
repeteras föregående aktivitet och förberedelser vidtas för nästa moment, för att sedan påbörja 
bearbetningsfasen igen. Endast när alla arbetsmoment är utförda går man vidare och ser över 
huruvida produkten har avvikelser från arbetsordern eller inte. Dessa avvikelser rapporteras 
av dem som utfört arbetet. Om en eller flera avvikelser har påträffats måste ett beslut tas om 
huruvida produkten ändå kan levereras eller inte. Detta beslut sker ofta i samråd med kunden 
som beställt arbetet. Skulle det visa sig att avvikelserna är så stora eller allvarliga att 
produkten inte kan levereras så måste man börja om från början och göra om arbetet, eller om 
möjligt korrigera det som blivit fel. Om en produkt anses vara leveransduglig trots avvikelser 
rapporteras detta till kunden innan leveransprocessen kan påbörjas. I de fall inga avvikelser 
påträffats behövs ingen sådan rapport och leverans kan påbörjas direkt.   

5.3 GMKAB 
Här redovisas de processer som kartlagts för GMKAB. Samtliga processkartor kan ses i ett 
mer detaljerat utförande i bilaga 2.  

Samtal har i huvudsak förts med platschefen på GMKAB, Conny Bergström, där syftet har 
varit att identifiera vad organisationen gör och vilken betydelse de olika interna 
verksamheterna har för företaget i stort. För att få en bild av vad företaget står för och syftet 
med verksamheten var ett tidigt mål att få klart för mig vilken affärsidé GMKAB grundar sin 
verksamhet på. Med detta som utgångspunkt kunde jag sedan gå vidare med kartläggningen.  

Bergström berättade att man på GMKAB till största del utför olika beläggningsarbeten, men 
att de även till viss del sysslar med produktion samt försäljning av andra produkter. Företaget 
arbetar i huvudsak med tre olika material; gummi, keramer och polyuretan. Förutom den egna 
tillverkningen av lagervaror ägnar sig GMKAB även åt trading vilket innebär försäljning av 
varor som mellanhand för en annan tillverkare. Kärnan i verksamheten är de 
beläggningsarbeten som utförs, dels i verkstan men även ute i fält. Fältarbeten  är möjligt 
eftersom man förfogar över mobila enheter för att utföra arbeten direkt på plats hos kunden. 
Fältarbeten direkt på plats uppskattar Conny utgör ungefär 25% av verksamheten.  

Till viss del utför GMKAB även konsultuppdrag där de går in och tittar på 
produktionsprocesser hos kunden för att komma med förbättringsförslag eller direkta 
lösningar på identifierade problem. I den egna verksamheten har man på GMKAB trots denna 
processkunskap inte någon dokumenterad beskrivning av tillverkningsprocesserna i sin egen 
verkstad.  

GMKAB:s kundkrets utgörs uteslutande av företagskunder. Deras största kund är LKAB som 
uppskattas stå för omkring 80% av omsättningen. Bergström är positiv till LKAB inte bara 
som kund, utan även som samarbetspartner. Han upplever det som att man på GMKAB i 
framtiden kan komma att ha möjlighet att ta över vissa produktionslinjer från LKAB, vilket 
båda parter anser vara en fördelaktig lösning.  

Andelen inkommande förfrågningar jämfört med direkta order från kunden är relativt övriga 
företag i koncernen liten enligt Bergström, cirka 20% av försäljningen. Till viss del tror han 
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att detta beror på att GMKAB har förhållandevis liten andel projekt som sträcker sig över lång 
tid jämfört med övriga företag i koncernen, samt att de även bedriver försäljning av 
lagervaror.  

5.3.1 Huvudprocesser 
Huvudprocesserna är som tidigare nämnts i kapitel 5.1 samma för företagen inom koncernen. 
Här kommer således bara de processer som skiljer sig från de övriga att tas upp. De två 
huvudprocesserna ”Utvecklingsarbete” och ”Underhåll/Service” kommer inte tas upp i detta 
avsnitt. För beskrivningar av vad dessa syftar till hänvisar jag till kap 5.2.1. Den enda 
huvudprocess som inte delats upp i delprocesser är ”Skapa affärer”. Denna kartläggs i 
följande avsnitt.  

Skapa affärer  
För att locka till sig kunder samt att få dem att välja just GMKAB som leverantör krävs att 
man utifrån kundens behov erbjuder en lösning på deras problem. Detta gör GMKAB, liksom 
Rönnquist & Wettainen, genom processen Skapa Affärer som startar i och med att en kund 
lämnar in en förfrågan. Efter genomgången process resulterar det i de flesta fall att en offert 
skickas till kund, se Figur 13. 

KUND KUNDMottag/Kontroll

Möjlig 
själv?

Tillfråga partners

Möjlig 
tills?

Ja

Nej

Ja

Nej

Dokumentera

Utforma
ny?

Beräkna
material

Inköp?

Skicka
förfrågan LEVER ANTÖR

Beräkna
kostnad

Skicka/dokumentera
offert

LEVER ANTÖR

JaJa

NejNej

Ta emot/
värdera

 

En förfrågan måste först tas emot och kontrolleras av någon behörig på företaget. Att 
säkerställa att förfrågan hamnar hos berörig personal är även det en del av denna första 
aktivitet i processen. När förfrågan kollats igenom tas ett beslut huruvida man från GMKAB:s 
sida kan tänka sig åta sig arbetet på egen han eller inte. Om så inte är fallet tillfrågar man 
tänkbara partners ifall man tillsammans kan ta på sig arbetet.  

Oavsett om man från GMKAB:s sida anser sig kunna ta på sig arbetet eller inte dokumenteras 
förfrågan. De förfrågningar man tackar nej till sparas för sig, skiljt från de som företaget 
väljer att gå vidare med. Dokumentationen av förfrågningar är tidsbegränsad. Efter en viss tid 
slängs de bort. Någon exakt tidsgräns för när detta skall ske finns inte. GMKAB försöker att 
svara kunden på alla inkommande förfrågningar, även sådana de väljer att inte räkna ut en 
offert på. Från dokumentationen finns det därför två olika vägar att gå, som är direkt beroende 

Figur 13. Processen Skapa Affärer hos GMKAB 
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av huruvida man i föregående steg ansett sig kunna utföra jobbet eller inte. Vid negativt utslag 
kontaktas kunden om detta och går inte vidare längre. Vid positivt utslag går företaget vidare i 
processen och beroende på om en ny produkt måste utvecklas eller inte, tas olika vägar.  

I dagsläget finns ingen konstruktionsansvarig på GMKAB, så om en ny produkt efterfrågas 
lägger man ut det på en utomstående leverantör. Exempelvis kan det handla om att från en 
leverantör beställa en gjutform, som GMKAB sedan använder för att producera detaljer i 
polyuretan.   

Nästa steg är att beräkna materialåtgången för det förfrågade arbetet. Dessa beräkningar 
behövs för att sedan kunna avgöra om ett inköp behöver innan produktion. På GMKAB finns 
alltid material i lager för att snabbt kunna påbörja produktion. Detta kan göras eftersom 
mycket av produktionen är löpande där de flesta arbeten som utförs är av liknande karaktär. 
Material för att utföra beläggningsarbeten exempelvis finns alltid tillgängligt och beställs 
automatiskt in när lagerstatusen är låg. Ibland behöver företaget dock köpa in tjänster från 
andra leverantörer ifall detaljer skall beläggas som först måste tillverkas. I sådana fall köps 
tjänsten in och förfrågningar skickas då ut till tänkbara leverantörer.  

När offerter tagits emot bestäms vilken leverantör man GMKAB vill samarbeta med i det 
aktuella projektet och kan då gå vidare till att beräkna pris till sin egen kund. I de fall inköp 
inte är nödvändigt kan man direkt gå vidare till offertberäkningen. Här tas även kostnaden för 
att utföra jobbet med. När offerten är klar skickas denna iväg till kund, samt dokumenteras.   

5.3.2 Delprocesser Tillhandahålla produkter/tjänster 
Order 
Orderprocessen har som syfte att utifrån en till företaget inkommen produktorder, behandla 
denna och resultera i en produktionsorder samt i vissa fall en inköpskalkyl. Processen ser ut 
enligt nedanstående Figur 14. 
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När en order kommer in tas denna emot och kontrolleras för att se vad som efterfrågas. 
Ordern dokumenteras sedan direkt i företagets datasystem, oavsett om företaget i nästa skede 

Figur 14.

 

Orderprocess hos GMKAB
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väljer att åta sig jobbet eller inte. Om man tackar nej till ordern kontaktas kunden för att 
meddela detta. Kunden kontaktas även om företaget åtar sig arbetet, fast då i form av en 
orderbekräftelse. På GMKAB har man som policy att alltid skicka ut en bekräftelse till 
kunden på jobb man räknat på. Ibland frångås denna regel dock när det gäller LKAB, med 
vilka man enligt Bergström har så pass bra och kontinuerlig kontakt med att det inte alltid 
behövs.  

Vad som händer härnäst är beroende av hur ordern ser ut. Om ordern kan utföra på egen hand 
görs en lagerkontroll för att se om ett inköp behöver göras eller inte. När det gäller 
beläggningsarbeten så finns oftast material på lager och en arbetsorder kan då direkt sättas 
ihop och arbetet påbörjas. I vissa specialfall kan dock extra material behövas och då måste 
inköp göras först. Om man hamnat i en situation där en order inte kan utföras själv måste 
arbete beställas från utomstående leverantör. I de fall GMKAB behöver ta in hjälp från andra 
företag är ordern så pass stor att en den alltid föregåtts av en förfrågan. I det förfarandet har 
offerter redan tagits emot. Företaget behöver således inte fråga sina partners igen om de kan 
vara med eller inte. Enligt Bergström konkurrerar alla potentiella samarbetspartners på samma 
villkor när offerter tas emot. De övriga företagen inom koncernen, GMK Mekaniska och 
Rönnquist & Wettainen, ges således ingen förtur till arbeten.  

När en tjänst eller vara köpts in från leverantör kontrolleras den vid leverans. Om den då visar 
på brister i kvalitet eller utförande kontaktas leverantören och korrigering krävs. Om allt är ok 
tas en arbetsorder fram och den egna produktionen kan påbörjas. 

 

Inköp 
Inköpsprocessen är den process som används då material eller tjänster skall köpas in för att 
kunna producera varor och tjänster till sina kunder. Processen startar i och med att ett behov 
av inköp identifierats, vilket sker i den föregående orderprocessen eller då personal vid annat 
tillfälle inventerat lagret och upptäckt att lagret behöver fyllas på. En kalkyl på vad som 
behövs kommer således in till inköpsprocessen. Kalkylen kan vara skriftlig men behöver inte 
vara det. Material som man på företaget vet att de behöver över tiden uppskattas grovt och 
köps in i större mängder än vad som behövs till enskild order. Figur 15 nedan beskriver 
processens olika aktiviteter.  
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Figur 15. Inköpsprocess hos GMKAB 
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Det första steget i processen är att ta ställning till huruvida man på GMKAB behöver skicka 
ut förfrågan på det som skall köpas in. Om den aktuella kunden har lagt in en förfrågan innan 
ordern lämnats in har offerter redan samlats in från sina leverantörer och nya förfrågningar är 
således onödiga. Då en order i cirka 80 % av fallen inte har föregåtts av en förfrågan så måste 
man på GMKAB därför oftast tillfråga sina leverantörer här i inköpsprocessen.   

När offerter tagits emot, värderats och valts ut, beställs materialet eller arbetet från berörd 
leverantör. Den inkomna leveransen kontrolleras sedan gentemot fraktsedeln och den order 
som lagts in. Om avvikelser upptäcks kontaktas leverantören med en korrigering. I vissa fall 
kan produktionen påbörjas ändå. Det material som tagits emot går då direkt vidare till 
produktionsfasen. Inköpsprocessen är avslutad då all materiel inkommit och skickats vidare 
till produktionsprocessen.   

Produktion 
På GMKAB är produktionen uppdelad på tre olika områden; keramik, polyuretan och gummi. 
Dessa tre skiljer sig från varandra både vad gäller ordning och typ av aktiviteter. Jag har 
därför valt att skilja dessa åt och kartlagt var process för sig.   

Processerna har alla som syfte att utifrån en arbetsorder och material producera den tjänst 
eller produkt som efterfrågas. Efter avslutad process står produkten färdig och är redo för 
leverans.  

Keramiktillverkningen består uteslutande av beläggningsarbeten, till skillnad från 
polyuretanet som GMKAB både belägger och gjuter produkter med. Det kan vara produkter 
av alla slag som skall beläggas för att exempelvis öka motståndskraften mot slitage. För 
keramikbeläggningar ser processen ut enligt Figur 16 nedan. 
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När något skall beläggas utförs först en kontroll av det material man har att jobba med. Om 
det är en produkt GMKAB själv har beställt läggs här vikt vid att se kontrollera att allt är 

Figur 16. Produktionsprocess  för keramikbeläggning 
vid  GMKAB 
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enligt de ritningar man lämnat in. I andra fall kan det lämnas in en produkt från en kund som 
bara skall beläggas. I så fall kan kontrollen handla om att man för kundens räkning ser efter 
att produkten är i gott skick för att den när beläggningen är klar skall kunna tjäna sitt syfte. 
Anses produkten inte uppfylla kraven, så kontaktas med kunden för att påpeka detta. Om allt 
anses vara okej däremot går man på företaget vidare och påbörjar arbetet.  

Först blästras ytan som skall beläggas. Detta görs för att beläggningen skall fästa ordentligt. 
Sedan utförs själva beläggningsarbetet då den önskade keramen läggs på. När beläggningen är 
på plats och har satt sig behöver kapas detaljer till på produkten för att till exempelvis inte ha 
ett överflöd på ställen där det skall vara fritt. När produkten har genomgått alla steg i 
beläggningsarbetet utförs alltid en slutkontroll för att säkerställa att allt är enligt ritningarna. 
Hittas mot förmodan avvikelser tar man på företaget ställning till huruvida produkten ändå 
kan levereras. Detta kan ske i samråd med kunden. Om produkten inte är i levererbart skick 
undersöks huruvida man på verkstan kan korrigera felet eller om man måste börja om från 
början. I de flesta fall kan upptäckta avvikelser korrigeras. Efter att korrigeringar vidtagits 
utförs åter igen en slutkontroll för att säkerställa att allt blivit rätt.   

När en produkt till slut anses vara redo att leverera märks produkten med en liten metallbricka 
där kontrolluppgifter finns stämplade.  

Med polyuretan utförs både produktion av detaljer, samt beläggningsarbeten. 
Beläggningsarbetet ser likadant ut för polyuretan som för keramik, se Figur 16. I Figur 17 
nedan åskådliggörs däremot hur arbetet ser ut då produkter tillverkas, vilket sker genom 
gjutning. Denna produktion sker löpande och till viss del lagerförs produkter som ofta 
beställs, för att kunna säljas direkt vid behov. 
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Processen startar när material och arbetsorder kommer in till verkstan. Det första som sker är 
att ordern kontrolleras för att se vad som skall göras. Om en ny form har beställts måste även 
denna kontrolleras innan själv produktionen kan påbörjas. Man försöker på GMKAB att spara 
alla formar, men de som ligger länge utan att användas kastas bort då de inte anser sig ha plats 
att ha kvar dem. Nya formar tillverkas inte av GMKAB själva, utan det överlåter man till en 
utomstående leverantör tillverka åt dem.  

Figur 17. Produktionsprocess för produktion i polyuretan 
vid  GMKAB 
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När formarna är på plats behandlas dessa först med släppmedel. Detta görs för att detaljen 
som tillverkas skall släppa ur formen när den är klar. När formen är klar skall önskad typ av 
polyuretan förberedas för att ge produkten rätt kvalitet.   

Sedan gjuts själva produkten. När det är gjort behöver den efterbearbetas innan den är klar. 
Denna bearbetning består i att skära, och i vissa fall svarva produkten, för att få bort 
överflödigt material eller ge den dess slutgiltiga form. När man på verkstan anser sig vara klar 
utförs en slutkontroll av annan personal på produkten.  

Om avvikelser upptäcks korrigeras dessa om möjligt innan en ny slutkontroll utförs. Är felen 
så stora att korrigeringar inte är möjliga på den produkt man har, tvingas man på verkstan 
gjuta en ny.  

På GMKAB utförs även arbeten i gummi. När gummi används handlar det som för keramerna 
om mestadels om beläggningsarbeten. Dessa två beläggningsarbeten skiljer sig dock från 
varandra. Jag har därför kartlagt gummi som en egen process enligt Figur 18 nedan.  

Blästring Primer Gummering Vulkning
Autoklav

Skärning/
putsning Blästring

Målning

Slutkontroll

Limning

Kontroll
Material/ritning

LEVERANTÖR

ORDER

Ok?

Avvikelse? LEVERANS

Korrigera

Ja

Ja

Nej

Nej 

När material och ritningar kommer in till processen kontrolleras först dessa. Om 
beläggningsarbetet inte kan påbörjas på grund av materialet så kontaktas leverantören för att 
påpeka att detta skall rättas till. Leverantören kan, men behöver inte vara, densamma som 
kunden. Om allt är ok blästrar man ytan som skall beläggas, för att rengöra så att 
beläggningen fäster ordentligt.   

Innan gummit kan läggas på förbehandlas först detaljen med två lager primer. När all primer 
är på plats läggs sedan limmet på för att kunna fästa gummit. Primern har som funktion att få 
gummit att fästa bättre när det limmas. I nästa steg sker själva gummeringen. I vissa fall då 
det handlar om tjocka beläggningar kan inte all gummi lägga på direkt. Man tvingas då lägga 
flera lager gummi för att uppnå rätt tjocklek. Om flera lager krävs måste föregående steg 
repeteras där nytt lim läggs på innan nästa lager gummi kan appliceras. När alla lager är på 
plats skickas detaljen in det i autoklaven där gummit vulkas.   

Figur 18. Produktionsprocess för Gummi vid GMKAB 
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När beläggningen tas ut ur autoklaven måste en efterbearbetning utföras innan produkten är 
klar. Först skärs och putsas detaljen till för att få bort överflödigt material. Sedan blästras 
produkten ytterligare en gång för att möjliggöra målning med gott resultat. När produkten till 
slut är målad så utförs en slutkontroll.  

Om avvikelser påträffas korrigeras dessa innan ny slutkontroll utförs. Av de intervjuer jag 
haft på GMKAB har det framgått att man från företagets sida aldrig ansett sig behöva börja 
om från början med en gummering. I de fall avvikelser har påträffats har problemen alltid 
kunnat rätas till. När slutkontrollen visar på en godkänd produkt går den vidare till 
leveransprocessen.   

5.4 GMK Mekaniska 
I detta avsnitt redovisas de processer som är unika för GMK Mekaniska. Vissa processkartor 
finns även i ett mer detaljerat utförande i bilaga 3.  

Under mina intervjuer och samtal på företaget har jag fått en bra bild av vad GMK Mekaniska 
ägnar sig åt, samt på vilket sätt man gör det. Pekka Karppinen är platschef på GMK 
Mekaniska, har också rollen som produktionschef och ägnar sig till viss del även åt 
konstruktion.   

På GMK Mekaniska utförs enligt Karppinen konstruktion, produktion och underhåll av i 
huvudsak maskinskopor men även övrig materiel. Till viss del utförs även produktion av 
övriga industridetaljer där svetsande och skärande bearbetning krävs. En stor del av 
verksamheten bedrivs ute i fält där personal från GMK Mekaniska regelbundet servar och 
underhåller maskiner under exempelvis FU-stop på LKAB. Att konstruera saker från grunden 
är också en del av verksamheten, men detta sker i relativt liten utsträckning jämfört med 
övriga delar. Karppinen berättar att man grovt kan dela upp verksamheten i tre huvudsakliga 
bitar, där var och en står för ungefär en tredjedel av den totala omsättningen. Dessa delar är:  

 

Fältarbeten/FU stop 

 

Produktion/Underhåll av skopor 

 

Övriga beställningsjobb  

Kunderna består uteslutande av företag, även om privatpersoner vid ett fåtal enskilda fall även 
kontaktar dem om mindre jobb. Deras största kund är LKAB, som upplevs som en bra 
samarbetspartner. Enligt Karppinen upplevs ingen överhängande risk för att företaget skulle 
hamna i en situation där LKAB väljer att själv ta över och utföra det arbete som idag läggs ut 
på GMK Mekaniska.  

Företaget har ännu inget utformat kvalitetssystem, men säger samtidigt att det i framtiden 
mest troligt kommer att utformas ett, då Karppinen fått indikationer från LKAB att det 
kommer att ställas hårdare krav på just kvalitetsarbete. Exakt hur detta kvalitetssystem 
kommer utformas kan Karppinen ännu inte sia om, men han tror inte att det blir enligt ISO-
serien i alla fall, eftersom det anses vara för dyrt att upprätta. Han vill dessutom gärna vänta 
med att se hur införandet av kvalitetssystem lyckas på andra inblandade företag innan man på 
GMK Mekaniska bestämmer sig för något själva.  
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5.4.1 Huvudprocesser 
För överblick av de huvudprocesser som finns på GMK Mekaniska, se Figur 9 kapitel 5.1. 
När det gäller hur man på GMK Mekaniska tar hand om förfrågningar för att själva generera 
offerter, processen ”Skapa affärer”, är flödet av aktiviteter identiskt som för GMKAB. Jag 
hänvisar därför till processkartan som tidigare åskådliggjorts i Figur 15 på sidan 27 för 
GMKAB.  

Hur vissa saker utförs kan dock skilja sig lite. Ur intervjuerna får jag exempelvis intrycket att 
GMK Mekaniska i större utsträckning föredrar att om så krävs och om möjlighet finns 
samarbeta inom koncernen, det vill säga med Rönnquist & Wettainen eller GMKAB.  

5.4.2 Delprocesser Tillhandahålla produkter/tjänster 
Order 
Hur GMK Mekaniska arbetar när en order kommer in skiljer sig ur processynpunkt inte från 
hur arbetet ser ut på GMKAB eller R&W. Hur aktiviteterna utförs kan dock skilja sig åt. För 
karta över processen se Figur 19. 

KUND Ta emot/
Kontroll

Utföra?

Lagerkontroll Arbetsorder

Inköp?

Materialberednng

Materialberedning?

Bekräfta

JaNej

Ja

Nej Nej

Ja INKÖP

PRODUKTION 

Inköp 
Inköpsprocessen på GMK Mekaniska ser även den likadan ut som för GMKAB, se Figur 15 
sidan 29. Enligt mina intervjuer finns det inga betydande skillnader mellan dessa företagen i 
hur inköp görs. Skillnader kan däremot finnas i vilka företagen samarbetar med, hur detta 
samarbete ser ut samt hur aktiviteterna utförs. På GMK Mekaniska har man en trygg 
verksamhet som sällan står för några större förändringar. Detta intryck återspelar sig i hela 
verksamheten, även inköpsprocessen. GMK Mekaniska har en del trogna leverantörer som 
man förlitar sig på. Jag får intrycket att detta har lett till att man från företagets sida inte i 
samma utsträckning som andra företag ständigt är på jakt efter nya billigare och kanske 
effektivare leverantörer.   

Tillverkningsprocesserna 
Den tillverkande processen på GMK Mekaniska har jag valt att dela upp i två delar. Att 
tillverka skopor utgör, sett över tiden, en så pass stor del av verksamheten att den har kartlagts 

Figur 19. Orderprocess hos GMK Mekaniska 
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för sig. Detta motiverar jag dessutom med att tillverkningen av skopor är tillräckligt 
differentierad till sitt utförande från den övriga tillverkningen för att behöva en egen karta, 
samt att den ställer högre krav på personalens kompetens.  

Skoptillverkningen ser ut enligt Figur 20.  

Kontroll/tillv
av mall

Korrigera

Förbereda
plåt

Böjning/
Bockning Förmontering Svetsning Slutmontering Målning

Slutkontroll

Order KUND

produktion?

Avvikelse?

Ar-borrning
R&W

Inköp
JaNej

Åtgärd
möjlig?

Ja

Ja

NejNej

 

Att tillverka skopor börjar med att en arbetsorder lämnas till verkstaden, samt att material för 
tillverkningen kommer in. På verkstan börjar man med att kontrollera de mallar som skall 
användas för att skära ut detaljerna till produktionen, stämmer överens med ritningarna. När 
denna kontroll utförts förbereds de plåtar som skall användas. Förberedelserna består i att 
skära ut plåtarna enligt mallarna och rensa dem. Att rensa en plåt innebär att den rengörs och 
förbehandlas för att möjliggöra bearbetning.  

När förberedelserna är gjorda kontrolleras om materialet är redo för produktion eller inte. Om 
så inte skulle vara fallet görs de förberedande aktiviteterna om. När materialet är klart att 
användas är nästa steg att böja och bocka plåtarna för att få rätt form på dem. Sedan 
förmonteras till viss del skopan. Vissa detaljer sätts ihop för att sedan svetsas samman. När 
detaljerna är klara pusslas delarna ihop för att få klar den slutgiltiga skopan.   

När slutmontering utförts målas skopan. Detta görs på kvällstid då målningen orsakar ångor 
som man inte vill ha i verkstan under dagtid. Dagen efter målning utför Karppinen en 
slutkontroll på hela skopan för att säkerställa att ritningar och föreskrifter följts i 
produktionen. Skulle avvikelser påträffas försöker man på verkstan korrigera dessa och sedan 
göra en ny slutkontroll. Är bristerna så pass allvarliga att korrigeringar inte kan göras måste 
hela skopan tillverkas på nytt från början.  

När skopan är klar i verkstan återstår det dock ett moment innan den är klar för leverans till 
kund. Skopan måste skickas till Rönnquist & Wettainen för att AR-borras innan den är klar 
för leverans. Huruvida denna borrning följer ritningarna eller inte, är inget GMK Mekaniska 
kontrollerar. Från företagets sida litar man på att Rönnquist & Wettainen gör sitt jobb och 
skulle det vara så att de inte gör det, är det de som står ansvariga för det och inte GMK 
Mekaniska. 

Figur 20. Produktionsprocess vid skoptillverkning hos 
GMK Mekaniska 
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När AR-borrningen är utförd är skopan klar för leverans.  

På GMK Mekaniska tillverkas även vissa detaljer som läggs på lager för vidare försäljning. 
Detta görs bara med varor som man vet kommer efterfrågas. Ett exempel på en sådan produkt 
är det man kallar för mellanlägg. Ett mellanlägg är en slitdetalj som inom industrin behövs 
köpas in med jämna mellanrum. Hur produktionen går till för produkter av denna typ 
illustreras av Figur 21 nedan.  

Korrigera

Skärning

Böjning/
Bockning

Svetsning Montering

Slutkontroll?Montering?

SlutkontrollOrder
LEVERANS

Avvikelse?Åtgärd
möjlig?

Ja Ja
JaJa

Nej

Nej

NejNej

 

Som första steg i den övriga produktionen skärs plåtarna till i rätt dimensioner. Vad som 
sedan sker är att de böjs och bockas, samt svetsas ihop. Svetsningen och böjningen kan 
komma i godtycklig ordning, därför går pilarna åt båda hållen.   

Beroende på vad för typ av produkt som tillverkas behöver man ibland montera ihop den 
slutgiltiga produkten. Det är ingen självklarhet att alltid utföra en slutkontroll på producerad 
vara. Sådant som tillverkas efter en viss mall och som gjorts många gånger tidigare utför man 
exempelvis ingen slutkontroll på. Däremot kan större och mer komplicerade projekt behöva 
kontrolleras innan de är att betrakta som klara.  

Om avvikelser påträffas åtgärdas dessa om möjligt. I annat fall börjar man om från början i 
processen igen. Med avvikelser menas i detta fall sådant som upptäcks vid slutkontrollen. Fel 
som uppstått vid produktion av produkter som inte gått igenom en slutkontroll kommer därför 
inte upptäckas. 

Figur 21. Produktionsprocess vid övrig produktion hos 
GMK Mekaniska 
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6 Analys  

6.1 Processerna 
Med utgångspunkt i mognadsmodellen kan processerna som identifierats för Rönnquist & 
Wettainen, GMK Mekaniska samt GMKAB analyseras för att ge en bild av hur väl utvecklade 
de är. Det är även av intresse att i detta arbete jämföra de respektive företagen gentemot 
varandra för att man inom koncernen skall kunna se hur arbetet utförs och om möjligt hitta 
vägar att assimilera sina arbetssätt och lära av varandra.  

På samtliga tre företag, Rönnquist & Wettainen, GMK Mekaniska och GMKAB har 
personalen under lång tid skaffat sig erfarenhet om hur verksamheten på bästa sätt skall drivas 
utifrån de förutsättningar företagen har. Mina intryck från de intervjuer och observationer som 
jag gjort är att de har god kännedom om hur det egna arbetet skall utföras och vilka 
möjligheter man på företagen har, samt vad de är beredda att åta sig att göra. Företagen skiljer 
sig dock åt i flera avseenden. Trots att exempelvis Rönnquist & Wettainen och GMK 
Mekaniska utför samma typer av arbete, svetsning och skärande bearbetning av metall, så 
finns stora skillnader i hur de arbetar. En betydande faktor till varför det är så anser jag vara 
skillnaden i trygghet som de båda företagen har gällande de kunder och arbeten som 
verksamheten vilar på.   

På GMK Mekaniska har de under lång tid utfört samma arbeten och har därför haft en stadig 
grund att bygga vidare på. Tillverkningen och servicen av skopor är ett återkommande inslag i 
verksamheten som dessutom genererar en stor del av GMK Mekaniskas inkomster. Den 
trygghet detta skapar har resulterat i att företaget inte genomgått några stora förändringar 
gällande vare sig förändringar i arbetskraft eller de jobb som utförs. På Rönnquist & 
Wettainen däremot finns inte denna trygghet att luta sig tillbaka på utan där är det uteslutande 
projektarbeten av varierande längd man jobbar utifrån. På Rönnquist & Wettainen måste de 
ständigt försöka locka till sig nya arbeten vilket gör att de under vissa tider kan ha mycket 
arbete för att några månader senare ha relativt lite att göra. De har dessutom haft betydligt 
större omsättning på folk jämfört med GMK Mekaniska.   

Vid en jämförelse av GMKAB med GMK Mekaniska och Rönnquist & Wettainen så finns det 
gemensamma nämnare gentemot båda företagen. De arbetande på GMKAB upplever tillvaron 
som säker men samtidigt är man likt Rönnquist & Wettainen i ständigt behov av att hitta 
kunder. Om man ser till sättet som GMKAB utför sina administrativa processer så är de 
väldigt likt hur man arbetar på GMK Mekaniska. Order, förfrågan och offerter behandlas på 
likvärdiga sätt med det nyligen införskaffade affärssystemet medan R&W i vissa avseenden 
skiljer sig från dessa. Samtliga tre företag utför dock samma aktiviteter i dessa processer 
vilket gör att processkartorna ser i stort sett likadana ut. Inom företagen finns god kännedom 
om vad och hur som sker på företagen, men ingen av dem har dokumenterat detta eller arbetar 
utifrån ett processbaserat synsätt. Jag kan därför inte utifrån mognadsmodellen påstå att något 
av företagen inom koncernen är särskilt väl utvecklat.   

Företagen är väl medvetna om vad som administrativt sker, och anser sig med tiden ha lärt av 
tidigare erfarenheter. Då detta har resulterat i hur de arbetar idag tycker jag processerna Skapa 
affärer, Order och Inköp för samtliga tre företag i koncernen passar väl in på vad som av 
Bergman & Klefsjö (2001) är definierat som repeterbara processer. Till viss del är företagen i 
och med detta arbete på väg mot en definierad process, men då jag anser att en väl definierad 
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process även bör omfatta noggrannare beskrivningar av de ingående arbetsmomenten har de 
en bit kvar dit. Ingen av företagen har heller några direkt ansvariga för processerna, vilket 
ytterligare stöder mitt argument. En jämförelse dessa processer emellan visar på att de är 
mycket lika varandra i avseende på vilka aktiviteter som utförs, vilket min 
processkartläggning tydligt visat på.   

Tillverkningsprocesserna är det som skiljer företagen åt sett utifrån processkartorna eftersom 
företagen har olika specialområden och tillverkar olika saker.   

Som verksamheten ser ut för Rönnquist & Wettainen arbetar de alltid med projektarbeten där 
tillverkningen utformas individuellt efter kundens önskemål, krav och förväntningar. Därför 
kan även arbetsrutinerna i verkstan i vissa fall vara olika för olika projekt. 
Tillverkningsprocesserna är därför inte statiska utan kan ändras med tiden, exempelvis kan 
kontroller i tillverkningen tillkomma om kunden kräver det. Det kan därför argumenteras att 
dessa moment på Rönnquist & Wettainen är omogna processer enligt mognadsmodellen. Jag 
kan dock inte påstå att resultaten de gör bara är ”lyckträffar” utan de arbetar på ett sätt som 
växt fram under lång tid där man på företaget insett att processerna är mer eller mindre 
repetitiva och att de därför kunnat lära sig från tidigare erfarenheter. På företaget finns 
dessutom stor kunskap om hur tillverkningsprocesserna ser ut, trots att någon dokumentation 
över dessa inte har gjorts innan detta arbete. Tillverkningsprocessen bör därför betraktas som 
en repetitiv process.  

Vid studie av tillverkningsprocesserna för GMK Mekaniska samt GMKAB så gäller samma 
sak för dem. Intressant är dock att se att det finns ett moment som tydligt skiljer dessa två 
företag från Rönnquist & Wettainen. I dessa tillverkningsprocesser tillförlitar de sig inte bara 
på de enskilda arbetarnas förmåga att utföra sitt arbete rätt. Slutkontroller på det som 
tillverkas är en självklarhet på både GMK Mekansika och GMKAB. På GMKAB går man 
dessutom ett steg längre och märker sina produkter vid slutkontrollen där kontrolluppgifter 
stämplas fast med en metallbricka. Att detta moment saknas på Rönnquist & Wettainen är 
ingen tillfällighet. Enligt Gunnar Nyberg har de tidigare jobbat på liknande sätt med en 
slutkontroll, men att de av effektivitetsskäl sedan valt bort detta moment.   

Med alla fakta sammanfattade tycker jag således att även tillverkningsprocesserna är att 
klassificera som repeterbara processer. Inga av processerna kan betraktas som en definierad 
process även om detta arbete kan ses som ett steg åt det hållet eftersom processerna nu kan 
anses vara identifierade. För att ta steget till definierad process fullt ut måste dock någon utses 
att ansvara för processen och arbetet kontinuerligt uppföljs. För att påstå att processerna är väl 
definierade tycker jag dessutom att mer utförliga arbetsbeskrivningar skall dokumenteras och 
kopplas till processkartorna.  

6.2 Organisationerna 
Då ingen utav företagen i koncernen aktivt arbetar utifrån ett processbaserat synsätt kan man 
inte betrakta dem som processorienterade. Att fullt ut påstå att de är funktionsbaserade är inte 
heller det möjligt, eftersom man när det gäller tillverkning exempelvis till viss del arbetar 
tillsammans, både internt och gentemot partners, med ett gemensamt slutmål som man 
fokuserar på. Med den tydliga uppdelningen enligt ett funktionsbaserat synsätt, samt det 
faktum att processerna inte ens identifierats tidigare, ligger man dock betydligt närmare det 
funktionsbaserade synsättet.  
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6.3 Förbättringsförslag 
Om man ser till hur processerna ser ut kan jag dra slutsatsen att det finns stora likheter i vad 
företagen gör när det gäller handhavandet av förfrågningar, order och inköp. Detta är inte så 
konstigt eftersom de bedriver verksamheter inom samma bransch, samt att jag misstänker att 
dessa förfaranden ser i stort sett likadana ut för företag i allmänhet.   

Tillverkningen skiljer sig däremot mellan företagen, delvis på grund av att de gör olika saker, 
men även för att de valt att arbeta på olika sätt. Om företagen eller ledningen för koncernen 
vill göra sina verksamheter mer lika finns det ett utmärkt tillfälle att göra detta nu, eftersom de 
nyligen köpt in ett nytt affärssystem som skall underlätta verksamheten. Att gemensamt se 
över rutinerna för hur detta system skall användas skulle kunna underlätta inte bara för den 
egna personalen, utan även gentemot sina kunder då det skulle ge ett med homogent intryck 
utåt för hur de arbetar.  

Om företagen vill ha ett kvalitetssystem i paritet med den nya versionen av ISO-standarden så 
har man inom koncernen ett omfattande arbete framför sig. Då det under arbetets gång 
framkommit att de inte är processorienterade i så stor utsträckning, samtidigt som standarden 
bygger på just det, är det mycket som behöver göras för att nå fram till ett sådant 
kvalitetssystem. Exempelvis behöver arbetet med processerna utvecklas.   

Att bedriva offensivt kvalitetsarbete grundar sig på de tidigare nämnda hörnstenarna i 
hörnstensmodellen. För att lyckas måste först och främst ledningen besluta sig för att de skall 
satsa på ett kvalitetsarbete, och sedan även i fortsättningen vara den drivande kraften bakom 
det. I och med att företagen velat ha detta examensarbete utfört visar koncernen på att en vilja 
finns att arbeta med kvalitetsfrågor. Frågan är bara hur angelägna de är att göra 
omstruktureringar och hur villiga de är på att satsa pengar för att åstadkomma detta. Ett av 
företagen i koncernen har vid intervjuerna sagt att ett kvalitetssystem inte kommer 
införskaffas innan det blir ett krav, eller tills det att de sett att det gett positiva utslag på något 
annat närliggande företag först. Med en sådan inställning kommer de ha svårt att lyckas med 
ett kvalitetsarbete då det knappast tyder på engagemang eller vilja att bemöda sig besväret att 
utveckla ett system.   
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7 Diskussion  

7.1 Förslag till vidare arbete 
Ett naturligt första steg att följa upp detta arbete är att fortsätta med kartläggningen även för 
de processer som i detta arbete avgränsats bort, som huvudprocesserna Utvecklingsarbete och 
Service/Underhåll. Detta kan vara av stor vikt särskilt om man sedan bestämmer sig för att gå 
vidare och verkligen utveckla ett kvalitetssystem.  

När kartläggningen sedan är gjord måste man inom koncernen, eller inom de respektive 
företagen, ta ställning till vad för slags kvalitetssystem, om något alls, som man vill införa. 
Vill man närma sig den ISO-standard som finns, är processledning oundvikligt och vidare 
arbete med att utveckla och i viss mån omstrukturera sin verksamhet måste påbörjas. Att 
processerna är kartlagda är bara ett första steg mot målet i så fall. Nästa steg blir att börja 
mäta på dessa för att övervaka och om möjligt utveckla dem. Eftersom varje process vid det 
skedet har definierats med det huvudsakliga syftet att ge ett visst resultat som i sin tur bidrar 
till att organisationens mål skall nås, så måste dessa delresultat kunna mätas på lämpligt sätt 
(Rosam 2004). Detta stämmer bra överens med mognadsmodellen också. Mätningar på 
processerna är nödvändigt för att komma vidare, samtidigt som organisationen måste tillsätta 
ansvariga för processerna.  

Om företagen väljer att gå vidare med processorientering så föreslår jag att benchmarking 
utförs för att se hur andra företag har gjort för att omvandla sina organisationer till att bli 
processbaserade. På så sätt skulle företagen kunna minimera risken att misslyckas med sitt 
eget arbete.  

Jag tror att innan företagen bestämmer sig för vad man vill göra bör sätta sig in i vad den nya 
versionen av ISO-standarden står för, eftersom det har skett en hel del förändringar i vad som 
krävs. Hoyle (2003) menar att en skillnad är att den gamla metoden för att införa ett 
ledningssystem var av typen ”dokumentera vad du gör” medan man i den nya standarden 
fokuserar på processerna och vad de kan, skall och bör åstadkomma. Att fokus tidigare legat 
på just dokumentation tror jag är en av anledningarna varför man från vissa håll inom 
koncernen uttryckt sig negativt om just ISO.  

Oavsett vad man bestämmer sig för så är förhoppningen från min sida att man åtminstone i 
någon form väljer att införa ett kvalitetssystem. Särskilt då jag under detta arbetes gång från 
LKAB har fått bekräftat att de redan nu har som policy att ställa krav på ett strukturerat 
kvalitetsarbete hos sina leverantörer. Om det sedan bara rör sig om ett litet skräddarsytt 
system tror jag inte spelar så stor roll. Det viktiga tror jag är att man påbörjar ett strukturerat 
arbete och utifrån sina egna förutsättningar gör det bästa av det. En ytterligare förhoppning 
från mig är att man väljer att arbeta vidare med just processerna och se på vilket sätt man kan 
börja processorientera sig. För att över huvud taget lyckas med detta krävs dock att ledningen 
tror på upplägget och är drivande i frågan.   

Betydelsen av ledningens engagemang har även Garvare (2002) belyst i sin 
doktorsavhandling. Där menar Garvare att initiativet till att införa processledning måste 
komma från en ledning med visioner om framtiden, eftersom processledning kan ta lång tid 
att införa, samt att personal i vissa fall kan tappa sina jobb eller förlora sin status inom 
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organisationen. Om ledningen inte visar stor drivkraft och engagemang riskerar man att gå 
miste om det positiva effekter ett sådant införande kan ge.  

7.2 Egna arbetet 
Detta arbete har haft som syfte att identifiera, kartlägga och jämföra processerna på företagen 
inom GMK-koncernen, och sett ur den synvinkeln tycker jag syftet har uppfyllts. De 
processkartor som arbetats fram känns tillfredställande både ut validitetssynpunkt och 
reliabilitetssynpunkt. Då intervjuer gjorts med både platscheferna och produktionscheferna så 
tycker jag mig fått en rättvisande bild av vad man gör på företagen. Man kan dock 
argumentera att intervjuer även kunde ha gjorts med verkstadsarbetarna vilket kanske skulle 
ha ökat trovärdigheten ytterligare. Min uppfattning var dock att sådana intervjuer skulle ha 
blivit för fokuserade på hur saker utförs istället för på vad som utförs, och således givit för 
mycket detaljer och försvårat kartläggningsarbetet. Det skall dock påpekas att på GMK 
Mekaniska har endast platschefen Pekka Karppinen intervjuats, då han ensam var ansvarig för 
det mesta på företaget.   

Om man tittar på de alternativa karläggningsmetoder som tagits up i teoriavsnittet så hade 
kartläggningen troligtvis blivit ännu bättre om fler personer från de olika företagen var med 
och utförde den. I detta fall var detta inget alternativ dock eftersom jag utfört examensarbetet 
på egen hand, mer eller mindre avskilt från företagens övriga verksamhet. Att involvera och 
binda upp personal på företagen under den tid som hade krävts kände jag var uteslutet då 
företagen under tiden för detta arbetes författande har haft fullt upp med att hinna med sin 
egen verksamhet.  

I kartläggningen hade fler metoder kunnat användas, som exempelvis blockdiagram för att 
tydligare visa på hur processer skär igenomen funktionsbaserad organisationsstruktur och 
involverar personal från flera avdelningar. Detta kom jag dock på mot slutet av arbete och 
kände att då företagen är ganska små där samma person ansvarar för flera funktioner så hade 
det inte gett tillräckligt tydliga och intressanta resultat för att motivera tiden att sammanställa 
det.  

I efterhand känns det som att arbetet blev lite väl brett i avseende till vad som skall göras. 
Som projektet var upplagt utfördes samma arbete tre gånger, och då vissa kartor i slutändan 
blev i stort sett likadana känns det som att mycket av arbetet blivit som kaka på kaka. Kanske 
borde arbetet ha avgränsats till endast ett företag där man gått djupare i kartläggningen och 
även tittat på vilka arbetsrutiner man har. Då hade man sedan kunnat utföra exempelvis en 
Gap-analys för att undersöka vad som rent konkret behöver förbättra gentemot en given 
kvalitetsstandard som önskas.  

I övrigt har arbetet varit mycket intressant.    
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Bilaga 1 Processer Rönnquist & Wettainen 

KUND
Ta emot/
Kontroll

Beräkning
materialDokumentera Lagerkontroll Beräkna pris Skicka/Dokumentera

offert

Möjlig 
själv?

Inköp?

KUND

NejJaJa

Nej

Skicka förfrågan Ta emot/kontroll 
offertLEVER ANTÖR

Möjlig 
tills?

Tillfråga 
partners

Nej Ja

Objekt in: Förfrågan

Objekt ut: Kontrollerad förfrågan

Objekt in: Kontrollerad förfrågan

Objekt ut: Dokumenterad förfr

Objekt in: Kontrollerad förfrågan

Objekt ut: Förfrågan till partners

Objekt in: Behov av inköp

Objekt ut: Förfrågan

Objekt in: Dokumenterad förfrågan

Objekt ut: Materialkalkyl

Objekt in: Materialkalkyl

Objekt ut: Kalkyl med 
Inköpsunderlag

Objekt in: Materialkalkyl/Offerter

Objekt ut: Offert

Objekt in: Beräknad Offert

Objekt ut: Skickad/dokumenterad 
offert

Objekt in: Offert

Objekt ut: Bedömda leverantörer

 

KUND Ta emot/
Kontroll

Bekräfta/
Dokumentera

OK? INKÖP
JaNej

Materialberedning?

Materialberedning PRODUKTION

INKÖP?

Ja

JaNej

Nej

Skapa
arbetsorderLagerkontroll

Objekt in: Order med matr kalkyl

Objekt ut: Order med inköpsunderlag

Objekt in: Kundorder

Objekt ut: Kontrollerad order

Objekt in: Kontrollerad order

Objekt ut: Orderbekräftan/

Dokumenterad order

Objekt in: Order

Objekt ut: Order med materialkalkyl

Objekt in: Order

Objekt ut: Arbetsorder

 

Figur 8. Processen Skapa Affärer för 
Rönnquist & Wettainen 

Figur 10. Orderprocessen hos Rönnquist & Wettainen 
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ORDER Beställ Material Lev-kontroll

OK? Ja

Nej

PRODUKTION

LEVERANTÖR

Påbörja 
tillverkning?

JaNej

Korrigera

Objekt in: Inköpsunderlag

Objekt ut: Leverantörsorder

Objekt in: Ofullständig order

Objekt ut: Kompletterande order

Objekt in: Leverans

Objekt ut: Kontrollerad Leverans

 

Kontroll
Arb-order BearbetningFörberedning/

Uppsättning
ORDER LEVERANS

Avvikelse?

Avvikelserapport

Ja

Nej

Leverans
Möjlig?

JaNej

INKÖP

Objekt in: Arbetsorder/Material

Objekt ut: Arbetsuppgifter/Material

Objekt in: Arbetsuppgifter/Material

Objekt ut: Uppsatt material/Inställda 
maskiner

Objekt in: Uppsatt material/Inställda 
maskiner

Objekt ut: Bearbetat material

Objekt in: Bearbetat material

Objekt ut: Material med avvikelserapport

 

Figur 11. Inköpsprocess Rönnquist & Wettainen 

Figur 12. Produktionsprocess hos Rönnquist & Wettainen 
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Bilaga 2 Processer GMKAB 

KUND KUNDMottag/Kontroll

Möjlig 
själv?

Tillfråga partners

Möjlig 
tills?

Ja

Nej

Ja

Nej

Dokumentera

Utforma
ny?

Beräkna
material

Inköp?

Skicka
förfrågan LEVER ANTÖR

Beräkna
kostnad

Skicka/dokumentera
offert

LEVER ANTÖR

JaJa

NejNej

Ta emot/
värdera

Objekt in: Kontrollerad förfrågan

Objekt ut: Förfrågan till partners

Objekt in: Behov av inköp

Objekt ut: Förfrågan

Objekt in: Offert

Objekt ut: Bedömda leverantörer

Objekt in: Förfrågan

Objekt ut: Kontrollerad förfrågan

Objekt in: Kontrollerad förfrågan

Objekt ut: Dokumenterad förfr

Objekt in: Dokumenterad förfrågan

Objekt ut: Materialkalkyl

Objekt in: Materialkalkyl/Offerter

Objekt ut: Offert

Objekt in: Beräknad Offert

Objekt ut: Skickad/dokumenterad 
offert

 

KUND Produktion
Ta emot/
kontroll

Utföra själv?

Beställ arbete

Bekräfta
order Lagerkontroll

Inköp?

Arbetsorder

Åta sig
order?

Dokumentera

Ta emot
Kontrollera arbeteLEVER ANTÖR

INKÖP
JaNej Ja

Nej

Nej

Ja

Avvikelse?

Nej

Ja

Objekt in: Kundorder
Objekt ut: Kontrollerad order

Objekt in: Kontrollerad order
Objekt ut: Dokumenterad order

Objekt in: Behov av inköpt arbete
Objekt ut: Beställning arbete

Objekt in: Inköpt arbete
Objekt ut: Kontrollerad arbete

Objekt in: Åtagen  order
Objekt ut: Bekräftad order

Objekt in: Bekräftad order
Objekt ut: Order med inköpskalkyl

Objekt in: Order/inköpt arbete
Objekt ut: Arbetsorder

 

Figur 13. Processen Skapa Affärer hos GMKAB 

 

Figur 14.

 

Orderprocess hos GMKAB
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Beställa material

LEVERANTÖR

Förfrågan?

Värdera
alternativ

Leveranskontroll

Ok?Korrigera

Påbörja
Tillv?

Ja

Nej

Nej

Order PRODUKTION

Ja

Skicka
förfrågan

LEVERANTÖR

JaNej

Objekt in: Behov av Leverantörsoffert
Objekt ut: Förfrågan till Leverantörer

Objekt in: Offert från leverantör
Objekt ut: Värderade Lev-alternativ

Objekt in: Ofullständig leverans
Objekt ut: Korrigerad order

Objekt in: Värderade Lev-alternativ
Objekt ut: Order till leverantör

Objekt in: Leverans
Objekt ut: Kontrollerad leverans

 

Blästring Beläggning Kapning Slutkontroll MärkningKontroll
Material/Order

ORDER

LEVERANS

Avvikelse?Ok? Korrigera

Leverans
möjlig?Åtgärda?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

NejNej

INKÖP

Objekt in: Order/Material
Objekt ut: Kontrollerad förfrågan

Objekt in: Obearbetat produkt
Objekt ut: Blästrat produkt

Objekt in: Blästrat produkt
Objekt ut: Belagt produkt

Objekt in: Kontrollerad produkt
Objekt ut: Märkt produkt

Objekt in: Belagd produkt
Objekt ut: Bearbetad produkt

Objekt in: Bearbetad produkt
Objekt ut: Kontrollerad produkt

Objekt in: Produkt med behov av åtgärd
Objekt ut: Korrigerande arbete

 

Figur 15. Inköpsprocess hos GMKAB 

Figur 16. Produktionsprocess  för keramikbeläggning 
vid  GMKAB 



 

48 

Kontroll
Form/Order Släppmedel Inställning Materiel Gjutning

Skärning

Svarvning

Slutkontroll

ORDER

LEVERANS

Avvikelse?

Åtgärd
möjlig?

Korrigera

Ja
Ja

Nej

Nej

INKÖP

Objekt in: Order/Beställd form
Objekt ut: Kontrollerad order/form

Objekt in: Kontrollerad form/order
Objekt ut: Behandlad form

Objekt in: Behandlad form
Objekt ut: Blandat gjutmaterial/form

Objekt in: Produkt med avvikelse
Objekt ut: Korrigerande åtgärd

Objekt in: Gjuten/beskärd produkt
Objekt ut: Svarvad produkt

Objekt in: Form och material
Objekt ut: Gjuten produkt

Objekt in: Gjuten produkt
Objekt ut: Beskärd produkt

Objekt in: Färdig produkt
Objekt ut: Kontrollerad produkt

 

Blästring Primer Gummering
Vulkning
Autoklav

Skärning/
putsning Blästring

Målning

Slutkontroll

Limning

Kontroll
Material/ritning

INKÖP

ORDER

Ok?

Avvikelse? LEVERANS

Korrigera

Ja

Ja

Nej

Nej

Objekt in: Blästrad produkt
Objekt ut: Primerbehandlad produkt 

Objekt in: Limmad produkt
Objekt ut: Gummerad produkt

Objekt in: Primerbehandlad produkt
Objekt ut: Limmad produkt

Objekt in: Material klart för produktion
Objekt ut: Blästrad produkt

Objekt in: Order/Material
Objekt ut: Kontrollerat material/order

Objekt in: Beskärd/putsad produkt
Objekt ut: Blästrad produkt

Objekt in: Produkt med avvikelser
Objekt ut: Kontrollerad förfrågan

Objekt in: Gummerad produkt
Objekt ut: Vulkad produkt

Objekt in: Förfrågan
Objekt ut: Kontrollerad förfrågan

Objekt in: Blästrad produkt
Objekt ut: Färdig produkt

Objekt in: Vulkad produkt
Objekt ut: Beskärd/Putsad produkt

Objekt in: Målad produkt
Objekt ut: Kontrollerad produkt

 

Figur 17. Produktionsprocess för produktion i polyuretan 
vid  GMKAB 

Figur 18. Produktionsprocess för Gummi vid GMKAB 
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Bilaga 3 Processer GMK Mekaniska 

Kontroll/tillv
av mall/Order

Korrigera

Förbereda
plåt

Böjning/
Bockning Förmontering Svetsning Slutmontering Målning

Slutkontroll

Order KUND

produktion?

Avvikelse?

Ar-borrning
R&W

Inköp
JaNej

Åtgärd
möjlig?

Ja

Ja

NejNej

Objekt in: Order/Material
Objekt ut: Kontrollerad 
order/material/mall

Objekt in: Material för produktion
Objekt ut: Beskärt/rensat material

Objekt in: Beskärt/rensat material
Objekt ut: Bockat/böjt material

Objekt in: Bockat/böjt material
Objekt ut: Delmonterad produkt

Objekt in: Delmonterad produkt
Objekt ut: Svetsad produkt

Objekt in: Svetsad produkt
Objekt ut: Slutmonterad produkt

Objekt in: Produkt med avvikelser
Objekt ut: Korrigerande åtgärder

Objekt in: Slutmonterad produkt
Objekt ut: Målad produkt

Objekt in: Färdig produkt
Objekt ut: Kontrollerad produkt

 

Korrigera

Skärning

Böjning/
Bockning

Svetsning Montering

Slutkontroll?Montering?

SlutkontrollOrder
LEVERANS

Avvikelse?Åtgärd
möjlig?

Ja Ja
JaJa

Nej

Nej

NejNej

Objekt in: Förfrågan
Objekt ut: Kontrollerad förfrågan

Objekt in: Material/Order
Objekt ut: Beskärt material

Objekt in: Beskärt/bockat/böjt 
material
Objekt ut: Svetsad produkt

Objekt in: Svetsad produkt
Objekt ut: Monterad produkt

Objekt in: Monterad produkt
Objekt ut: Kontrollerad produkt

Objekt in: Produkt med avvikelser
Objekt ut: Korrigerande åtgärder

Inköp

 

Figur 20. Produktionsprocess vid skoptillverkning hos 
GMK Mekaniska 

 

Figur 21. Produktionsprocess vid övrig produktion hos 
GMK Mekaniska 


