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SAMMANFATTNING 
Begreppen produktivitet och variation är starkt förknippade med varandra. Variation kan uppstå i både 
ankomst till en process samt i själva processen och orsakas av en mängd olika orsaker, egenskapade eller 
av omgivningen skapade. Gemensamt för all variation är att det reducerar förmågan till god produktivitet 
och därigenom ökar genomloppstiden i ett produktionsflöde. Inom tjänsteindustrin är produktionen 
baserad på människors utförda arbete vilket bidrar till att variationen här ofta är hög relativt 
produktionsindustrin. Således är det viktigt att variationen i tjänsteindustrin kan hanteras på ett effektivt 
sätt. En tjänsteprocess där snabba genomloppstider blir viktiga både ur ekonomisk- och 
kundnöjdhetsaspekt är skadehandläggningsprocesser. Syftet med detta arbete är att undersöka hur dessa 
processer kan organiseras för att minska variationer och därmed genomloppstiden. Arbetet är utfört som 
en studie på försäkringsbolaget Folksam, i flödet för handläggning av olycksfallsskador.  

I ett flöde är det viktigt med mätningar för att skapa sig en uppfattning om verkligheten och för att 
undersöka hur väl verkligheten motsvarar flödets förväntningar, det vill säga dess resultat. Då 
skadehandläggningsflödet visat sig vara mycket komplext har datorstyrda simuleringar av flödet utförts i 
de fall då beräkningsmodeller inte räckt till. Beräkningarna visar att en hög grad av ankomstvariation 
kombinerat med en hög grad av processvariation skapar ett läge där vissa processer bygger en ständigt 
växande kö medan andra svälter. Stora delar av processvariationen kan beskrivas vara naturlig och 
beroende på personliga förutsättningar hos handläggare. Dessutom kan skadans art och komplexitet i det 
handlagda ärendet starkt påverka betjäningstiden i processen, vilket är faktorer som är beroende av 
kunden. Processernas betjäningstid är inte konstanta eller lika mellan olika handläggare.  

Slöserier i flödet uppstår främst på grund av att fördelningen av ärenden mellan handläggare inte görs 
flexibelt. Det finns fasta regler för hur fördelningen ska göras vilket leder till en ojämn fördelning utifrån 
kapacitet. Detta är ett exempel på egenskapad variation som går att eliminera. Varje specifik handläggare 
har en egen kö som de betjänar. Kötiden i dessa köer varierar stort på grund av ovan nämna variation i 
betjäningstid och ankomstvariation. Principen först in – först ut gäller därför inte för flödet, vilket gör att 
genomloppstiderna varierar stort. Det skapas därmed en obalans i flödet. Flödet är dessutom uppdelat på 
två kontor där variationen i kapacitet mellan kontoren får stor betydelse för flödets genomloppstid. 

Studien visar att flexibiliteten i flödet för att möta varierande ankomster av ärenden måste ökas. Antalet 
köer i systemet har stor påverkan på genomloppstiden. Mindre antal köer, bidrar till snabbare och mindre 
varierade genomloppstider. Detta beroende på att flexibiliteten ökar eftersom minskat antal köer leder till 
att det äldsta ärendet betjänas först. En organisering utefter minimalt antal köer bör därför eftersträvas. 
Att handläggarna också blir mer flexibla och därmed kan göra fler typer av ärenden gör processen än mer 
flexibel och bättre kan möta ankomstvariationen. En minskning av antalet steg i processen ger minskad 
genomloppstid. Studiens resultat tyder på att ett effektivt tjänsteproduktionsflöde kräver kontinuerliga 
mätningar och uppföljningar av inflöde, kö-status och genomloppstid. Folksam behöver därför utveckla 
nya mätetal och styra flödet efter dessa för att en effektivisering ska vara genomförbar. Mätningar av 
inflödet ger förutsättningar för produktionsplanering. Kö-status i de olika delprocesserna visar på 
kapacitetsbrist eller överkapacitet samt underlättar en prioriteringsordning, en förutsättning för att kunna 
hantera flödet proaktivt. Genomloppstiden är det mått som säger mest om hur hela processen fungerar och 
bör kontinuerligt mätas och utvärderas.   



  

 

 

  



  

 

 

ABSTRAKT 
Productivity and variation is strongly connected. There are a number of reasons why variation occurs and 
it is present in both arrivals and processes. In common for all types of variation is that it will reduce the 
ability to achieve productivity and therefore is a main reason for long throughput times in production 
flows. In the service industry humans are the main producers, which contributes to a higher overall 
variation compared to the production industry. The variations are therefore important to manage. A 
service process that will gain from short throughput times is the insurance claim process, since throughput 
times in these processes are important for both economic and customer satisfaction related reasons. The 
purpose of this study is to explore how insurance claim service processes can be organised in order to 
minimize variation and gain shorter throughput times. The study is performed as a case study at the 
Swedish insurance company Folksam’s flow of insurance claims regarding injury in accidents.  

In a production flow, measurements are important for gaining a perception of the reality and how well it 
is performing regarding to expectations. The insurance claim process flow was found to be of high 
complexity and therefore this study has used computer simulations combined with numeric calculations. 
This has shown that variations in arrivals together with variations in process times create a situation 
where some processes will have an ever-increasing queue, while others are starving. The process variation 
is mainly natural, since it’s dependent on personal circumstances of the administrator. The insurance 
claims nature and complexity also strongly influence the service time of the processes. It could be said 
that the service times of processes is not constant nor the same between administrators.  

Waste in the process flow mainly occurs because of set rules for distribution of cases between 
administrators, which is inflexible. This is the main reason for an uneven distribution regarding capacity. 
This variation is an example of artificial variation, which could be eliminated. Every administrator got a 
unique queue that it serves. The waiting time is highly fluctuating depending on the mentioned variation 
in both arrivals and processes. The principle first come - first served is therefore non-existent for this 
particular flow, which is the reason for highly fluctuating throughput times. An imbalanced flow is 
therefore created. In addition the process flow are divided between two offices where variations in 
capacity between these offices highly influence waiting and throughput times.  

The conclusion from this study is that an increase of flexibility in the process flow is needed in order to 
be able to respond to variations. The study has shown that the number of queues is effecting the 
throughput times. A smaller number of queues are connected to faster throughput times. This can be 
linked to gained flexibility since the oldest case will be served first. An organisation along minimal 
number of queues is therefore desirable. Administrators can also be more flexible, which will better 
respond to the variations in arrivals. The number of steps in the process can therefore also be said to have 
an effect on throughput times. The conclusion indicates that an effective process flow in the service 
industry is dependent on continuous measurements and follow-ups of inflow, queue-status and throughput 
times. For an effective flow Folksam are in need of new measurements. To measure the inflow is a 
condition for production planning. Queue-status facilitates prioritizing and indicates under or over 
capacity, which is a condition for a proactive process flow. Throughput time is the measurement that will 
tell most about the total function of the process and is therefore a critical measure to continuously 
evaluate.  



  

 

 

  



  

 

 

TERMINOLOGI 
Akuttid Den bedömda akuta läkningstiden för besvär efter en skadehändelse. 

Balanser Skadeärenden där någonting nytt inkommit som inte tagits om hand, 
skadeärenden i kö som väntar på bearbetning. 

Bestyrkan Att bestyrka att försäkringstagaren har en giltig försäkring vid skadetillfället, 
likställs med försäkringskoll.  

BO1 Backoffice 1; handläggare med huvudsakliga uppgifter att ta skadeärenden som 
kräver någon typ av utredning. 

BO2 Backoffice 2; handläggare med huvudsaklig uppgift att ta skadeärenden av 
svårare karaktär som kräver högre grad av utredning. 

Dröjsmålsränta Lagbestämd ränta för utbetalningar av ersättning för skada där försäkringsbolaget 
tar längre än skäligt (30 dagar) på sig att handlägga ärendet.  

Ekonomisk rådgivare En rådgivare inom försäkringsbolaget som kan hjälpa kunder med ekonomiska 
placeringar och sparande. 

Flerskadedrabbad En försäkringstagare som har haft ovanligt många skadehändelser under en kort 
tidsperiod. 

FO Frontoffice; skadehandläggare med huvudsakliga uppgifter att ta emot 
skadeanmälningar och handlägga enkla ärenden via telefon, webb och papper. 

Fullmakt En handling som ger försäkringsbolaget rätt att begära in handlingar från andra 
externa instanser. 

Försäkringsbelopp Ett i villkoren fast belopp som ersättningen vid skadehändelse baseras på. 

Försäkringskoll Att bestyrka att försäkringstagaren har en giltig försäkring vid skadetillfället, 
likställs med bestyrkan.  

Försäkringstagare Den som köpt en försäkring och därmed har rätt till ersättning vid ett 
skadetillfälle. 

Invaliditet Besvär efter en skadehändelse som bedöms kvarstå livet ut för den 
skadedrabbade. 

Invaliditetsgrad Den grad av bestående funktionsnedsättning som bedöms bero av 
skadehändelsen. 

Invaliditetsintyg Ett intyg med beskrivning av besvär efter ett skadetillfälle som fylls i av den 
skadedrabbade alternativt en läkare. 

Journal Medicinska anteckningar från sjukhusbesök, läkarbesök eller sjukgymnastbesök. 

Medicinsk rådgivare Externa läkare, inom olika områden så som ortoped, ögonläkare e.t.c. som kan 
bedöma besvär från skadetillfälle där osäkerhet finns från handläggare. 



  

 

 

O36 Ett datasystem som används av Folksam vid skadereglering. 

Olycksfall En skada som beror av en plötslig oförutsedd händelse. 

Prisbasbelopp Ett lagberäknat belopp, vilket årligen justeras, som ersättning för skadehändelse 
baseras på. 

PSV Personskador-villkor 

Samband Klart övervägande sannolikt att besvär/funktionsnedsättning är en direkt följd av 
skadehändelsen än att det beror på andra orsaker. 

Skadeanmälan En anmälan till försäkringsbolag att en skada har inträffat och drabbat en 
försäkringstagare. 

Skadebedömning En bedömning gjord av skadereglerare eller medicinsk rådgivare angående 
invaliditetsgrad, samband eller ersättning. 

Skadereglerare Handläggare som arbetar med att reglera skadeärenden. 

Skadespecialist En skadehandläggare med specialistkunskaper inom ett visst skadeområde. 

Schablonbelopp Ett i villkoren förutbestämt belopp för en viss typ av besvär efter en 
skadehändelse. 

Skills Ett system för styrning av telefonslingor, där handläggare flyttas från en slinga 
till en annan vid behov. 

Slinga En gemensam telefonlinje med gemensamt telefonnummer för en grupp av 
handläggare. 

Tandskada En skadehändelse som innefattar skada på tänder. 

Tandskadeintyg Ett intyg från tandläkare vid tandskador som beskriver besvär och föreslagen 
behandling. 

Villkor De reglerings och ersättningsregler som gäller för en specifik försäkring, vilka är 
satta av försäkringsbolaget. 

Vända pengar Ett skadeärende där försäkringstagaren erhåller ett större ersättningsbelopp och 
därmed erbjuds ekonomisk rådgivning. 

Vänteersättning En ersättning som beräknas två år från skadedatumet vid utbetalning av 
skadeersättning för försäkringar som är baserade på försäkringsbelopp. 

Öppna skador Skadeärenden där handläggningen står stilla på grund av orsak som ligger utanför 
skadehandläggarens kontroll, ofta i väntan på handlingar från extern instans. 
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel introducerar studiens forskningsproblem genom att beskriva dess bakgrund, 
problemdiskussion och syfte. Syftet är nedbruten i tre mer specifika forskningsfrågor som studien avser 
besvara. Kapitlet avslutas med en förklarande tabell över studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) stod tjänsteproduktionen i Sverige under 2012 för 65 % av den 
totala produktionsomsättningen, vilket visar att Sverige idag är ett land med tyngdpunkten av den 
nationella produktionen inom tjänsteindustrin. Att göra saker på rätt sätt är en viktig länk till att få en 
organisation till att uppvisa god lönsamhet och därmed säkra en långsiktig överlevnad. Begreppet 
produktivitet som förknippas med detta, definieras av Nationalencyklopedin (2013) som: ”produktionens 
effektivitet” samt ”inom ekonomin förhållandet mellan erhållet resultat och insatta resurser vid 
industriell produktion”. Trots att ordet produktivitet genom dessa definitioner möjligen mer förknippas 
med den tillverkande industrin kan begreppet likväl tillämpas inom tjänstesektorn.  

Tinnilä (2013) och Xu, Jayaram och Xu (2006) menar att produktivitet är ett mycket viktigt begrepp inom 
tjänsteindustrin eftersom att sektorn är särskilt präglad av att vara arbetskraftsintensiv och därmed 
beroende av att processen utnyttjar resurserna på bästa sätt och samtidigt skapar värde för kunden. Tinnilä 
(2013, s. 649) beskriver det som att ”ineffektiva processer resulterar i dålig konkurrensförmåga på 
marknaden”. Xu et al. (2006) samt Grönroos och Ojasalo (2004) utökar ytterligare 
produktivitetsbegreppet för tjänster och menar att inom begreppet måste även tjänstekvalitet inrymmas. 
De anser att kvaliteten inte kan bortses från, vid organisering av tjänsteprocesser. Xu et al. (2006) 
beskriver tjänstekvalitet som förmågan att besvara kundens förväntade servicegrad.  

Inom den tillverkande industrin finns olika produktionsupplägg, exempelvis linjetillverkning och 
funktionella verkstäder beroende på vilken produktionsstrategi som det tillverkande företaget innehar och 
vilken produktivitet som företaget vill uppnå.  Schmenner (2004) menar att även tjänsteföretag bör se 
över sina processer för att öka produktiviteten i sin tjänsteproduktion. Utifrån att ha undersökt ett antal 
tjänsteföretag över en tjugoårsperiod hävdar han att en högre produktivitet skapar utökade förutsättningar 
för att långsiktigt överleva. Han kategoriserar tjänsteprocesserna i fyra kategorier (tjänstefabrik, 
tjänsteshop, masstjänst och professionell tjänst) utifrån processens grad av variation och dess relativa 
genomloppstid gentemot andra processer inom samma bransch. Bäst produktivitet har processer som 
beskrivs som tjänstefabriker, vilket är processer med låg variation och snabba genomloppstider. 
Tjänstefabriker jämför han med linjetillverkning i tillverkande processflöden. För Schmenner (2004) är 
skillnad mellan låg och hög variation i en tjänsteprocess graden av anpassning och interaktion med 
kunden.  

De Bruin, van Rossum, Visser och Koole (2007) fann genom studier av ett flöde vid ett sjukhus att 
variation i processen tillsammans med hög utnyttjandegrad bildar lång kö och på så sätt bidrar till lång 
genomloppstid. I deras studie innebar variation ett varierande antal ankomster och processernas skillnad i 
kapacitet. Deras resultat visade på att kötiden var en stor del av genomloppstiden. De menar därför att hög 
variation tillsammans med hög utnyttjandegrad leder till köbildning och kontraproduktivitet. 
Genomloppstiden beror även på antalet produkter i arbete, då denna ökar i takt med ökad mängd 
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produkter i arbete (Hopp, 2008; Segerstedt, 2013). Inom tjänsteindustrin kan produkter i arbete istället 
exempelvis översättas med oavslutade tjänsteärenden. Detta innebär att genomloppstiden i processer med 
hög variation ökar vid ett lägre resursutnyttjande än i processer med lägre variation (Segerstedt, 2008).  

Variation i processen har därmed en avgörande roll för processers produktivitet och den kan uppkomma 
överallt och av en mängd olika orsaker. Dempsey (2009) och Smith et al. (2013) menar att variationerna 
kan delas in utifrån dessa orsaker. Naturlig variation är variationer som inte är kontrollerbara och 
uppkommer i exempelvis ett inflöde av patienter till ett sjukhus. Naturlig variation är slumpmässig men 
sker i mönster och kan därför förutses. Den kan inte elimineras helt men eftersom den är möjlig att förutse 
går den att hantera och bemöta. Artificiell (onaturlig) variation är inte slumpmässig utan drivs av faktorer 
som själv kan påverkas. Detta är alltså variation som organisationen genom sitt sätt att arbeta skapat 
själva. Dessa källor till variation är oförutsägbara och bör elimineras. Dempsey (2009) menar också att 
artificiell variation har större inverkan på en organisation än naturlig variation och att den ofta är källan 
till långa väntetider och köer genom direkta slöserier. Schmenner (2004) menar att skillnader i kvalitet, 
kvantiteter eller tid i tjänsteprocesser är exempel på denna typ av variation. Enligt Liker (2004) visar 
forskning att just tjänsteprocesser ofta kännetecknas av en hög grad av variation. Orsaken till detta är 
bland annat att tjänsteprocesser inte kan stödjas av lagerhållna produkter samt är mycket beroende av den 
mänskliga faktorn. 

Ponsignon, Smart och Maull (2011) menar att i tjänsteprocesser måste individer och grupper av individer 
hanteras med olika behov och förväntningar vilka varierar både mellan olika individer och över tid. Detta 
leder enligt dem att konsekvenserna ofta inte blir lika positiva vid standardisering av tjänsteprocesser som 
i produktionsprocesser. Detta är exempel på naturlig variation som måste hanteras i tjänsteprocesser. 
Ngamsirijit (2012) menar att tjänsteprocesser måste byggas mer flexibla, med mer dynamiska egenskaper, 
för att kunna möta det faktum att kundernas behov i tjänsteprocesser alltid kommer ha en relativt stor 
variation. Akçay, Balakrishnan och Xu (2010) beskriver flexibilitet som ett verktyg för processen för att 
kunna bemöta efterfrågan även när den varierar, vilket de anser är avgörande för att kunna bibehålla hög 
utnyttjandegrad och i slutänden förmågan att leverera vinst. 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns ett samband mellan låg variation, snabba genomloppstider och hög produktivitet. Hög variation 
i processer resulterar i långa genomloppstider eller låg utnyttjandegrad och därmed dålig produktivitet. 
(Hopp, 2008; Schmenner, 2004; Segerstedt, 2008)   

För tjänsteprocesser, ofta kännetecknade av hög variation, blir det därmed avgörande att variationen 
hanteras för att uppnå god produktivitet. Detta genom att dämpa processens variation och upprätthålla 
resursutnyttjandet samtidigt som genomloppstiderna reduceras. Dempsey (2009) menar att arbete med att 
identifiera och reducera processens orsaker till variation leder till ökad kvalitet och minskade kostnader. 

Dempsey (2009) och Smith et al. (2013) beskriver skillnaden mellan artificiell och naturlig variation. 
Artificiell variation som organisationen själv skapat internt är slöserier som genom förbättringsarbeten går 
att eliminera. Naturlig variation skapas av omgivningens variation och kan inte elimineras. Likväl 
påverkar den organisationen och måste därför tas hänsyn till. Akçay et al. (2010), Ponsignon et al. (2011) 
och Ngamsirijit (2012) menar att denna typ av variation av tjänsteföretag måste bemötas med en större 
grad av flexibilitet i produktionen. 
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Ett exempel på en tjänsteprocess där genomloppstiden är en viktig framgångsfaktor i ett både ekonomiskt- 
och kundperspektiv är skadehandläggningsprocessen inom försäkringsbranschen. Som en konsekvens av 
att dessa processer ofta innehar en hög grad av variation uppstår det långa köer. För försäkringstagaren är 
dock en snabb handläggningstid i kombination med korrekt ersättning viktig för kundnöjdheten. 
Genomloppstiden är därmed en viktig faktor till vad som uppfattas som god kvalitet, tillsammans med att 
beslutet ska vara i enlighet med andra beslut fattade av försäkringsbolaget. För försäkringsbolaget är 
handläggningstiden även en ekonomisk fråga, då de är skyldiga till att utbetala dröjsmålsränta om 
handläggningstiden är längre än 30 dagar.  

Denna studie ämnar därför studera hur skadehandläggningsprocesser inom försäkringsbranschen kan 
organiseras för att uppnå god produktivitet, i form av snabba genomloppstider med bibehållen kvalitet 
och utnyttjandegrad. Detta genom att studera uppkomst och hantering av variationer i processflödet. 
Studien vill undersöka hur hantering av slöserier som uppkommer genom artificiell variation kan 
kombineras med en ökad flexibilitet för att bemöta den naturliga variationen. 

1.3 Syfte 
Följande forskningsproblem presenterar syftet med denna studie: 

Hur kan skadehandläggningsprocesser inom försäkringsbranschen organiseras för att minska 
processens variationer i syfte att minska genomloppstiden utan att försämra dess kvalitet och 
utnyttjandegrad?  

För att förenkla besvarandet av detta forskningsproblem har det brutits ner till följande mer specifika 
forskningsfrågor: 

1. Hur kan variationer i skadehandläggningsprocesser inom försäkringsbranschen beskrivas? 
 

2. Hur kan variationer i skadehandläggningsprocesser hanteras genom åtgärder för att eliminera 
slöserier inom flödet? 

 
3. Hur kan variationer i skadehandläggningsprocesser hanteras genom åtgärder för ökad 

flexibilitet inom flödet? 

1.4 Avgränsning 
Studien har valt att beskriva de olika typerna av variation som uppkommer i 
skadehandläggningsprocessen, både naturlig och artificiell variation. Vid hantering av variation inom 
flödet, vilket härrör till forskningsfråga två, avgränsas studien till att hantera och eliminera den 
egenskapade artificiella variationen som uppstår inom flödet, och därmed inte försöka minska den 
naturliga variationen. Den naturliga variationen ska istället bemötas och hanteras genom att skapa 
flexibilitet i flödet vilket behandlas i forskningsfråga tre. Studien utgår från att finna orsaker till 
variationer i flödet och hur dessa kan hanteras. Studien avser dock inte att beskriva hur en implementering 
av förbättringsåtgärder kan göras.  
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1.5 Studiens disposition 
För att förtydliga och förenkla för läsaren presenterar Tabell 1 nedan studiens disposition och 
läsanvisning.  

Tabell 1 - Studiens disposition 

Kapitel Innehåll 

Kapitel 2 
Metod 

I detta kapitel beskrivs de forskningsval som tillämpas i studien för att uppnå dess syfte. Här 
ges beskrivning av studiens f o r sknings f i lo so f i  (avsnitt 2.1), ve t enskapl ig t  sy f t e  (avsnitt 2.2), 
forskningsansats  (avsnitt 2.3), f o r skningss t ra t eg i  (avsnitt 2.4) och data insamlingsmetoder  
(avsnitt 2.5). I avsnittet 2.6 sker en diskussion kring studiens t rovärd ighe t  och i kapitlets 
avslutande avsnitt 2.7, ges en detaljerad beskrivning över hur arbe t e t  gå t t  t i l l  väga .   

Kapitel 3  
Teoretisk 
referensram 

Kapitel 3 beskriver den teori som används för besvarandet av studiens syfte och 
forskningsfrågor. Den teoretiska referensramen byggs upp från fyra teoretiska områden.  

Det första teoretiska området (avsnitt 3.1) behandlar var ia t ioner . Här beskrivs var 
variationer i en process kan uppstå, vad som händer om flera processer med variation binds 
ihop till ett flödessystem och hur det är möjligt att räkna på variationer. 

Avsnitt 3.2 handlar om teori utifrån köer  och den väntan  som i kön uppstår. I detta 
omfattas hur väntetider kan uppfattas olika av kunder och utifrån detta vad som är viktiga 
faktorer i ett kösystem. Avsnittet presenterar teori för hur det i en process genom Littles 
formel är möjligt att göra beräkningar över produkter i arbete, utleveranser och 
genomloppstider. Dessutom visas hur det är möjligt att beräkna hur ett kösystem kan 
dimensioneras för att möta acceptabla nivåer av exempelvis väntetid. 

Avsnitt 3.3 behandlar s lö s er i e r  och hur dessa kan kategoriseras och avsnitt 3.4 handlar om 
de effekter som hög nivå av komplexitet i ett flödessystem skapar. 

Kapitlet avslutas med avsnitt 3.5 där en r e f e r ensmode l l  mer specifikt visar vilka teoretiska 
områden som används för att svara på respektive forskningsfråga. 

Kapitel 4 
Företagspresentation 

Företagspresentationen ger en bakgrund till fallstudieföretaget Folksam  (avsnitt 4.1) och 
avdelning PSV  på Folksam som fallstudien utförts på (avsnitt 4.2). 

Kapitel 5 
Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen innehåller en kartläggning av fallstudieföretagets nuvarande 
skadehandläggningsprocess och dess flöde. Kapitlet startar med att i avsnitt 5.1 presentera 
arbe t sbeskr ivn ingen  för avdelningen PSV där studien utfördes. De efterföljande två 
avsnitten presenterar de två naturliga flöden som finns för handläggningsprocessen. Dessa 
är avsnitt 5.2 Flöde :  Akutskadereg l e r ing  och avsnitt 5.3 Flöde :  Bedömning av  
inva l id i t e t e r  o ch  ärr . I det avslutade avsnittet 5.4 presenteras systemet Ski l l s , som syftar 
till att göra det möjligt att styra kapacitet mellan de olika flödena.  

Kapitel 6 
 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat av beräkningar och simuleringar utifrån insamlad 
datainformation, samt jämför nuläget på fallföretaget med den teoretiska referensramen från 
kapitel 3. Analysen leder till studiens slutsatser i kapitel 7 och de rekommendationer som 
studien kan lämna till Folksam i kapitel 8. 

Avsnitt 6.1 och avsnitt 6.2 behandlar det totala flödet för skadehandläggningsprocessen. 
Variat ionerna  i flödessystemet påvisas i avsnitt 6.1 och i det efterföljande avsnitt 6.2 sker 
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beräkning av tid för kö och väntan  i flödet, samt analys av kundens  ro l l  och uppfattning 
vid väntan i flödet 

Avsnitten 6.3 och 6.4 analyserar i detalj området FO (Front Office). I avsnittet 6.3 sker 
analys av faktorer som skapar olika typer av var ia t ion i  FO-proces s en . För att utreda om 
rätt kapacitet finns för FO-processen, presenterar avsnitt 6.4 en beräkningsmode l l  för detta.  

Avsnitten 6.5 och 6.6 härrör Backoffice (BO1 och BO2). I avsnitt 6.5 sker analys av 
var ia t ionen för  BO . För att påvisa effekten av variation i BO görs i avsnitt 6.6 en 
dators tödd s imuler ing .  

Avsnitt 6.7 analyserar slöserier i flöde och process och avsnitt 6.8 hanter ingen av de t  
komplexa sys t em  som flödet kan beskrivas vara.  

Kapitel 7  
Slutsatser 

I detta kapitel återkopplas erhållna resultat och utförd analys till studiens syfte för att 
besvara de tre forskningsfrågorna. I avsnitt 7.1 beskr ivs  de  var ia t ioner  som uppstår i ett 
skadehandläggningsflöde. I avsnitt 7.2 visa på åtgärder för att hantera variationerna med 
fokus på s lö s er i e r . I avsnitt 7.3 visar hur variationerna kan hanteras med ökad f l ex ib i l i t e t .  

Kapitel 8 
Rekommendationer 

Studiens rekommendationer för utformning av flödessystem till Folksam presenteras och 
diskuteras i detta kapitel. Två förbättringsförslag presenteras varav avsnitt 8.1 presenterar 
det huvudsakl iga  förbät t r ings för s lage t . Avsnitt 8.2 presenterar ett al t e rnat iv t  
fö rbät t r ings för s lag  som skulle kräva mindre omställning och således kunna implementeras 
snabbare. 

Kapitel 9 - 
Diskussion 

Behandlar subjektiva åsikter och diskussion angående studiens resultat. Här diskuteras 
vikten av mätningar  av  proce s s en  och avsaknaden av dem samt de mätningar som måste 
införas för ett effektivt skadehandläggningsflöde. 

Kapitlet behandlar även förslag till fortsatt forskning.  
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2 METOD 
Detta kapitel syftar till att förklara forskningsvalet, vilket består av filosofi, vetenskapligt syfte, ansats, 
strategi och datainsamlingsmetod. Dessa beskrivs och det forskningsval som gjorts presenteras. Kapitlet 
innehåller även en diskussion kring studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
studiens tillvägagångsätt. 

2.1 Forskningsfilosofi 
Utgångspunkten för hur forskning ska bedrivas kommer ur dess filosofi. En viktig del i 
forskningsfilosofin är hur kunskapens natur och utveckling behandlas i studien (Saunders, Lewis, & 
Thonhill, 2012). Detta kan knytas till kunskapsteorin epistemologi, från grekiskans ord för kunskap 
episte’me. Epistemologin svarar på frågor om vår kunskapsuppfattning, det vill säga frågor om 
kunskapens giltighet, ursprung, natur och möjlighet (Åsberg, 2000). Saunders et al. (2012) menar att 
syftet med forskningsfilosofin är att utreda vad som för utförd forskning är acceptabel kunskap.  

För att skapa ett mönster för hur forskningsfilosofin ska kunna tolkas används ofta paradigm. Dessa 
beskriver sociala fenomen, tolkar och förklarar dem på olika sätt (Saunders et al., 2012). Det finns därmed 
mönster för forskningsfilosofin och hur forskningen ska se på kunskap. Saunders et al. (2012) väljer att 
presentera fyra vanligen använda paradigm; positivism, realism, interpretivism och pragmatism. I Tabell 
2 presenteras dessa. 

Tabell 2 - Forskningsfilosofier 

	   Epistemologi	   Datainsamlingsmetod	  

Pragmatism	   Både	   observerbara	   och	   subjektiva	  
fenomen	  kan	  betraktas	  som	  acceptabel	  
kunskap.	   Fokus	   ligger	   på	   praktisk	  
tillämpad	   forskning	   som	   innehåller	  
olika	  perspektiv	  för	  att	  tolka	  data.	  

Mixade	   eller	   multipla	   metoder.	  
Kvantitativa	  eller	  kvalitativa.	  

Positivism	   Utgår	   enbart	   på	   direkt	   fakta.	   Endast	  
observerbara	   fenomen	   ses	   som	  
acceptabel	   data.	   Fokus	   på	   kausalitet	  
och	  generaliserbara	  teorier.	  	  

Strikt	   strukturerade	   med	   stora	   urval.	  
Utgår	   från	   mätningar.	   Främst	  
kvantitativa	   metoder	   men	   kvalitativa	  
kan	  användas.	  	  

Realism	   Observerbara	   fenomen	   ger	   trovärdig	  
fakta.	  Otillräcklig	  data	  leder	  till	  brister	  
i	   uppfattningar	   (direkt	   realism).	  	  
Alternativt	   skapas	   uppfattningar	   som	  
gör	   det	   möjligt	   till	   förvrängningar	  
(kritisk	  realism).	  Fokus	  på	  förklaringar	  
i	  ett	  eller	  flera	  sammanhang.	  	  

Metoderna	   måste	   passa	   ämnet.	  
Kvantitativa	  eller	  kvalitativa	  metoder.	  	  
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Interpretivism	   Utifrån	   subjektiva	   betydelser	   och	  
sociala	   fenomen.	   Fokus	   på	   detaljer	   i	  
situationer	   och	   verkligheten	   bakom	  
dessa.	  Subjektiva	  betydelser	  motiverar	  
åtgärder.	  	  

Små	   urval	   med	   djupgående	   kvalitativa	  
undersökningar.	  

 

2.1.1 Studiens forskningsfilosofi 
Valet av forskningsfilosofi utifrån paradigmen påverkar synen på kunskap och datainsamling för studien. 
Studien syftar till att använda tillämpad forskning samt olika perspektiv för att tolka data och har därför 
ett pragmatiskt synsätt. Kunskap om ämnet kan komma från både observerbara och subjektiva fenomen 
och både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder kan användas.  

2.2 Vetenskapligt syfte 
Det vetenskapliga utgår från gällande frågeställning och hur denna ska besvaras. Enligt Saunders et al. 
(2012) finns det tre olika klassificeringar, vilka kan beskriva det vetenskapliga syftet; explorativ, 
deskriptiv och explanativ. En studie kan med fördel kombinera dessa syften.  

Med ett explanativt syfte menar Saunders et al. (2012) att kausala samband mellan variabler studeras. Här 
ligger vikten vid att studera ett problem eller en situation för att beskriva och visa på ett samband mellan 
variabler. Explanativa studier utförs ofta med experiment som forskningsstrategi för att beskriva orsak-
verkan samband. (ibidem)  

En explorativ studie syftar istället till att skapa en förståelse för ingående variabler genom vilket insikter 
och idéer kan identifieras. Explorativa studier klargör förståelsen av problemet, när problemets natur inte 
är helt känd. En fördel med explorativt syfte är att studien blir flexibel och därmed kan ändras i och med 
att ny data inkommer, vilket kan ge nya insikter och ändra riktning på studien. En explorativ försöker 
finna vad som händer och data samlas därför för att öka kunskapen för området. (ibid.) 

Deskriptiva studier syftar till att förstå relevanta variabler med målet att beskriva funktioner. För en 
deskriptiv studie krävs att det finns en relativt klar bild över det studerade fenomenet vilket du önskar 
samla data för att beskriva. Därför måste problemets natur vara väl känd innan datainsamlingen påbörjas. 
En deskriptiv studie syftar att beskriva händelser och situationer. Här är fokus inte på att ta reda på vilka 
variabler som ingår utan på att förstå de ingående variablerna. (ibid.) 

2.2.1 Studiens vetenskapliga syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att ta reda vilka variationer som uppkommer och hur dessa påverkar 
processflödet för en tjänsteverksamhet. Samt hur variationerna kan hanteras för att skapa ett effektivare 
flöde. Studien syftar till att beskriva problemområdet genom en kartläggning vilket sedan 
förbättringsförslag framarbetas. Eftersom det råder osäkerhet krig problemets art samt att studien kommer 
att ändras i takt med att ny data inkommer har den ett explorativt syfte. Detta kombineras med ett 
deskriptivt syfte eftersom de ingående variablerna inte bara fastslås utan ska även förstås och beskrivas. 
Studien kan därför vara explorativ-deskriptiv i sitt syfte. 
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2.3 Forskningsansats 
Detta avsnitt syftar till att beskriva hur denna studie relaterar till användandet av teori. Saunders et al. 
(2012) menar att det ursprungligen i en studie finns två sätt att se på teorin, en induktiv alternativt 
deduktiv ansats.  

Enligt Åsberg (2000) innebär den deduktiva ansatsen att härleder satser eller konsekvenser som logiskt 
följer av fastslagna satser utefter någon typ av bevis. Detta är enligt Saunders et al. (2012) vad som ofta 
brukar förknippas med den vetenskapliga forskningen och innebär att ansatsen utgår från en hypotes som 
sedan verifieras genom empiriska studier.  

Den induktiva satsen innebär tvärt emot den deduktiva en erfarenhetsgrundad slutledning (Åsberg, 2000). 
Utifrån iakttagelser av verkligheten så söks konsekvenser. Induktiv forskning innebär att man utifrån 
observationer och erfarenheter söker sig till en slutsats. Enligt Saunders et al. (2012) innebär den 
induktiva ansatsen att studien genom multipla observationer kan göra generaliserande slutsatser och 
därmed utveckla teorier.  

Det finns även en tredje forskningsansats som kombinerar båda dessa ansatser, abduktion. Istället för att 
utgå från teori till data eller från data till teori så går denna ansats fram och tillbaka mellan dessa. 
Abduktiv forskning har därför sin utgångspunkt i både teori och data, vilka kompletterar varandra 
(Saunders et al., 2012). Yin (2009) menar att abduktiv forskning startar med observation av ett intressant 
fenomen varefter en rimlig teori för hur detta kan ha uppkommit utarbetas. Detta kan i sin tur leda till fler 
intressanta fenomen. En abduktiv forskningsansats innebär därför konkret att samla in data för att förstå 
ett fenomen, identifiera teman och förklara mönster, generera ny eller modifiera existerande teori vilket 
kontinuerligt testas genom ny datainsamling.  

2.3.1 Studiens forskningsansats 
Studien utgår från både teori och data och forskningsansatsen kan därför sägas vara abduktiv. Befintliga 
och generella teorier jämförs med observationer från en fallstudie. Att forskningsansatsen är abduktiv 
innebär att befintliga teorier samt data från observationer från fallstudien kommer att användas och 
komplettera varandra i studien. Denna forskningsansats passar också bra för ett pragmatiskt synsätt. 
Studien syftar till att samla in data för att förstå ett fenomen och förklara mönster med grund både i data 
och teori för att förbättra flödet och minska variationerna i tjänsteprocesser.  

2.4 Forskningsstrategi 
En forskningsstudie kan genomföras med olika forskningsstrategier. Yin (2009) förslår ett val mellan de 
fem vanligaste forskningsstrategierna; experiment, enkätundersökning, arkivundersökning, historisk 
studie och fallstudie. Enligt Yin (2009) är valet av forskningsstrategi baserat främst genom forskningens 
syfte och forskningsfrågornas utformning, dessutom tas hänsyn till huruvida det krävs kontroll över 
ingående parametrar och om fokus är på aktuella snarare än historiska händelser. Detta betyder att alla 
forskningsstrategier kan kombineras med samtliga tre olika vetenskapliga syften. Det finns dock enligt 
Yin (2009), forskare som menar att detta är hierarkiskt beroende och att exempelvis fallstudier är endast 
att föredra vid explorativa studier, eller att experiment är enda sättet att utföra en explanativ studie. Yin 
(2009) ifrågasätter detta synsätt då det finns flertalet exempel på studier som inte följer dessa ramar. 
Forskningsstrategin bör därför väljas som den metod som bäst passar den aktuella studiens syfte. Enligt 
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Saunders et al. (2012) är dessutom ingen av ovan nämnda strategier exklusiv, vilket betyder att de kan 
kombineras. En enkätundersökning kan exempelvis kombineras med en fallstudie. De menar att vad som 
istället är viktigt är huruvida forskingstrategin gör det möjligt att svara på forskningsfrågorna och därmed 
uppnå studiens syfte. I Tabell 3 nedan presenteras forsknings strategierna och de situationer som de anses 
av Yin (2009) vara lämpliga.  

Tabell 3 - Relevanta situationer för olika forskningsstrategier fritt översatt från Yin (2009) s. 8 

Metod	   Typ	  av	  forskningsfråga	   Krävs	  kontroll	  över	  
ingående	  parametrar?	  

Fokus	  på	  aktuella	  
händelser?	  

Experiment	   Hur,	  varför?	   Ja	   Ja	  

Enkätundersökning	   Vem,	   vad,	   var,	   hur	  
många,	  hur	  mycket?	  

Nej	   Ja	  

Arkivundersökning	   Vem,	   vad,	   var,	   hur	  
många,	  hur	  mycket?	  

Nej	   Ja/nej	  

Historik	  studie	   Hur,	  varför?	   Nej	   Nej	  

Fallstudie	   Hur,	  varför?	   Nej	   Ja	  

Experiment 
Enligt Saunders et al. (2012) är det huvudsakliga syftet med experiment att finna kausala samband mellan 
ingående variabler, det vill säga att studera påverkan av beroende variabler genom förändringar av 
oberoende variabler. Yin (2009) menar därför att experiment lämpar sig för studier under kontrollerade 
former med en mindre mängd variabler vars urval är känt. En studie som har experiment som 
forskningsstrategi har i regler forskningsfrågor som börjar med hur och varför. 

Enkätundersökning 
Enkätundersökningar används ofta i explorativa och deskriptiva studier som har en deduktiv 
forskningsansats där forskaren ämnar ta reda på frågor om vem, vad, var, hur mycket och hur många. 
Enligt Saunders et al. (2012) kan enkätundersökningar ge en stor mängd standardiserad data från en 
population kostnadseffektivt, vilket kan förklara dess popularitet. 

Arkivundersökning 
En arkivundersökning använder administrativa register, protokoll och dokument som huvudsaklig 
datakälla. Arkivundersökningar behöver inte endast baseras på historisk data utan även nyare data (Yin, 
2009). Enligt Saunders et al. (2012) kan dessa ofta misstas för sekundärdata insamlingar men analysen 
utförs då på ett annat sätt. Arkivundersökningar syftar i likhet med enkätundersökningar på att besvara 
forskningsfrågor som börjar med vem, vad, var, hur mycket och hur många.  

Historisk studie 
En historisk studie syftar till att svara på forskningsfrågor som börjar med hur och varför. Yin (2009) 
beskriver en historisk studie som ett sätt att rapportera från historiska händelser med olika typer av data. 
En historisk studie är att föredra när det inte finns kontroll över ingående parametrar och fokus inte ligger 
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på aktuella händelser. En historisk studie kan dock genomföras även på samtida händelser och överlappar 
då med en fallstudie. 

Fallstudie 
Fallstudier syftar att svara på forskningsfrågor som inleds med hur och varför. Enligt Saunders et al. 
(2012) är fallstudier att föredra när en djupare förståelse av det studerade objektets kontext och process 
behövs. Fallstudier använder sig ofta av flera datainsamlingsmetoder och datakällor. Detta bidrar till en 
god triangulering för att säkerställa kvalitet på insamlade data, vilken ofta är kvalitativ.  

Yin (2009) specificerar ytterligare fallstudier i fyra olika fallstudiestrategier vilket baseras på två 
dimensioner; enskild fallstudie och fler-fallstudier samt fallstudie med helhetssyn eller inbäddad 
fallstudie. Enskild fallstudie används med fördel när det är ett unikt, extremt eller kritiskt fall, där en 
enskild fallstudie ger möjlighet att gå in på djupet i det specifika fallet. Även typiska fall, vilka kan vara 
representativa för flertalet fall är lämpliga för enskild fallstudie. Användandet av fler-fallstudier har både 
för- och nackdelar jämfört med enskilda fallstudier. Resultatet från dessa är ofta mer robust men unika 
och kritiska fall faller utanför. Fler-fallstudier kan också ta betydligt mer tid och resurser varför valet bör 
motiveras. Inbäddade fallstudier är när studien utförs inom samma organisation men i mer specifika 
inbäddade fall inom fallföretaget. I fallstudier med helhetssyn studeras fenomenet i ett bredare mer 
globalt organisatoriskt perspektiv. Detta kan passa när inga logiska underenheter kan pekas ut och 
studeras samt när underliggande teori är av en mer holistisk natur.  

2.4.1 Studiens forskningsstrategi 
Studien är en fallstudie vid PSVs olycksfallskadereglering på Folksam. Studien syftar till att ta reda på 
hur variationer uppkommer och påverkar processen för att senare ta reda på hur dessa kan hanteras. Detta 
för att effektivisera flödet genom att bemöta och eliminera variation. Enligt Yin (2009) passar detta in för 
en fallstudie. Det är en enskild fallstudie där fokus ligger på olycksfallsskaderegleringen i Luleå och 
Linköping vilket gör att den kan ses som en enskild inbäddad fallstudie. En enskild studie har valts 
eftersom det gett möjlighet att studera ett fenomen som ej tidigare behandlats och därför kunnat göras mer 
djupgående. Ett vanligt problem med enskilda fallstudier är att dess resultat kan vara svårt att 
generalisera. Detta resultat har dock försökt lyftas till att besvara generella problem som kan uppkomma i 
tjänsteprocesser och som kännetecknas av stor komplexitet, för att på så sätt visa effekten av variationer. 

Fallstudie som forskningsstrategi är lämplig eftersom studien utförts på fallstudieföretaget under en 
längre sammanhängande period där data kunnat insamlas. För att kunna presentera en riktig bild över 
nuläget behövs förståelse och insikt i processen, des ingående aktiviteter och hur de olika processtegen ser 
ut och hänger ihop. Enskild fallstudie som forskningsstrategi har möjliggjort att en djupare förståelse för 
den studerade tjänsteprocessen, samt dess kontext, kunnat utvecklas.  

2.5 Datainsamlingsmetod 
För att uppfylla syftet med studien krävs enligt Saunders et al. (2012) att någon typ av information samlas 
in. Denna erhålls via en datainsamling. Det finns flera datainsamlingstekniker för att samla in data som 
kan leda till relevanta resultat för studien. Data skiljs mellan primär- och sekundärdata, där primärdata 
samlas in i studiens syfte medan sekundärdata har samlats in i ett annat syfte men kan anpassas för 
studiens syfte.  
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2.5.1 Primär- och sekundärdata 
Primärdata är information för det specifika syftet och samlas därför in specifikt för studien. Detta betyder 
att primärdata består av data som inte finns tillgänglig sedan tidigare. Enligt Saunders et al. (2012) är de 
vanligaste datainsamlingsmetoderna för primärdata: observationer, intervjuer och enkätundersökningar.  

Sekundärdata är data som samlats in i ett annat syfte än den aktuella studien men kan ändå vara 
användbar för studien med viss anpassning. Sekundärdata kan därför vara vinklad mot dess egentliga 
syfte. Enligt Saunders et al. (2012) är sekundärdata ofta dokument och enkäter. Även om sekundärdata 
har samlats in i ett annat syfte så kan den vara passande vid begränsade resurser samt även bidra till ett 
längre tidsspann på data då studien ofta utförs under en begränsad tid.  

2.5.2 Datainsamlingsmetoder för fallstudier 
Enligt Yin (2009) så är de sex vanligaste datainsamlingsmetoderna vid fallstudier; dokumentation, 
arkivhandlingar, intervjuer, direkta observationer, deltagarobservationer och fysiska föremål. Han menar 
även att ingen källa är exklusiv och att en kombination av flera datainsamlingsmetoder är att föredra.  

Dokumentation 
Dokumentation innefattar en rad olika typer av dokument så som; brev, e-post, rapporter, administrativa 
dokument, dagboksanteckningar, mötesprotokoll och arbetsbeskrivningar. Yin (2009) menar att 
dokumentation är användbar i de flesta fallstudier i främsta syfte att stärka andra källor. Dokumentation är 
dock skriven i ett annat syfte än studien och för en speciell läsarkrets varför den kan innehålla mycket 
bias.  

Arkivhandlingar 
Yin (2009) menar att arkivhandlingar kan vara relevanta för många fallstudier men precis som med 
dokumentation så är det viktigt att vara medveten om syftet med handlingarna då dessa inte är framtagna 
för studien, utan i annat syfte. Arkivhandlingar innefattar sådant som serviceprotokoll, organisatoriska 
register, kartor, enkätundersökningar.  

Intervjuer 
Intervjuer är enligt Yin (2009) en av de viktigaste källorna av data vid fallstudier. Intervjuer kan enligt 
Saunders et al. (2012) delas in i; strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade 
intervjuer och djupintervjuer. 

Strukturerade intervjuer är formella och utförs med en standardiserad frågemall. Frågorna ska läsas 
likadant och i samma ordning för varje respondent för att minska påverkan på respondenten. 
Strukturerade intervjuer används för att samla in kvantifierbar data till skillnad från semi-strukturerade 
och djupintervjuer som är kvalitativa datainsamlingsmetoder. Strukturerade intervjuer är vanligt vid 
deskriptiva studier då de kan få fram generella mönster och data som kan användas statistiskt för att 
bevisa en hypotes. Explanativa studier använder sig också av strukturerade intervjuer för statistik data. 
(Saunders et al., 2012) 

Enligt Saunders et al. (2012) är semi-strukturerade intervjuer ej standardiserade intervjuer. Dessa är mer 
informella än strukturerade intervjuer där intervjuaren har en intervjuguide med teman och nyckelfrågor 
som ska besvaras. Dessa kan variera från intervju till intervju och även ordningen på frågorna kan variera 
för att skapa en mer konversationsbaserad intervju. Det finns därmed utrymme för följdfrågor och 
diskussion vilket kan ge fakta som är svår att få fram vid en strukturerad intervju. Semi-strukturerade 
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intervjuer lämpar sig för explorativa studier där de kan bidra till viktig bakgrunds och kontextuell 
information samt för explanativa studier för att förstå förhållandet mellan ingående variabler.  

Ostrukturerade intervjuer kallas även för djupintervjuer och är enligt Saunders et al. (2012) informella 
intervjuer i syfte att utforska ett område av intresse mer djupgående. Vid ostrukturerade intervjuer finns 
ingen lista med frågor eller någon intervjuguide, intervjuaren måste dock ha en klar bild över vilket 
område som ska utforskas och därmed diskuteras. Respondenten kan därför prata fritt inom ämnet. 
Ostrukturerade intervjuer används vanligen i explorativa studier för nya infallsvinklar.  

Enligt Yin (2009) kan en djupintervju pågå under en längre tidsperiod där intervjuaren även får 
information om andra som kan vara intressanta för intervju. Respondenten kan också utvecklas till att bli 
mer av en informant vilken kan bli en viktig faktor för fallstudiens framgång. 

Direkta observationer 
Direkta observationer utföras vid exempelvis studiebesök, möten eller fabriksarbete i syfte att fånga upp 
beteenden eller arbetsmiljöaspekter. Direkta observationer kan vara både informella och samlas in genom 
ett studiebesök och mer formella där ett visst fenomen kan studeras under en längre tid. (ibid.) 

Deltagarobservationer 
Deltagarobservationer en speciell typ av observation där forskaren tar olika roller inom fallstudieobjektet 
och kan även delta i de händelser som studeras. Det kan vara fördelaktigt att studera objektet inifrån 
fallstudieobjektet istället för externt eftersom det kan ge data som annars inte är tillgänglig. Det finns 
dock en problematik i deltagarobservationer, där observatören blir partisk till objektet. Dessutom kan det 
vara svårt att dokumentera all relevant fakta när observatören är deltagande i aktiviteter. (ibid.) 

Fysiska föremål 
Enligt Yin (2009) är fysiska föremål sådant som; teknologiska anordningar, verktyg, instrument, konst 
eller annat fysiskt föremål. Dessa har inte alltid relevans för fallstudier men kan spela viktig roll i vissa 
studier där de blir en källa till bevis. 

2.5.3 Studiens datainsamling 
Studien har använt flertalet datainsamlingsmetoder vilka bestått av både primär- och sekundärdata. 
Primärdata har samlats genom 22 observationer i Luleå och ytterligare 14 observationer i Linköping. 
Observationerna har utförts som direkta observationer genom medlyssning i telefon och observation av 
handläggning av skadeärenden hos olika handläggare. Till viss del har dock observationerna varit 
deltagande observationer eftersom observatörerna gjorts delvis delaktiga i handläggningen. 
Observationerna utfördes hos handläggare med varierande tid mellan 90 till 180 minuter. Där tiden 
anpassats efter svårighetsgraden på ärenden för den specifika handläggaren. Observationer av 
skadeärenden som har lång processtid har givits mer tid. Primärdata har även samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med gruppchefer i Luleå och Linköping samt djupintervjuer med en 
gruppchef i Luleå. Semistrukturerade intervjuer har även genomförts med de observerade handläggarna. 
Andra primärdata som samlats in är ärendeflödet i Luleå, där handläggare ombetts pinna sitt inflöde och 
utflöde under fyra veckor.  

Studien har även använt sekundärdata i form av dokumentation, främst arbetsbeskrivningar och rapporter. 
Arkivhandlingar i form av tidigare processkartor och flödesbeskrivningar har även använts. Dessutom har 
flertalet numerisk data från mätningar av olika moment i processen samlats in vilken kan anses vara 
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sekundärdata eftersom att den är insamlad i annat syfte än studien. För att ta fram dessa data har dock en 
specialist på Folksam använts. Litteratur, artiklar och tidskrifter har använts som sekundärdata i syfte att 
bygga en teoretisk grund och en bättre förståelse av problemet.  

2.6 Trovärdighetsdiskussion 
En diskussion kring studiens trovärdighet syftar till att lyfta fram eventuella styrkor och svagheter med 
studien. För att bedöma en studies trovärdighet används vanligen dess validitet och reliabilitet.  

2.6.1 Validitet 
Validitet handlar om att studien mäter rätt saker på rätt sätt, så att resultaten är vad de utges för att vara. 
(Saunders et al., 2012). Enligt Yin (2009) så finns det tre typer av validitet att ta hänsyn till; 
begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. 

Begreppsvaliditet är att identifiera korrekta operationella mått för koncepten som studeras vilket enligt 
Yin (2009) är svårt i fallstudier. Begreppsvaliditet kan dock stärkas genom att använda flera källor för 
information, att samband mellan information skapas samt att nyckelinformatörer granskar den uppfattade 
informationen.  

Intern validitet är viktigt vid explanatoriska studier och syftar enligt Yin (2009) till att forskaren drar rätt 
slutsatser om kausala samband mellan variabler. För att stärka den interna validiteten bör fenomenet 
under dataanalysen ses ur flera olika perspektiv för att inte missa alternativa parametrar eller förklaringar. 

Extern validitet handlar om hur generaliserbar studiens resultat är. Yin (2009) menar att extern validitet 
stärks genom att resultatet kan styrkas med befintlig teori eller genom replikerande studier.  

2.6.2 Reliabilitet 
Enligt Saunders et al. (2012) handlar reliabilitet om till vilken förmåga som insamlad data eller 
analysverktyg kommer fram till samma slutsatser. Då flera observationer utförs av liknande fall och visar 
på samma resultat så stärker detta reliabiliteten. Yin (2009) definierar reliabilitet som förmågan att en 
annan forskare ska komma fram till samma slutsatser genom en upprepning av studien. För att stärka 
reliabiliteten kan fallstudieprotokoll användas samt upprättande av en forskningsdatabas. Dessa verktyg 
förenklar för en annan forskare som vill genomföra studien igen att följa samma arbetssätt. 

2.6.3 Diskussion kring studiens trovärdighet 
För att säkerhetsställa en hög begreppsvaliditet har flertalet källor till information används. I studien har 
flertalet observationer genomförts hos olika handläggare för att fastställa att den information som fås inte 
är handläggarspecifik. Flertalet intervjuer har utförts för att ytterligare stärka och komplettera information 
från observationer. Intervjuer har genomförts både med chefer och med handläggare på båda de studerade 
kontoren. Intervjuer med samma frågor har ställts och samma observationer har utförts på flertalet 
personer inom organisationen för att skapa triangulering av informationen. Informationen har jämförts 
mot varandra och den uppfattade informationen har även bekräftats från nyckelrespondenter för att 
säkerhetsställa att den uppfattats på rätt sätt. Detta innebär att den uppfattade informationen har granskats 
av de personer som delgett den. För att ytterligare stärka begreppsvaliditeten har de arbetsbeskrivningar 
och processkartor som tillhandahållits ifrågasatts och jämförts med den uppfattade verkligheten. 
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Datainsamlingsmetoderna har ställts mot varandra där numerisk data och information i dokument jämförts 
med information från observationer och intervjuer. Den teoretiska referensram som ligger till grund för 
studien har utgått från flertalet granskade källor, vilka även ställts mot varandra för att öka validiteten. 

Intern validitet gäller inte för en explorativ-deskriptiv studie. Ändå har studien vid analysen försökt finna 
flera parametrar som kan förklara problemet för att därmed inte utesluta någon förklaring.  

Extern validitet, vilken syftar till studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas eftersom studien är utförd på 
ett specifikt fallstudieobjekt med tydligt mål att förbättra processen och minska variationen. Studiens 
resultat koppat till teori kan dock vara generaliserbart och visar på hur tjänsteföretag kan utforma sina 
processer för att skapa ett mer effektivt flöde. Dessutom så kan studien generaliseras till fler 
skadehandläggningsprocesser på både fallstudieföretaget och andra försäkringsbolag, som troligen har 
flertalet liknande problem. 

Studiens reliabilitet kan stärkas genom att intervjuguider och observationsprotokoll finns redovisade i 
Bilaga 1. Kända teorier och utförlig källhänsvisning har använts. Dessutom har metoden beskrivits 
utförligt. Numerisk data som tagits fram för studien kan tas fram för en liknande studie och bör ge samma 
slutsatser. Det finns dock mycket information som delgetts på grund av tillit och samarbete vilken skulle 
vara svårt att tillhandahålla på samma sätt och därför kanske inte samma resultat erhålls vid upprepning 
av studien. En direkt insyn i hur slutsatser dragit från olika rådata och dokument saknas.  

2.7 Tillvägagångssätt 
Då studien utförts i första hand på kontoret i Luleå kan fallstudien ses som en 15 veckor lång deltagande 
observation. På grund av dålig tillgång till datorer och kontor, eftersom att kontoret i Luleå är inne i en 
ombyggnadsfas, har stora delar av den tid som inte behövts till direkt datainsamling belagts utanför 
fallstudieobjektet. Kontinuerligt genom fallstudien har utvärdering av studiens metod och resultat samt 
ytterligare information samlats in via intervjuer med förändringsledare och handledare på företaget.  

Studien började med att i en initial fas ta fram data för att beskriva nuläget ur vilken slutsatser för 
eventuella förbättringar kan dras. Detta gjordes genom inledande intervju med avdelningschefen i Luleå, 
vilken förklarade verksamheten och det flöde som uppmätts idag. Därefter utfördes ostrukturerade 
observationer med handläggare för att få en bild av arbetet som utförs och hur flödet ser ut.  

Efter uppstartsfasen inleddes strukturerade observationer med flertalet handläggare i Luleå under en tre 
veckors period parallellt med att teorisökning gjordes och dokumenterades. Teorisökning genomfördes i 
litteratur samt i databaser tillgängliga via Luleå tekniska universitet. Sökning gjorde systematiskt i 
databasen Scopus utefter sökord, lista över sökord och träffar finns presenterade i Bilaga 2.  

Observationerna utfördes på alla ingående grupper på avdelningarna, (front-office, back-office 1 och 
back-office 2) och observationstekniken kunde utvecklas från de första inledande observationerna, så att 
mer användbar data samlades från följande observationer. Alla observerade handläggare hade en 15 
minuters semi-strukturerad intervju där de fick beskriva de problem och variationer som de upplevde i 
processen idag. Under denna period genomfördes också två semistrukturerade intervjuer med gruppchefer 
på kontoret i Luleå. Därefter följde en veckas datainsamling i form av strukturerade observationer och 
intervjuer med handläggare på kontoret i Linköping samt en gemensam semistrukturerad intervju med två 
gruppchefer i Linköping.  
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För att få en bättre bild över flödet i Linköping utfördes även en längre observation och intervju med 
handläggare som arbetar med inkommande post och fördelning, samt med en handläggare som fördelar 
invaliditetsärenden till backoffice-handläggare. Denna observation utfördes nästkommande vecka även på 
kontoret i Luleå.  

På handledarmöte i Stockholm deltog även statistikansvarig för PSV, varför numerisk data som behövts 
till studien kunde diskuteras och sedan kontinuerligt tas fram och uppdateras efter önskemål. Insamling 
och utvärdering av numerisk data har sedan skett kontinuerligt under studiens första 12 veckor. 

Utifrån den information som fåtts har analyser av observationsresultat och intervjuer, analys av numerisk 
data samt dokumentation, beräkningar utifrån samtalsstatistik samt simulering av ärendeflöde för 
backofficeprocesserna utförts. Förutom slutsatser utifrån studiens syfte har även rekommendationer i om 
förbättrat skadehandläggningsflöde tagits fram.  

2.7.1 Arbetsgång 
Arbetets arbetsgång presenteras i Figur 1 nedan och visar arbetsflödet för studien. Bakgrund och 
problembeskrivning ligger som grund för studiens syfte och de framtagna forskningsfrågor som studien 
syftar att besvara. Syftet är fundamentet till det forskningsval som gjorts. Efter forskningsval följer 
litteraturstudie med tidigare forskning, artiklar och litteratur inom området. Litteraturstudien är grunden 
till den teoretiska referensramen. Nulägesanalysen har genomförts främst med hjälp av data från 
intervjuer, observationer och dokumentation samt statistiska mätningar av processen. Utifrån 
nulägesanalysen och den teoretiska referensramen har analys och resultat tagits fram samt slutsatser och 
rekommendationer.  
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Figur 1 – Arbetsgång 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teori som används för skapande av ökad förståelse och kunskap inom 
forskningsområdet. Kapitlet avslutas med en förklarande och sammanfattande figur över hur presenterad 
teori avser användas för svarandet av ställda forskningsfrågor.  

3.1 Variationer 
Variationer finns överallt och i alla situationer. Hopp (2008) beskriver variationerna som en naturlig del 
av livet. Vare sig det gäller det dagliga lufttrycket som kan läsas av med barometern, tågets restid eller 
betjäningstiden i en servicestation så finns en viss variation alltid närvarande - stor eller liten.  

3.1.1 Variationer i ankomster 
Ankomster till ett betjäningssystem innehar alltid någon form av variation, vilket exempelvis beror på att 
kunder inte anländer till systemet i en jämn ström. Green, Kolesar och Whitt (2007) samt Steckley och 
Henderson (2007) menar att generellt brukar ankomster till tjänsteprocesser modelleras med en 
poissonfördelning. Deras undersökningar är gjorda på callcenters men Green et al. (2007) menar att deras 
antaganden gäller relativt väl även för ankomster till andra serviceprocesser. 

Dempsey (2009) menar att variation i slumpmässiga ankomster som exempelvis till en akutmottagning, är 
exempel på naturlig variation som inte av akutmottagningen kan elimineras. Xu, Wong och Chin (2013) 
menar dock att det är viktigt för processen att kunna förhålla sig till och kunna bemöta den naturliga 
variationen för att förhindra att långa kötider innan processen skapas. De anser att uppgiften för detta är 
att besluta om rätt bemanning under rätt tidpunkt genom att bli bättre på att kunna förutse variationerna.  

Skulle det dock vara så att det finns faktorer som inte härrör från det slumpmässiga mönster av 
exempelvis sjukdom och olyckor som påverkar ankomsten till akutmottagningen, finns exempel på 
artificiell variation i ankomsterna. Dempsey (2009) och Smith et al. (2013) menar att ojämn 
schemaläggning av ankommande patienter är exempel på denna ankomstvariation. Här har mottagningen 
möjlighet att kunna eliminera eller reducera variationerna, exempelvis utjämna schemalagda besök jämnt 
över veckan för att utjämna ankomsterna till processen.  

Xu et al. (2013) visar genom att undersöka ankomster till en akutmottagning att ankomster även kan bero 
på en psykologisk faktor. De menar att många ankomster till akutmottagningen sker på veckodagar då 
besöket leder till en ledig dag för patienten. Särskilt måndagar var ankomsttätheten högre. De beskriver 
också att stora tillfälliga variationer kan ske exempelvis av externa faktorer så som epidemier eller 
naturkatastrofer.  

3.1.2 Variationer i processen 

Även i själva processen uppstår variationer. Joustra, Kolfinm, van Dijk, Koning och Bakker (2012) menar 
att utmaningen vid processförbättringar är att öka produktiviteten istället för att stoppa in ökade resurser 
till en process. Schmenner (2004) menar att denna produktivitetsökning sker genom att variationerna i 
processen elimineras. Hopp (2008) beskriver en mängd olika anledningar till att det uppstår variationer i 
processer, exempelvis omställningstider, varierande arbetsrutiner och kvalitetsproblem. Eventuella stopp 
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räknas också in som variationer i betjäningstider. Alla dessa parametrar skapar variationer i 
betjäningstiderna för processen.  

Ofta finns en strävan mot ett högt utnyttjande av resurserna (hög utnyttjandegrad) i processen eftersom 
det då anses som att resurserna används optimalt. Segerstedt (2008, s. 141) definierar utnyttjandegraden 
som ”andelen av den totala tiden som maskinen eller produktionsanläggningen utnyttjas”. Hopp (2008) 
beskriver att graden av variation i processen kommer ha påverkan för hur hög utnyttjandegrad processen 
kan ha innan alltför stora fördröjningar skapas och köer bildas. Hög variation leder till att köer bildas 
snabbare och under en lägre utnyttjandegrad. Köer och således väntetider uppstår då en enhet är klar för 
bearbetning men nästkommande process är upptagen med en annan enhet eller av annan orsak inte 
tillgänglig. 

Hopp (2008) beskriver att genomloppstiden är summan av både tiden för väntan och processtid. 
Segerstedt (2008) presenterar nedanstående Figur 2 över hur genomloppstiden ökar med ökande 
utnyttjandegrad i processen och olika grader av variation. Enligt samma resonemang menar Modig och 
Åhlström (2011) att strävan mot både hög resurseffektivitet (hög utnyttjandegrad i processen) och hög 
processeffektivitet (snabbt genomloppsflöde) sker genom ett arbete mot lägre variationer. De Bruin et al. 
(2007) menar att ett arbete mot bara hög resurseffektivitet utan att variationerna minskas kommer bli 
kontraproduktivt då genomloppstiderna istället kommer öka. 

  
Figur 2 - Samband mellan utnyttjandegrad, genomloppstid och variation, fritt översatt från Segerstedt (2008) 
s.142 

Enligt Steckley och Henderson (2007) så brukar betjäningstider i tjänsteprocesser generellt sett ofta 
modelleras med en exponentialfördelning. Att exponentialfördelningen fungerar som uppskattning av 
betjäningstider i tjänsteprocesser visar bland annat även de Bruin et al. (2007) som kunde anta 
exponentialfördelad betjäningstid för patienter vid ett sjukhus och Ngamsirijit (2012) vid undersökning av 
köer vid olika banker. 
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3.1.3 Variation i flödessystem 
Flera processer som är kopplade tillsammans bildar ett flödessystem. Enligt Hopp (2008) får variation 
stor betydelse för ett flödessystem då både ankomst- och processvariation påverkar. Dessa variationer 
samverkar eftersom att exempelvis variationer i betjäningstider (processvariation) i en process orsakar 
variation i utflödet från processen och skapar därmed ankomstvariation för nästkommande process. 
Utflödet från en station påverkar därmed inflödet till nästkommande station.  

Enligt Hopp (2008) påverkas variationen till nästkommande process av utnyttjandegraden i den tidigare 
processen. Skulle den tidigare stationen ha en hög utnyttjandegrad, bildas kö innan denna process vilket 
leder till att nästan enbart variationen i betjäningstid kommer påverka inflödet till nästkommande station. 
Har istället den tidigare stationen en låg utnyttjandegrad kommer nästkommande station påverkas främst 
av ankomstvariationen till den tidigare stationen. Detta visar att om det finns någon typ av variation i ett 
flödessystem, så kommer denna att orsaka variationer för nästkommande stationer och bilda köer och 
begräsningar längre ner i systemet.  

Även de Bruin et al. (2007) bekräftar resultatet att variationen sprider sig i flödet och visar genom 
modelleringar att flödessystem på sjukhus utan hänsyn till variation blir missvisade då effektiviseringar 
och kapacitetsberäkningar ofta görs för varje enhet separat med extremt höga utnyttjandegrader.  

Joustra et al. (2012) fann att även varierande kapacitet i ett flöde är en faktor till ökade genomloppstider. 
De menar att den genomsnittliga ledtiden kan reduceras genom att reducera variationerna i processernas 
kapacitet. De menar också att denna variation uppstår på grund av en reaktiv istället för proaktiv 
inställning till processen. Istället för att arbeta proaktivt och om möjligt i förväg reducera efterfrågetoppar 
vid de tillfällen som kapaciteten inte täcker efterfrågan, styrs istället processen reaktivt och tillsätts extra 
kapacitet då kötiden överstiger acceptabla nivåer. Slutsatsen enligt Joustra et al. (2012)  är att ökade 
resurser ledde till sämre kostnadseffektivitet samt skapande av variation i kapaciteten, dock utan en 
signifikant förbättring av genomloppstiden. 

3.1.4 Variationskoefficient 
För att överblicka och simulera ett system så krävs att variationen mäts. Ofta så mäts då endast väntevärde 
och standardavvikelsen för varje ingående process. Jämförelse mellan processerna kan då lätt bli 
missvisande eftersom de kan mätas i olika enheter. För att komma ifrån detta bör enligt Hopp (2008) 
”Coefficent of Variartion”, CV, användas. Det är en enhetslös koefficient som enligt ekvation 1 uträknas 
genom kvoten mellan standardavvikelsen (σ) och väntevärdet (µ).  

𝐶𝑉 = !
!

    (1) 

Ett CV värde som är mindre än talet ett klassas som låg variation medan ett som är större än värdet ett 
klassas som hög variation (Hopp, 2008). För en process som innehar en exponentialfördelad processtid 
kommer variationen att närmas sig CV=1 vid ett större antal enheter, vilket då klassificeras som en jämn 
variation (Gnedenko & Kovalenko, 1989; de Bruin et al. 2007). Variationen i betjäningstider är dessutom 
ofta större för tjänsteprocesser än industriella processer.  Detta eftersom tjänsteprocessen är så beroende 
av människan som utför tjänsten samt att kunden i processen är en medproducent och därför utökar 
processens komplexitet, vilket leder till en högre variation (de Bruin et al. 2007; Liker, 2004). 
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Hopp (2008) presenterar ett sätt att mäta väntetiden då variationskoefficient, utnyttjandegrad och 
processtid är kända variabler. Detta enligt ekvation 2 nedan där CV är variationskoefficienten, U är 
utnyttjandegraden och T är processtiden. 

 

𝑉ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑 = 𝐶𝑉 ∙ 𝑈 ∙ 𝑇   (2) 

Detta visar likt samma resonemang som Figur 2 ovan att processer med hög utnyttjandegrad kräver låg 
variation för att behålla korta väntetider. Dessutom är processtiden en faktor för väntetiden. 

3.2 Köer och väntan 
Köer finns överallt, både i vardagssituationer och i produktionssystem. Köer uppstår i en process när dess 
efterfrågan överstiger den tillgängliga kapaciteten. För tjänsteprocesser menar Britan och Mondschein 
(1997) att efterfrågan ofta överträffar kapaciteten med anledning av att kunders ankomster inte är 
konstanta, vilket då bildar kö.   

Utnyttjandegraden i en process blir ett övervägande mellan olika kostnader. Hög utnyttjandegrad bidrar 
till ett effektivt utnyttjande av processens resurser samtidigt som det ökar produkter i kö och således 
antalet produkter i arbete. Katz, Larson och Larson (1991) menar att den operativa kostnaden vid hög 
utnyttjandegrad i betjäningsenheterna minskar samtidigt som kostnaden för kunder som avviker kön eller 
avstår från servicen ökar. 

Att studera köer ger värdefull fakta om processerna. Utifrån köers uppkomst kan beslut rörande 
förbättringar och förändringar göras på ett faktabaserat underlag. Gross et al. (2008) menar att det 
övergripande målet med att studera köer är att försöka hitta en optimal kapacitetsmix för processen, så att 
kostnaden för betjäning och kostnaden för kön minimeras. Målet är att då minimera den totala kostnaden 
för att tillhandahålla servicen samt kostnaden för väntetiden.  

En av de större kostnaderna för väntetid är den minskade kundnöjdheten. Gail och Scott (1995) påvisar 
genom att presentera forskning av köer på varuhus att det finns en direkt relation mellan långa köer och 
missnöjdhet bland kunderna. De menar också att utöver väntetiden har även orsaken till kön betydelse för 
kundnöjdheten. Är det så att kötiden ligger inom företagets kontroll är det troligare att missnöjdheten är 
stor än om kön skapas av orsaker som inte företaget kan styra.  

3.2.1 Kunders uppfattning om väntetider 
Katz et al. (1991) menar att kundnöjdheten minskar i de fall som väntetiden uppfattas öka i systemet. 
Däremot finner de också att distraktion i kön har en förbättrande effekt av kundnöjdheten. Information om 
kötiden visar ingen effekt av kundnöjdheten men däremot underlättar det för kunden att hantera 
väntetiden. Detta stöds även av Municor och Rafaeli (2007) som dock visar att information om vilken 
plats kunden har i kön har stor effekt. Känslan av att kön rör sig framåt är enligt dem av stor vikt för 
kundnöjdheten, vilket de påvisar används bland annat av nöjesfält då de genom förändringar i kön skapar 
känslan av att kön ständigt rör sig framåt. Minst positiv effekt fås enligt Municor och Rafaeli (2007) av 
ursäkter för den långa väntetiden. 

Placeringen av väntan i systemet har enligt Katz et al. (1991) effekt på kundnöjdheten. Väntan som 
uppstår innan inträde i systemet upplevs ofta längre än väntan inne i systemet. Maister (1985) menar även 
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att värdet av tjänsten som produceras har stor betydelse för hur lång väntetid som kunden uppfattar som 
acceptabel. Då tjänsten har lågt värde blir väntan snabbt outhärdlig. Detta kan exempelvis beskriva 
passagernas beteende efter en flygresa då väntan på att komma av planet samt få sitt bagage snabbt blir 
besvärande. I dessa fall är redan tjänsten levererad och inget av värde finns kvar att vänta på för kunden.   

3.2.2 Viktiga faktorer för kösystem 

Enligt Gross et al. (2008) påverkas ett kösystem av sex olika faktorer. För att bygga en modell över ett 
kösystem är det viktigt att beakta alla dessa olika faktorer. Första faktorn är ankomster av kunder. 
Kunder ankommer ofta i en slumpmässig fördelning till systemet, vilket gör den viktig att detektera. Även 
då kunder ankommer i partier eller jämnt över tiden är det viktigt att undersöka hur ankomsterna sker. 
Ankomsterna kan också förändras över tid och därmed beskrivas som antingen icke stationära eller 
stationära. Dessutom kan även en psykologisk faktor kopplas till ankomsterna genom att kunder beroende 
på köns längd. antingen väljer att ställa sig i kö eller inte, Kunder kan även avvika från kön om kötiden 
blir för lång.  

Den andra faktorn för kösystemet är betjäningen i betjäningsenheterna. Betjäningsenheternas processtid 
varierar. Viktigt då att kunna bestämma det mönster som tiden varierar i. Betjäningen kan ske genom att 
enbart en kund betjänas åt gången alternativt flera i ett parti, exempelvis en tågresa med många resenärer 
som betjänas samtidigt. Kön kan ha effekt på betjäningstiden genom att antingen vara en faktor till att 
arbeta snabbare vid lång kö, alternativt vara en stressande faktor som förhindrar god produktivitet. (ibid.) 

Den tredje faktorn är prioriteringsordningen i kön. Detta refererar till vilken i kön som väljs för 
betjäning. Det finns olika sätt att göra denna prioritering på. Många system väljer exempelvis en 
prioritering utefter att den som kommer först också betjänas först men även andra prioriteringar finns. Det 
finns även situationer då vissa kunder anses vara viktigare vilket i dessa system då prioriteras före mindre 
viktiga med lägre prioritet. (ibid.) 

Systemets kapacitet är den fjärde faktorn utefter Gross et al. (2008). Ett kösystem kan ha ändlig eller 
oändlig kapacitet. Detta innebär i praktiken att kön aningen är begränsad av något slag eller inte. Ett 
väntrum kan exempelvis bara ta emot ett visst antal köande och kön är således begränsad. Femte faktorn, 
antalet servicekanaler innebär den påverkan kön får av att ett servicesystem kan innehålla många 
parallella servicekanaler. Dessutom kan ett kösystem innehålla flera steg vilket ligger till grund för den 
sjätte faktorn, antalet steg i servicen. Att betala i en kassa är ett exempel på ett system med bara ett steg i 
systemet. Patienten i sjukvården är dock beroende av att färdas genom flera betjäningssteg på sjukhuset 
innan denne är färdigbehandlad vilket då är exempel på ett system med multipla steg.  

3.2.3 Littles formel 
Genomloppstid definieras som den tid det tar för en produkt eller ett ärende att passera hela 
processystemet. Genomloppstiden är den tid som beskriver processeffektivitet och är därför ett viktigt 
mått inom köteori (Hopp, 2008).  

Little (1961) bevisade en formel som beskriver att genomloppstiden i en stabil process kommer vara 
beroende av utleveranser samt produkter i arbete (PIA). Littles formel beskrivs nedan i ekvation 3. 

𝐿 = 𝜆𝑊       (3) 
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L står för genomsnittligt antal enheter i systemet under väntan eller under bearbetning, λ står för 
ankomstintensiteten och W står för genomsnittlig tid för en kund eller en produkt att både vänta och 
bearbetas i systemet (Little, 1961). Segerstedt (2008) visar att formeln kan skrivas om enligt ekvation 4 
och är användbar i flertalet olika verksamheter och situationer.  

𝑃𝐼𝐴 = 𝑢𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑  (4) 

För ett tjänsteprocess-system kan PIA definieras som kunder eller ärenden som behandlas i systemet. 
Formeln är användbar för att beräkna en av dessa storheter då de andra två är kända, men är speciellt 
användbar för att beräkna genomloppstider, då detta kan vara besvärligt att mäta i många processer. 
Formeln visar även att en minskning av genomloppstiden kommer vara relaterad till en minskning av 
PIA, då takten utleveranser hålls konstant. Vad som är viktigt att tänka på med Little’s formel är att den 
stämmer över längre tidsperioder, den behöver inte gälla för daglig PIA och genomloppstid men som 
snittvärde över veckor eller månader så håller teorin (Hopp, 2008). 

Enligt Segerstedt (2013) gäller formeln för genomsnittligt PIA och genomsnittligt antal utleveranser 
under en tidsperiod och kan även hantera stora variationer. Är processen inte stabil, alltså 
genomsnittsvärdena ändras över tiden kommer Littles formel inte att ge ett korrekt värde på den 
genomsnittliga genomloppstiden. Om PIA exempelvis kontinuerligt minskats genom förbättringsarbete 
kommer Little’s formel inte att ge ett korrekt värde på genomloppstiden, dock så kommer det visualisera 
att denna minskat (Segerstedt, 2013). Vid ett icke stabiliserat system så är ändå Littles formel användbar, 
enligt Segerstedt (2013) så kan ett glidande medelvärde av produktionen per vecka, (omräknat till 
dagstakt), samt glidande medelvärde på PIA i slutet av veckan ge en mått på vad genomloppstiden hade 
varit om systemets stabiliserats på denna nivå. Detta kan användas som indikation för vilket håll som 
genomloppstiden är på väg, minskar eller ökar. Detta kan sedan ligga till grund för såväl 
kapacitetsberäkningar i en serviceprocess som mängden produkter som bör köpas in eller produceras. 

3.2.4 Kösystem M/M/c  
Ett vanligt kösystem är M/M/c systemet. Då antas kunder eller enheter till systemet ankomma med en 
poissonfördelning med en genomsnittlig ankomstintensitet λ. Tiden mellan ankomsterna är i denna 
fördelning oberoende och exponentialfördelade. Systemet består av c betjäningsenheter vilka har 
serviceintensiteten µ. Systemet har en kö och arbetar efter principen FIFU – först in först ut. 

Med en obegränsad källa av ankomster kan enligt bland annat Gross et al. (2008) och Segerstedt (2008) 
utnyttjandegraden ρ beräknas för processen enligt ekvation 5. Antalet kunder per tidsenheter som 
betjäningsenheten kan behandla måste vara minst lika stor som ankomstintensiteten av kunder för att kön 
ska stabiliseras. I annat fall blir kön längre med tiden, vilket indikeras genom ett värde på 
utnyttjandegraden ρ som överstiger värdet 1. 

𝜌 = !
!"

      (5) 

 

När utnyttjandegraden för systemet understiger 100 procent kan enligt Gross et al. (2008) och Segerstedt 
(2008) ett antal beräkningar för systemets prestation göras (ekvation 6-10). 

Sannolikheten att det finns noll enheter i systemet, P0 fås av ekvation 6. 
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!!
  (6) 

Ekvation 5 och ekvation 6 kan sedan användas för att räkna ut det genomsnittliga antalet enheter i väntan 
på service, Lq vilken fås genom ekvation 7. 

𝐿! =
!! !/! !!
!!(!!!)!

     (7) 

Lq kan sedan sättas in i ekvation 8 för att beräkna genomsnittlig tid för en enhet i kön, väntetid för service, 
Wq. 

𝑊! =
!!
!

     (8) 

Genomloppstiden, W, eller den genomsnittliga tiden för en enhet att passera systemet kan därefter 
beräknas med ekvation 9. 

𝑊 = 𝑊! +
!
!
     (9) 

Genomsnittligt antal enheter i hela systemet, L, kan beräknas enlig ekvation 10. 

𝐿 = 𝜆𝑊     (10) 

Dessa beräkningar kan användas både för att utvärdera befintliga kösystem och för att dimensionera 
framtida kösystem med tillräcklig kapacitet för att möta ankomster utefter acceptabel väntetid, 
genomloppstid eller enheter i kö.  med utefter önskad väntetid, genomloppstid eller enheter i kö. 

3.3 Slöserier  
I detta avsnitt kommer teorier för att undvika slöserier beskrivas. Dessa kommer utgå från ett resurssnålt 
förhållningssätt med utgångspunkt i Lean Production, vilket enligt Womack och Jones (2003) är ett 
synsätt där resurser inom produktion ska användas för det som skapar värde för kunden. Allt övrigt ses 
som slöserier och bör elimineras, vilket innebär ett arbete mot att minska ett företags onödiga kostnader. 

Ohno (1988) och Chiarini (2013) beskriver vikten av att se till helheten i förbättringsarbeten. Gjorda 
effektiviseringar måste bidra till förbättring av organisationen som helhet för att göra någon skillnad. 
Risken finns annars att olika avdelningars förbättringar bara skapar suboptimeringar. Hopp (2008) menar 
att det är viktigt att definiera vad slöseri innebär. Onödiga operationer är enkelt att beskriva som slöseri 
och bör därför direkt elimineras. Dock menar han att många orsaker till ineffektivitet är svåra att direkt 
identifiera och greppa. Att undersöka olika buffertar i flödet kan vara ett effektivt verktyg för att hitta 
slöserier. Han menar att det är i denna undersökning som möjligheten finns att finna de slöserier som 
skapas av variationer i processer. Kvalitetsproblem är ett exempel på orsak till variation som orsakar 
ökande lager, minskad kapacitet och förlängda ledtider. Hopp (2008, s. 75) definierar utifrån detta Lean 
som: ”Produktion av produkter eller tjänster är Lean om de utförs med minsta möjliga buffertkostnad”. 
Han menar då att buffertkostnaden inte bara påverkas utav uppenbara slöserier så som onödiga 
produktionssteg utan även av exempelvis variationer i flödet skapade av bland annat kvalitetsproblem, 
maskinavbrott och inkonsekventa rutiner. Det är dessa slöserier som enligt honom tar tid och kräver en 
ständig förbättring. Figur 3 beskriver Hopps förbättringsarbete utifrån att hantera slöserier. Ett system kan 
enligt honom endast kännetecknas som resurssnålt om det är effektivt med hänsyn till både kapacitet, tid 
och lager.  
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Figur 3 - Leanarbete - fritt översatt från Hopp (2008) s.77 

Suárez-Barazza, Smith och Dahlgaard-Park (2012) menar att synsätt mot minskat slöseri genom Lean 
även är väl implementerbart inom tjänsteorganisationer. De menar att förståelsen av kunden är viktiga 
inslag i dessa organisationer för att undvika onödiga slöserier. Detta kan uppnås genom att göra 
företagskulturen mer kundfokuserad för både intern och extern kund, för att på så sätt placera kunden mer 
i centrum.  

Ett resurssnålt angreppsätt inom tjänsteorganisationer verkar enligt ovanstående resonemang starkt kunna 
knytas till kunden och dess önskemål och behov. Detta stöds även av hur litteraturen definierar 
produktivitet i tjänsteprocesser. Gröönros och Ojasalos (2004) modell för produktivitet för tjänster visar 
att detta är en funktion av både intern effektivitet; hur effektivt inflödet till tjänsteprocessen transformeras 
till output i form av tjänster men också extern effektivitet; hur kvaliteten för tjänsteprocessen och dess 
producerade tjänster uppfattas. Till detta ska enligt dem också kapacitetseffektivitet tilläggas; hur effektivt 
kapaciteten för tjänsteprocessen utnyttjas. Calabrese (2012) utvecklar även detta produktivitetsbegrepp 
för tjänster till att det utöver Gröönroos och Ojasalos tre faktorer även bero på en fjärde faktor, 
meningseffektivitet. Eftersom människorna i tjänsteorganisationer, de som utför tjänsten motiveras av 
olika saker och kan leverera högre kvalitet och utföra ett mer effektivt arbete om de känner mening med 
vad de gör kan detta vara en faktor som motverkar att avvägning mellan produktionseffektivitet och 
kvalitet måst göras.  

King, Ben-Tovin och Bassham (2006) beskriver ett exempel där Lean Production införts på en 
vårdcentral. De menar att grunden för Lean är att skapa sig en förståelse för den aktuella processen istället 
för att direkt hitta en lösning. Resultatet blir då en bild över hur verkligheten ser ut istället för hur det är 
tänkt att fungera. Utifrån detta kan sedan processen och flödet förbättras. Vårdcentralen fann att 
kösystemet var alltför komplext och genom förenkling av denna kunde väntetiden sedan väsentligt 
minskas.  

3.3.1 Kategorisering av slöserier 

Slöserier kan orsakas av en mängd källor och ursprung. Ohno (1988) menar att det förenklar 
förbättringsarbetet om slöserierna kan kategoriseras efter dess orsak. Han presenterar sju orsaker som 
skapar direkta slöserier inom produktionen och inte tillför kunden något värde och därför försämrar 
effektiviteten. Dessa har blivit kända redskap inom Lean produktion och innefattar: överproduktion, 
väntan, transport, överarbete, rörelse, lager och omarbetningar på grund av defekta delar eller 
produkter.  
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Utöver de sju presenterade slöserierna har det under senare tid blivit vanligare att ytterligare slöserier 
läggs till de sju ursprungliga. Ofta är det slöserier skapade av mänskliga beteenden som inkluderas 
(Kundu et al. 2011). En vanligen använd utökad kategori är slöserier genom att inte utnyttja 
medarbetarnas kreativitet och talang (Kundu et al. 2011; Segerstedt, 2008). Keyte och Locher (2008) 
menar att dessa kategorier även kan användas för administrations- och tjänsteprocesser.  Nedanstående 
tabell har citerats från deras beskrivning om hur slöserier inom dessa processer kan klassificeras.  

Tabell 4 – Slöserier i tjänsteprocesser från Keyte och Locher (2008) s.31 

Typ av slöseri Exempel på kontor 

1. Överproduktion 

Producera mer, tidigare eller snabbare än vad 
som behövs i nästa processteg. 

Skriva ut papper innan det behövs, köpa saker 
innan de behövs, handlägga ett ärende innan nästa 
person är redo att ta sig an det.  

2. Lager 

Varje form av handläggning i satser 

Lådor överfulla med ärenden (elektroniskt eller i 
papper), kontorsförråd, broschyrer, handläggning 
av ärenden och rapporter i satser. 

3. Väntan Downtime i datasystemet, systemets responstid, 
attester och godkännande från andra, information 
från kunder. 

4. Överarbete Upprepning av datainmatning, extra kopior, 
onödiga eller omfattande rapporter och 
transaktioner, internmeddelanden, tidrapporter, 
budgetprocesser, reseräkningar, månadsbokslut. 

5. Omarbete Felregistreringar, designfel och ändrade 
konstruktionsorder, fakturafel, personalomsättning.  

6. Rörelse 

Människors förflyttningar 

Förflyttningar till/från kopiatorn, centralarkivet, 
faxen, andra kontor. 

7. Transporter 

Förflyttning av papper 

Omfattande email-bilagor, flerfaldiga 
överlämningar, för många attester.  

8. Outnyttjad kreativitet 

Människors förmåga, inte deras tid. 

Begränsat ansvar och befogenheter för 
grundläggande uppgifter, ledningens styrning och 
kontroll, olämplig utrustning till förfogande.  

 

Kundu et al. (2011) fann genom att undersöka slöserier inom service för IT-support att vissa 
modifieringar kan behöva föras inom respektive branscher för att beskriva icke värdeskapande aktiviteter. 
Utöver ovan nämna slöserier kan det tillkomma mer branschspecifika slöserier. För processer som bedrivs 
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på kontor menar de att det kan vara mer effektivt att kategorisera in processerna utifrån en mall som 
konsultbolaget Kaufman tagit fram, vilket utgår från slöserier av mänskligt energi, process, information 
och mänskligt arbete. Detta eftersom den uppdelningen kan vara lättare att relatera för kontorsanställda.   

Slöserier av mänsklig energi kan knytas till att inte utnyttja de anställda på bästa sätt. Orsaker kan vara 
dålig fokusering, dålig struktur, överdriven kontroll, manipulation, oklar uppdragsbeskrivning och 
felaktiga mål vilket skapar ett bristande engagemang och energiläckage. Slöserier i processer kan knytas 
till exempelvis ineffektiv struktur och komplexitet skapad av icke utformade standarder, obalanserade 
flöden eller suboptimeringar. Informationsslöseri härleds till ineffektivt användande av flöden av 
information och data mellan aktiviteter och enheter. Detta orsakas exempelvis utav att information 
saknas, är felaktig, irrelevant eller felriktad. Alternativt att informationen sprids på ett bristande vis eller 
översätts fel. Den fjärde kategorin slöseri utifrån mänskligt arbete kan knytas till Ohnos kategorier för 
väntan, rörelse och överarbete. (Kundu et al. 2011).  

Ovanstående kategorisering tillhör slöserier utifrån Muda. Bland andra Ohno (1988), Dennis (2007) och 
Chiarini (2013) beskriver utöver Muda, även Mura och Muri. Då Muda beskriver slöserier skapade av att 
kapaciteten är högre än vad som krävs och inte tillför något värde för kunden, beskriver Mura istället 
slöserier skapade av att kapaciteteten varierar mellan olika tidpunkter vilket leder till osäkerheter i flödet. 
(Chiarini, 2013). Ojämna produktionsplaner är enligt Dennis (2007) exempel på orsaker till denna typ av 
variation. Muri innebär enligt Chiarini (2013) istället att kapaciteteten är lägre än vad arbetsbelastningen 
kräver. Slöserier skapas här utifrån att arbetaren eller maskinen har för hög utnyttjandegrad och jobbet i 
inte går att utföra. Dennis (2007) menar att Muri innebär att jobbet är för svårt att utföra.  

Dennis (2007) beskriver skillnaden mellan Muda, Mura och Muri genom ett exempel med truckar. 6000 
kilo last ska förflyttas med truck. Lasten är fördelad på sex kollin som vardera väger 1000 kilo. Problemet 
är hur lasten ska förflyttas med truck eftersom trucken bara har en kapacitet att lyfta 2000 kilo åt gången. 
Bäst hade naturligtvis vara att trucken tar 2000 kilo åt gången under tre turer. Slöseri genom Muda skulle 
här uppkomma om trucken istället valde att varje gång ta ett kolli a 1000 kilo och därför få köra sex 
stycken turer – tre turer i onödan. Mura innebär istället att trucken två gånger lyfte 2000 kilo men sedan 
under två turer bara lyfte 1000 kilo per gång. Skulle trucken försöka att under två turer lyfta en last om 
3000 kilo infaller istället slöserier beskrivna genom Muri, då truckens kapacitet överskrids.  

3.4 Hantering av system med hög komplexitet 
Saurin, Rooke och Koskela (2013) menar att hantering av system med hög komplexitet kan göras med 
verktyg utifrån Lean Production. De menar att just dess förmåga att minska systemens komplexitet är 
grunden till förbättringen. Oförutsedd variation anses av dem vara vanliga element i dessa komplexa 
system. Detta kan hanteras genom synsätt som att använda sig av pålitlig och testad teknologi, ständiga 
förbättringar samt att ta reda på själv och se med egna ögon istället för att lita på sekundära källor av 
information. Dessutom betonar de vikten av att stanna och lösa problemen när de uppkommer i komplexa 
system, då det synliggör variation direkt. 

Saurin, et al. (2013) menar dock också att det finns delar i Lean Production som istället kan vara 
problematiska i komplexa system och ge tvetydiga effekter. Dit hör exempelvis kontinuerligt flöde.  När 
dessa teorier införs för ett linjärt flöde leder de ofta till minskade oförutsedda variationer eftersom de som 
designar processen kan vara relativt säkra på var störningar uppkommer. Vid komplexa system så kan 
kontinuerligt flöde ge upphov till fler oförutsedda störningar och därmed variation om inte tillräckligt 
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med slack byggs in flödet. Ett exempel kan vara flygledare, där underbemanning som följd av 
kontinuerligt flöde, kan leda till att flygledarna förenklar sin kommunikation med piloterna för att hålla 
sin arbetsbelastning på en acceptabel nivå. Detta kan i sin tur leda till säkerhetsrisker.  

Även standardisering kan ge tvetydiga effekter enligt Saurin et al. (2013). Standardisering kan synliggöra 
den oförutsedda variationen eftersom denna ligger utanför standardiserade procedurer. Standardisering 
kan även innebära att arbetarna vet vilka åtgärder som är lämpliga för hantering när olika typer av 
oförutsedd variation uppkommer. Tyngdpunkten för standardisering enligt Lean Production ligger dock i 
eftersträvan att minimera oförutsedd variation. För ett komplext flöde, speciellt om detta hanterar 
människor, finns variation som varken är möjlig eller bör elimineras. En kund på ett sjukhus kan ha ett 
unikt tillstånd som uppstår på grund av en unik kombination av sjukdomar, vilket är en variation som 
måste hanteras och inte kan elimineras. De som hanterar oförutsedd variation, som den i fallet ovan, 
behöver även kreativitetsförmåga vilken ofta måste improviseras, då systemet inte har råd att samla data 
och planera för detta. Att standardisera genom att beskriva hur en uppgift ska utföras är otillräckligt i ett 
komplext system eftersom alla händelser inte kan finnas med i en sådan beskrivning. Det måste därför 
finnas plats för improvisation och vid visualisering och övervakning är det viktigt att inte bara 
komplikationer tas upp utan även bra sätt att hantera olika situationer. Komplexa system måste därför 
även kunna ha en viss flexibilitet. 

Det finns olika sätt för en process att vara flexibel. Harvey (1997) beskriver flexibilitet i erbjudandet som 
ett sätt för en organisation att kunna göra det möjligt att möta omgivningens varierande krav och 
önskemål. Han menar att denna externa variation uppstår vid marknaden och förmågan att möta sådan 
variation skapar kundvärde och konkurrensfördelar. Dock menar han att eftersom flexibilitet som inte 
tillför något kundvärde istället enbart skapar intern variation inom organisationen och således slöserier är 
det viktigt att flexibiliteten i processernas erbjudande matchar det behov som finns. Denna typ av 
flexibilitet som ger tjänsten eller produkten ett utökat värde är en typ av flexibilitet som utgår från vilken 
strategi som organisationen har för sitt erbjudande. Därför finns det exempelvis tjänsteorganisationer som 
satsar på väldigt liten flexibilitet i sitt erbjudande och bara standardiserade produkter (Harvey, 1997). 
Detta är något som stöds även av Schmenner (2004) som menar att bäst produktivitet fås i processer med 
mindre variation i erbjudandet. Han menar likt Harvey (1997) att det finns olika strategier i bemötandet 
av kunder, där standardisering av kundbemötandet och erbjudandet leder till en kategori han kallar 
tjänstefabriker. Rörelsen sker som pilen i Figur 4 nedan mot dessa tjänstefabriker om erbjudandet 
standardiseras. Viktigt att betänka är dock enligt Schmenner (2004) att vissa tjänsteföretag har som 
strategi att ha större interaktion med sina kunder. Här kan exempelvis en parallell dras mellan finare 
restauranger och snabbmatskedjor. På finare restauranger förväntar sig kunden att få vänta längre vilket 
innebär att graden av variation kan hållas högre. 
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Figur 4 - Matris över organisering av tjänsteproduktion fritt översatt från Schmenner (2004) s.338 

En annan typ av flexibilitet fås om resurserna i processen är mer flexibla, exempelvis om de anställda kan 
göra fler saker i flödet. Akçay et al. (2010) beskriver att detta blir viktigt i tjänsteprocesser för att göra det 
möjligt att på bästa sätt kunna bemöta efterfrågan, även när denna varierar. Både Akçay et al. (2010)  och 
Brown och Badurdeen (2011) studerade tilldelning av inkommande arbeten i ett sådant flöde med mer 
flexibla resurser och fann att det är möjligt att sänka framförallt väntetiden i systemet. Båda studiernas 
resultat var optimeringsmodeller för hur tilldelningen av arbeten i dessa flöden ska ske mellan resurserna. 
Brown och Badurdeen (2011) visar också på att vissa kostnader kan associeras med den ökade 
flexibiliteten. De tar upp kostnader i ökad upplärning och ökad osäkerhet genom ständiga 
omförflyttningar av ärenden. Dessutom menar de att viss effekt av lärandekurvor kan gå förlorad, genom 
den minskade standardiseringen.  
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3.5 Teoretisk Referensmodell 
Nedanstående figur presenterar hur detta kapitels teori avser användas för att besvara ställda 
forskningsfrågor.  
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Figur 5 - Teoretisk Referensmodell 
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4 FÖRETAGSPRESENTATION 
Nedan ges en kort presentation av fallstudieföretaget och dess skadeverksamhet, vilken studerats i 
studien. Sedan följer en kort presentation av hur olycksfallskaderegleringen är organiserad, vilken är den 
skadehandläggningsprocess som studien utförts inom. 

4.1 Folksamkoncernen 
Folksamkoncernen består av tio försäkringsbolag och har idag ungefär fyra miljoner kunder och drygt 
3600 medarbetare. Folksam erbjuder sina kunder ett fullsortiment av försäkringar för exempelvis hem, 
bil, båt, sjukvård, djur och olycksfall. De erbjuder även livförsäkringar, pensionssparande, 
tjänstepensioner, kapitalförsäkringar, fondsparande och seniorlån. Folksam är ett ömsesidigt bolag vilket 
betyder att det ägs av sina kunder. Folksam startade sin verksamhet år 1908 som en kooperativ 
försäkringsrörelse vid namn Samarbete. År 1914 startades livförsäkringsbolaget Folket. Dessa bolag gick 
år 1925 samman och bildade Folksam. Idag har Folksam 35 miljarder kronor i årlig premievolym och 295 
miljarder i förvaltat kapital. Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag inom alla kategorier och 
nästan varannan svensk är försäkrad i Folksam. 

Folksam har ett antal strategiska utgångspunkter där visionen att ”alla ska känna sig trygg i en hållbar 
värld” präglar verksamheten. Folksams kärnvärden, vilka alla medarbetare ska bära med sig i sitt dagliga 
arbete är; personliga, engagerade och ansvarstagande. Folksam har även fem fokusområden vilka är 
viktiga att ha i åtanke vid så väl genomförande av förändringar som i det dagliga arbetet. Fokusområdena 
är: upplevd kundnytta, bättre än konkurrenterna, växa av egen kraft, ansvarsfull påverkan och attraktiv 
arbetsgivare. Folksam mäter kontinuerligt kundnöjdheten och enligt SKIs (Svenskt kvalitetsindex) 
mätningar för kundnöjdhet i branschen låg Folksam 2012 över medel för både sak och livförsäkringar. Av 
de kunder som varit i kontakt med Folksam, både genom kundservice eller skadeärende så visar 
mätningarna att 90 procent av kunderna är nöjda. Kundnöjdhet är viktigt för Folksam och deras 
övergripande mål är att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder. 

4.2 Skadeverksamheten 
Skador är en central enhet på Folksam som är uppdelad i flertalet kanaler under skadeledningen, där varje 
kanal ansvarar för skadeverksamheten under ett specifikt område. I dagsläget finns sex kanaler som har 
ansvar för olika typer av skadereglering; sakskador, personskador-skadestånd, personskador-villkor, 
motorskador, utredning och övrigt. Dessa enheter styrs av respektive kanalledning. Skadeverksamheten 
har idag totalt drygt 600 anställda.  

Skadehandläggningen inom Folksam har historiskt sett funnits utspritt över ett flertal order i Sverige. 
Denna spridning finns i nuläget till viss del kvar men alla kanaler genomgår en omorganisering i syfte att 
samla kanalen till färre men större enheter. Detta är en del av ett kundmötesprojekt där Folksam tillfrågat 
70 000 kunder hur de vill utföra sina försäkringstjänster i framtiden, där svaret från kunderna är att de 
främst vill sköta detta via telefon men även via internet. Då detta betyder att mindre besök på kontoren 
efterfrågas så anpassas organisationen och skadeverksamheten samlas i färre och större enheter.  
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Den kanal på fallstudieföretaget som studien är utförd på är personskador-villkor, PSV. Kanalen består av 
cirka 150 anställda. Dessa är fördelade på olika enheter beroende på typ av försäkring. Olycksfall 
handläggs i Luleå och Linköping, Försäkringen Barn Sjuk handläggs i Stockholm, Vuxen Sjuk i 
Jönköping och Överfall i Stockholm. Inom PSV så är det skadereglering inom området olycksfall som 
studien utförts på, vilket består av ca 100 anställda. 

För PSVs verksamhet innebär omorganiseringen av skadeverksamheten att de som arbetar med olycksfall 
koncentreras till Luleå och Linköping med flertalet nyanställningar på dessa orter som följd, samtidigt 
som olycksfallskaderegleringen på andra orter i landet fasas ut. Skadereglerarna på PSV Olycksfall i 
Luleå och Linköping är uppdelade i tre enheter med olika arbetsuppgifter; Front Office, Back Office 1 
och Back Office 2. Dessa enheter benämns hädanefter som FO, BO1 och BO2. I dagsläget finns 44 
olycksfallskadereglerare i Luleå och 44 olycksfallskadereglerare i Linköping. Varje kontor består av tre 
stycken grupper med blandat antal FO-, BO1- och BO2-handläggare och varje grupp har en gruppchef. 
Dessutom finns en avdelningschef för varje kontor som ingår i kanalledningen. Kanalledningen är 
placerad i Stockholm och har det övergripande ansvaret för hela PSV-verksamheten.  
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5 NULÄGESBESKRIVNING 
Här beskrivs nuläget för PSVs verksamhet för kontoren i Luleå och Linköping. Studien har funnit två 
konkreta flöden vilka beskrivs i detta avsnitt. Dessa är flödet för akutskadereglering samt flödet för 
handläggning av ärr- och invaliditeter.  

5.1 Arbetsbeskrivning för PSV 
Som nämnts i föregående avsnitt har skadehandläggarna för PSV olycksfall delats in i tre olika 
arbetsenheter beroende på arbetsuppgifter. Denna uppdelning är i första hand gjord efter svårighetsgrad 
på skadehandläggningen och generellt sett kan det sägas att FO tar mycket enkla ärenden, BO1 tar 
ärenden som kräver utredning och BO2 tar svåra ärenden som kräver djupare utredning. För tillfället 
arbetar totalt 47 handläggare på FO, fördelat 22 handläggare i Luleå och 25 handläggare i Linköping. I 
Luleå arbetar totalt 22 handläggare på BO, fördelat 13 handläggare på BO1 och 9 handläggare på BO2. I 
Linköping arbetar totalt 18 BO handläggare, fördelat 14 handläggare på BO1 och 4 handläggare på BO2.  

Kanalledningen för PSV har tagit fram en beskrivning över vad de olika arbetsenheterna, vilka även kan 
ses som processer i kanalens flöde, förväntas ansvara för. Detta är därmed en arbetsbeskrivning över det 
tänkta flödet och vad som ska utföras av respektive handläggare. Arbetsbeskrivningen finns i detalj 
presenterad i Bilaga 3 där denna beskrivning även är jämförd med huruvida den följs på de olika kontoren 
utefter vad som upptäckts vid observationer. 

Det kan generellt sägas att FO tar emot nästan alla inkommande samtal. FO registrerar alla nya 
skadeanmälningar samt bestyrker om försäkringstagaren har försäkring. Skadeanmälningar inkommer via 
telefon, pappersdokument och webb. FO ger kunden muntlig och skriftlig information om pågående och 
fortsatt handläggning samt bevakar och avslutar ärendet som kommer in. I de fall som ärendet gäller 
kvarstående besvär eller ärr, där försäkringstagaren återkommer i en redan anmäld skada, så begär FO in 
de handlingar som behövs för vidare handläggning och ärendet skickas vidare i flödet till BO1 eller BO2. 

BO1 är tänkt att fungera som ett gummiband mellan FO och BO2. De tar nya skadeärenden som kräver 
utredning av något slag samt ärenden med kvarstående besvär som inte kräver någon större utredning. De 
svårare ärendena skickas istället vidare i flödet till BO2 för handläggning. Detta innebär att det finns ett 
flöde av ärenden både från FO till BO1 och BO2 direkt men även ett flöde av ärenden mellan BO1 och 
BO2.  

BO2 hanterar svårare ärenden med kvarstående besvär som kräver mer utredning. Detta innefattar 
ärenden med höga invaliditetsgrader samt ärenden som har mer komplicerade försäkringsvillkor att 
handlägga efter. BO2 handlägger även ärenden där försäkringstagaren har flera försäkringar eller flera ärr. 

När man ser till tabellen i Bilaga 3 som sammanfattar arbetsbeskrivningen för de olika enheterna så kan 
det direkt konstateras att det finns skillnader i arbetssätt mellan de två kontoren men ändå i stora drag 
följer beskrivningen. Det som inte finns med i beskrivningen är hur ärenden ska fördelas, vilket bestäms 
av gruppcheferna på respektive enhet. Det ges därmed utrymme för att själv styra processen och det 
huvudsakliga flödet för kontoret. Detta är en anledning till att det idag finns skillnader i hur man på de 
olika kontoren valt att lägga upp arbetet samt hur ärenden fördelas mellan olika handläggare. 
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5.2 Flöde: Akutskadereglering 
Akutskaderegleringen är processen där den första kontakten mellan försäkringstagaren och PSV tas vid 
ett nytt olycksfall. Försäkringstagaren anmäler skadan genom att uppge hur olycksfallet gått till samt 
vilka skador och kostnader olycksfallet orsakat. Syftet med akutskaderegleringen är att utbetala korrekt 
ersättning för kostnader och läkningstid utefter försäkringsvillkoren samt att lägga upp skadan i systemet 
för eventuellt vidare utredningar  

5.2.1 Inflöde av nya skador 
I dagsläget så är det huvudsakliga inflödet av nya skadeärenden koncentrerat till telefonanmälningar. Till 
detta tillkommer anmälningar gjorda genom webb eller pappersblankett. Anmälningar genom telefon är 
av handläggarna att föredra eftersom de då själv kan styra frågorna till försäkringstagaren. I både webb 
och pappersformulären saknas frågor om vissa specifika delar som ska föras in i 
skadehandläggningssystemet. Dessutom föreligger viss risk att försäkringstagaren uteblir med svar på 
delar av formulärets frågor.  

Telefonanmälningar kommer in till FO genom en för PSV gemensam telefonslinga där samtliga FO-
medarbetare i Luleå och Linköping schemaläggs största delen av dagen. Två kortare perioder per dag är 
dock telefonfri för att handläggarna ska ha tid att registrera inkommande webbanmälningar och 
pappersanmälningar samt utföra handläggning i de ärenden som inkommit där viss kortare utredning 
behövs.  

Utöver samtal som rör akutskaderegleringen, det vill säga samtal om nya skador, tillkommer ett brus av 
andra typer av samtal. Detta är exempelvis anmälan av kvarstående besvär eller ärr som ska vidare till det 
andra flödet för bedömning samt frågor om vad som händer i ett pågående ärenden. Ett visst inflöde av 
samtal rör även skador som ska kopplas vidare till en annan enhet, kunder som hamnat fel eftersom deras 
ärende rör annan skadeverksamhet inom Folksam.  

Skillnaden mellan telefonanmälningar och webb-/pappersanmälningar är att de sistnämnda inte behöver 
bearbetas direkt av handläggaren, utan handläggs inom två dagar från inkommandet av anmälan. 
Webbanmälningarna skrivs i dagsläget ut och blir till fysiska akter av papper. Webbskadorna inkommer 
till fem olika gruppbrevlådor där Luleå ansvarar för registrering och handläggning av webbanmälningar 
från tre av dessa gruppbrevlådor och Linköping för två. En person, som även tar hand om inkommande 
post, ansvarar för att dessa på respektive kontor skrivs ut varje morgon. Denne fördelar sedan dessa så 
jämt som möjligt till tillgängliga FO-handläggare tillsammans med föregående dags, via post, inkomna 
pappersanmälningar.  

I Linköping fördelas anmälningar via pappersblanketter ut den dag de inkommit. Innan de fördelas ut 
bland handläggarna kontrollerar den person som ansvarar för fördelningen om ärendet redan är registrerat 
i systemet samt om någon specifik handläggare begärt in anmälan genom blankett. I dessa fall fördelas 
anmälan till den handläggare som tidigare haft ärendet. Orsaken till att handläggaren begärt in anmälan 
genom blankett kan vara språkliga begräsningar men också att försäkringstagaren är något som kallas 
flerskadedrabbad, vilket innebär att försäkringstagaren har onormalt många anmälningar om olycksfall de 
senaste åren. I Luleå fördelas även dessa jämnt över FO-handläggarna medan de i Linköping istället 
fördelas till BO1-handläggarna.  
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I Figur 6 nedan visas de olika inflödena av nya skadeanmälningar och hur de fördelas till de olika 
handläggarna. Här representeras handläggarna av en grupp. Grupperna har ingen gemensam kö för 
webbskador och pappersanmälningar utan ärenden läggs i kö in till respektive handläggare i gruppen 
utefter nämnd fördelning.  

 
Figur 6 - Inflöde av skadeanmälningar 

5.2.2 Registrering av nya skador 
Nya skador registreras av FO-handläggaren i ett datorsystem med namnet O36. Det första steget vid 
registrering av en skada är att bestyrka kundens försäkring, det vill säga att undersöka om det verkligen 
finns en tecknad och gällande försäkring. Detta görs idag i flertalet olika system beroende på vilken eller 
vilka typer av försäkringar som kunden har. Alla försäkringar kan dessutom inte verifieras i något 
tillgängligt system, exempelvis försäkringar anslutna till vissa fackförbund eller vissa idrottsförsäkringar. 
Bestyrkandet kan då bara göras på att försäkringstagaren intygar medlemskap i förbundet.  

I O36-systemet ifylls därefter information om olyckans händelseförlopp, diagnos samt var 
försäkringstagaren sökt vård första gången efter skadetillfället. I O36 systemet finns flera olika bilder 
(sidor) som kräver att fyllas i. Vid registrering av nya skador är det främst bilderna som kallas för ”1.4” 
och ”2.5” som används. De grundläggande stegen utförs lika i Luleå och Linköping. Viss skillnad i hur 
utförligt en skada förs in i systemet föreligger dock mellan kontoren och mellan olika handläggare. 
Generellt kan sägas att handläggare i Linköping skriver mindre utförligt om händelseförloppet och 
diagnos i bilden 1.4 än vad som görs i Luleå. Linköping använder nästan enbart bilden 2.5 för detta 
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ändamål. I de flesta fall (ca 70 %) kan skadan direkt av handläggaren regleras och ersättning för 
kostnader, kroppskada och akuttid utbetalas utan vidare handläggning. Ärendet är då avslutat. 

I vissa fall kan det dock råda tveksamheter vilket kräver ytterligare handläggning. Exempelvis kan det 
vara oklart om det verkligen är ett olycksfall, om anmälda besvär är kopplade till olyckan eller om 
anmälda kostnader och utlägg från försäkringstagaren är skäliga. I detta skede kan handlingar eller kvitton 
som styrker kundens anspråk komma att begäras in. Dessa handlingar begärs in av FO-handläggaren och 
beroende på om det kräver utredning fördelas det vid inkommandet till en handläggare på BO1. När 
handlingar inkommer fördelas det i Luleå i första hand till den FO-handläggare som begärt in dessa som 
sedan får ta ställning till om dessa ska lösas själv eller kräver utredning och därmed skickas vidare till 
BO1. Under tiden för studien har en viss förändring gjorts i Luleå till att den som fördelar handlingar i 
posten försöker göra en bedömning och i de ärenden som kräver ytterligare utredning istället direkt 
skickas till BO1 istället för att mellanlanda hos FO. I Linköping har dessa handlingar alltid fördelats ut 
bland BO1-handläggarna. Det är sedan BO1 som i huvudsak ansvarar för att utreda ärendet vidare och 
fatta beslut om ersättning för det eventuella olycksfallet ska utbetalas och sedan avsluta ärendet.  BO1 har 
även möjlighet att skicka ärenden till medicinsk rådgivare för bedömning av akuttider och samband. 
Handläggaren skriver då ett PM till den medicinska rådgivaren, läkare och expert på aktuell skada, samt 
bifogar samtliga handlingar rörande skadan. I de fall där samband avslås så skickas dessa ärenden i både 
Luleå och Linköping vidare till BO2 som får skriva avslagsbrev till kunden och därmed avsluta ärendet.  

Vissa försäkringar ger ersättning för taxi till skola eller dylikt om skadans är av en art som kräver detta. I 
dessa fall så tar FO-handläggaren kontakt med samarbetande taxibolag och lägger en beställning på taxi 
och lämnar efter svar från taxibolaget besked till försäkringstagaren om detta. Om det samarbetande 
taxibolaget inte kan ta körningen lämnas dock ärendet över till BO1-handläggare som får utreda vilka 
andra bolag som finns i området och vem som kan ta körningen istället. Fakturor från samarbetande 
taxibolag betalas sedan i Luleå av FO-handläggare medan det i de fall som övriga taxibolag används är 
BO1 som ansvarar för fakturans betalning. I Linköping är det i samtliga fall BO1 som ansvar för 
taxifaktururna.  

Tandskador tas emot av FO-handläggare som registrerar skadan i systemet samt betalar ut eventuell 
akutersättning. Behövs behandling av den eller de skadade tänderna så skickas ett käk- och 
tandskadeintyg ut som kunden ska ta med sig till tandläkaren. Dessa fylls sedan i av tandläkaren som 
beskriver skadans art, tandstatus samt lämplig behandling och lämnar ett kostnadsförslag för 
behandlingen. När handlingar kommer in så fördelas dessa i Luleå till BO1-handläggare efter 
dagindelningssystemet vilket är ett fördelningssystem som utgår från försäkringstagarens födelsedag. I 
Linköping har istället två specialister på tandskador använts vid alla tandskador. Beslut under denna 
studies gång har dock gjorts till att tandskadorna i Linköping ska fördelas jämnt över BO1-handläggarna 
som genomgår utbildning i detta. Mer komplicerade fall av tandskador ska dock handläggas av de två 
tandskadespecialisterna. Även Luleå har två tandskadespecialister som ska användas vid svårare 
utredningsfall av tandskador. Tandskadeintygen kan behöva kompletteras med tandläkarjournaler i de fall 
som kräver utredning av tidigare tandstatus. Handläggaren tar sedan ställning till om behandlingen ska 
godkännas och ersättas och meddelar sedan beslutet till tandläkare samt försäkringstagare.  

Både Luleå och Linköping använder en e-post-gruppbrevlåda dit frågor och handlingar angående ärenden 
kan inkomma. I Luleå fördelas dessa ärenden ut till de handläggare som är lämpade att svara på frågan 
eller som reglerar skadan för tillfället. I Linköping försökeren n v den handläggare som har ansvar för 
gruppbrevlådan lösa de frågor som uppkommer. I de fall som detta inte hinns med eller kräver utökad 
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erfarenhet delas ärendet vidare som i Luleå till en handläggare som är mer lämpad för att svara. Det är 
viktigt att påpeka att det till denna e-brevlåda utöver frågor om nya skador även inkommer frågor som 
gäller kvarstående besvär eller ärr. 

5.3 Flöde: Bedömning av invaliditeter och ärr  
Bedömning av kvarstående besvär, det vill säga invaliditeter som uppstått till följd av olycksfallet kan 
utefter de flesta försäkringsvillkor göras efter två år. I vissa barnförsäkringar kan denna bedömning göras 
redan efter ett år. Detsamma gäller även bedömning av ersättning för vanprydande ärr. 

5.3.1 Invaliditetsbedömning   
Inkommande anmälningar av kvarstående besvär kommer oftast genom telefon på FO-slingan. FO-
handläggaren registrerar i systemet att kunden vill anmäla kvarstående besvär samt begär in de handlingar 
som behövs för reglering av ärendet. Detta innefattar oftast journaler samt ett förenklat intyg som kunden 
själv ska fylla i och beskriva sina besvär. Det kan även vara så att kunden har fler försäkringar och därför 
fått en bedömd invaliditetsgrad från ett annat bolag eller från en annan enhet på Folksam (exempelvis 
trafikskador). I dessa fall begärs det redan gjorda medicinska underlaget och bedömningen in som 
underlag för den egna bedömningen. I de fall som kunden själv inte vill eller har möjlighet att skicka in 
handlingarna skickas en fullmakt ut till kunden som ger bolaget rätt att begära in de handlingar som 
behövs för skaderegleringen. Ett annat inflöde av anmälningar om kvarstående besvär är via e-post till 
tidigare nämnd gruppbrevlåda. I Luleå fördelas dessa ärenden ut bland FO-handläggarna som via brev till 
kunden begär in de handlingar som behövs innan ärendet kan regleras av en BO-handläggare. I Linköping 
begär den med ansvar för gruppbrevlådan in nödvändiga handläggningar innan ärendet kan fördelas bland 
BO-handläggarna.   

Fullmakter och andra handlingar som begärts inkommer via post och ska då fördelas till handläggare med 
rätt kunskapsnivå. Fullmakter fördelas i Luleå till FO-handläggare som skickar brev till vårdinrättningar 
eller annat försäkringsbolag och begär in nödvändiga handlingar, vilka sedan fördelas till BO1-
handläggare beroende på dagindelningssystemet som tidigare beskrivits. I Linköping hanterar personen 
med ansvar för posten fullmakter och begär in nödvändiga handlingar. Inkommande handlingar sparas i 
posten till dess att samtliga handlingar finns tillgängliga och bedömning kan göras. Då fördelas de sedan 
jämnt över BO1-handläggarna.  

När förenklade intyg och journaler inkommit så placeras dessa i Luleå i ett så kallat fördelningsskåp. 
Ärendena som läggs i detta skåp fördelas sedan av en handläggare med hög kompetens och erfarenhet för 
att bedöma om invaliditetsgraden i ärendet antas vara över eller under fem procent. Detta eftersom 
enklare invaliditeter under fem procents invaliditetsgrad och som ska bedömas med schablonbelopp enligt 
villkor hanteras av BO1. Fall där redan bedömningar gjorts från andra försäkringsbolag hanteras även 
dessa av BO1. Övriga invaliditetsbedömningar skickas till BO2 och fördelas bland BO2-handläggarna 
efter dagindelningssystemet. Bedömningar där försäkringstagaren har flera olycksfallsförsäkringar inom 
Folksam som kan ge ersättning fördelas alltid till BO2, även om det rör försäkringar med schablonbelopp 
och en invaliditetsgrad under fem procent. När förenklade intyg och journaler inkommer till Linköping 
kommer handlingarna först till personen i posten som går igenom dessa och ser om allt nödvändigt 
inkommit. Behövs kompletteringar begärs de in av denna person. Alla enklare invaliditetsbedömningar 
med förenklade intyg skickas därefter till en enda specifik handläggare för bedömning. En annan 



  

40 

handläggare med stor erfarenhet fördelar sedan övriga invaliditeter mellan BO1 och BO2 som i Luleå, 
beroende på förväntad invaliditetsgrad. Fördelningen görs dock även på denna persons uppskattning av de 
andra handläggarnas kunskap om specifika ärenden samt arbetsbelastning. Bedömningar där 
försäkringstagaren har flera försäkringar som kan ge ersättning fördelas alltid till BO2-handläggare, 
precis som i Luleå. 

Invaliditetsbedömningen görs i både Luleå och Linköping utifrån de journaler och intyg som finns och de 
villkor som försäkringen har. Handläggaren bedömer om besvären har samband med olyckan samt vilken 
invaliditetsgrad som besvären motsvarar. I svårbedömda fall kan handläggaren skriva ett PM och skicka 
handlingarna till medicinsk rådgivare för att få hjälp med samband och invaliditetsbedömning. När 
ärendet har reglerats och eventuell ersättning betalats ut är ärendet avslutat. För försäkringar som är 
baserade på försäkringsbelopp och inte prisbasbelopp så beräknas och utbetalas även en vänteersättning 
från två år efter skadetillfället. Från tidpunkten där alla handlingar som behövs för bedömning inkommit 
har handläggaren 30 dagar på sig att reglera ärendet och göra en slutgiltig bedömning. Efter dessa 30 
dagar har kunden rätt till dröjsmålsränta på hela ersättningsbeloppet (inklusive vänteersättning) vilken 
också beräknas och utbetalas i samband med ersättningen. Vid avslag efter bedömning av medicinsk 
rådgivare så skickas avslagsbrev till kunden vilket alltid görs av BO2-handläggare i både Luleå och 
Linköping. 

Vid stora utbetalningar använder sig Folksam något de kallar Vända pengar. Det innebär att de erbjuder 
försäkringstagaren hjälp att placera de pengar som denne får utbetalat till sig. Handläggaren på PSV 
beställer detta från en intern ekonomisk rådgivare som då har 14 dagar på sig efter att ärendet är utrett, att 
kontakta försäkringstagaren för ekonomisk rådgivning. När detta gjorts återkommer rådgivaren till 
skadehandläggaren för att meddela hur försäkringstagarens pengar ska utbetalas. Det finns dock viss 
variation hur detta går till mellan kontoren. I Luleå skickas först ett brev till försäkringstagaren om att 
ärendet är utrett och att rådgivare kommer att höra av sig, dock utan information om storlek på 
vänteersättning och eventuell dröjsmålsränta eftersom detta räkas fram till och med den faktiska 
utbetalningsdagen, vilket då kommer vara någon vecka ytterligare framåt i tiden. Efter att rådgivaren 
kontaktat försäkringstagaren och utbetalningen skett på önskat sätt, skickas ytterligare ett brev, då även 
korrekt vänteersättning och eventuell dröjsmålsränta finns beskrivet. I Linköping räknar handläggaren 
med att rådgivarens 14 dagar kommer användas och denna tid används för att räkna ut korrekt belopp att 
utbetala som meddelas till rådgivare. Detta skickas med brev även till kund. Efter att rådgivaren kontaktat 
försäkringstagaren skickas inget ytterligare brev till kunden. 

5.3.2 Bedömning av ärr 
I de flesta villkor för olycksfallsförsäkringar finns ersättningsrätt för vanprydande ärr. Anmälan om ärr till 
följd av en olycka inkommer oftast via telefonanmälan till FO-handläggare. Gäller ärendet bara 
bedömning av ärr och ingen invaliditet kopplar FO-handläggaren i både Luleå och Linköping över 
ärendet på BO-slingan där en BO1-reglerare (i antingen Luleå eller Linköping) får ta ställning till vad 
som behöver göras för att reglera skadan. I de fall som ärren sammanfaller med en invaliditetsbedömning 
är det dock vanligt att det i Luleå begärs in foto på ärret/ärren i samband med att försäkringstagaren 
uppmanas att även skicka in handlingar för invaliditetsbedömning. I Linköping är det vanligare att 
handläggaren istället direktreglerar ärret utefter dess storlek utan att bilder behöver sändas in av 
försäkringstagaren. Det finns en speciell ärrtabell som beskriver hur mycket som ska utbetalas beroende 
på ärrets storlek och var det är placerat på kroppen.  
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I Luleå begärs det alltid in bilder på multipla ärr samt ärr som är längre än fyra centimeter. Ärr under fyra 
centimeter hanteras direkt på telefon och utbetalning sker direkt efter ärrtabellen. Direktregleringen i både 
Luleå och Linköping görs av den BO1-handläggare som svarar på ett ärende gällande direktreglering av 
ärr. I Linköping direktregleras ärren i större omfattning, även ärr som är större än fyra centimeter i storlek 
kan om handläggaren känner för det direktregleras. I de fall ärr inte direktregleras, vilket kräver att 
försäkringstagaren måste skicka in bilder på ärret/ärren, inkommer dessa i Luleå till den gemensamma 
gruppbrevlådan. Ärenden med multipla ärr fördelas då ut bland BO2-handläggarna efter 
dagindelningssystemet medan ärenden med bara ett ärr tilldelas BO1 efter samma system. I Linköping ber 
handläggaren i de fall ärret inte direktregleras att bilder skickas till den egna e-posten i större 
utsträckning. Dock används även en gruppbrevlåda där bilder också kan inkomma, vilka då fördelas jämnt 
över BO1. Multipla ärr samt ärr som inte kan bedömas efter ärrtabell skrivs ut och läggs i Linköping i 
speciell låda för fördelning till handläggare på BO2. I både Luleå och Linköping är det BO2-
handläggarna som reglerar ärr vid äldre försäkringar, de försäkringar som omfattas av lyte och men (ett 
speciellt villkor) och om kunden omfattas av flera försäkringar.  

I Bilaga 4 presenteras förenklade kartor som ger en bättre bild över hur de olika flödena ser ut idag i 
Luleå och Linköping. Skadeärenden fördelas och skickas idag på olika sätt mellan handläggare på 
kontoren. Det finns dessutom variationer i arbetsuppgifter. Ärenden flyttas mellan handläggare och köer 
vilket bildar ett mycket komplext system. En förenklad bild där huvudflödet flödet ritats ut framgår i 
Figur 7 nedan. I bilden har endast ett fåtal handläggare per kontor tagits med och endast de huvudsakliga 
flödet av ärenden har utritats. 

  



  

42 

 

FO FO FO FO FO FO FO

BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO2 BO2 BO2

Process/handläggare

Lager	  i	  form	  av	  
fysiska	  

handlingar

Avslutade	  
skadeärenden

Inkommande	  
samtal

Inkommande	  
handlingar

FO FO FO FO FO FO FO

BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO2 BO2 BO2

 

Figur 7 – Förenklad bild över nuvarande flöde av ärenden 

5.4 Styrning av kapacitet – Skills-systemet 
Servicegraden på telefon är av hög prioritet. Folksam har som mål att alltid vara tillgängliga därför måste 
kötiden för samtal in till FO hållas på en låg nivå. För att styra detta har man nyligen infört ett system 
som kallas Skills. Detta system innebär att när kötiden på telefonslingan in till FO uppskattas överstiga ett 
visst gränsvärde, exempelvis en förväntad kötid om fem minuter, så kopplas automatiskt Skills 2 in på 
slingan. Detta innefattar de BO1 handläggare som för tillfället är schemalagda för telefontid och sitter på 
BO-slingan. Om detta inte räcker för att få ner kötiden tillräckligt som kopplas även Skills 3 in på FO-
slingan, vilket innefattar BO2 handläggare som har schemalagd telefontid. Systemet kopplar inte in några 
handläggare på FO som inte har schemalagd telefontid. Skills-systemet fungerar därför som en 
kapacitetstyrning, vilken tar kapacitet från BO och förflyttar till FO vid behov.   

 



  

43 

6 RESULTAT OCH ANALYS 
Detta kapitel avser jämföra teorierna beskrivna i det teoretiska ramverket i kapitel 3 med 
nulägesbeskrivningen i kapitel 5. Analysen ligger till grund för denna studies slutsatser som presenteras i 
nästkommande kapitel. 

6.1 Variation i flödessystem 
Handläggningsprocessen innehållande kontoren i både Luleå och Linköping kan liknas med ett komplext 
flödessystem, innehållande flera olika processer (FO, BO1 och BO2). Flödet påverkas av variationer i 
både ankomster och process. Det finns variationer i arbetssätt mellan Linköping och Luleå vilket 
ytterligare skapar variationer för flödet och dessutom ökar dess komplexitet. I detta avsnitt presenteras 
hur dessa variationer mellan de olika enheterna påverkar flödet som helhet. I kommande avsnitt 
presenteras mer i detalj variationer i inflöde och process för FO och BO. 

Ankomsten till flödet är gemensamt för hela PSV och sker främst genom telefon. Ett FO-ärende 
behandlas och avslutas av FO och behöver oftast inte flyttas vidare till ytterligare processer utan avslutas 
efter reglering direkt av handläggaren. Ärenden som behöver vidare handläggning, exempelvis 
invaliditets- och ärrbedömningar, berör flera processer inom flödet och det är dessa skadeärenden som 
främst påverkas av variationer i flödet. Dessa ärenden inkommer även de till FO, vilka sedan begär in 
nödvändig information och dokumentation i skadeärendet. Därefter skickas skadeärendet vidare till BO-
processerna (BO1 eller BO2) på det specifika kontoret. Skadeärenden som en gång tagits av FO på 
specifikt kontor kommer sedan också att behandlas av kontorets BO. Inflödet av BO-ärenden är alltså från 
början gemensamt för kontoren i Luleå och Linköping, därefter separeras flödena och kommer så att vara 
under hela handläggningsprocessen.  

Eftersom att inflödet till BO knyts till respektive kontor genom FO är det beroende av kapaciteten på FO 
som avgör fördelningen av dessa ärenden mellan kontoren. Är denna kapacitet ojämn mellan kontoren, 
blir inflödet till de separerade BO-flödena också ojämn. Detta skapar artificiell variation i flödet och en 
ojämn fördelning av skador mellan kontoren i Luleå och Linköping. Figur 8 nedan visar hur stor andel av 
de anmälda skadorna som tas emot av de respektive kontoren. Även om figuren visar data över nya 
skador till FO ger det en indikation över hur kapaciteten över tid varit på FO.  

Denna variation är enkel att skapa genom att exempelvis förlägga möten eller utbildningar för något av 
kontoren under tider där stort inflöde av samtal sker. Skulle FO-handläggare inte vara tillgängliga i 
exempelvis Linköping kommer fler samtal styras till Luleå och därmed även öka inflödet till BO i Luleå 
och minska inflödet till Linköping. Stor artificiell variation i inflödet till BO har därmed skapats. För att 
skapa ett jämnt flöde måste fördelningen av ankommande BO-ärenden matcha BO-processernas 
kapacitet. I det separerade flödet (de två kontoren) med liknande kapacitet skulle också hälften av alla 
ärenden behöva anknytas till respektive kontor för att inte skapa lager, vilket i detta fall kan översättas till 
balanser.  



  

44 

 
Figur 8 - Andel av anmälda skador i Luleå och Linköping under 2013 

Balanser är den kö in till processen av skadeärenden som väntar på bearbetning. I Figur 9 presenteras den 
totala mängden balanser hos BO för kontoren i Luleå och Linköping under 2013. Det står klart att denna 
mängd varierar stort mellan kontoren. Det finns många orsaker till detta, bland annat att kapaciteten även 
på BO varierat över tid. Dessutom kan detta också förklaras med att kontoren arbetar olika och därmed 
inte har samma effektivitet. Mer om detta kommer att presenteras i avsnitt 6.3 - Variationer för BO. 
Bland annat har sättet att fördela ärenden en stor påverkan på antalet ärenden som kan bemötas per 
tidsperiod. Detta kommer studien även kunna påvisa genom simuleringar av flödet i avsnitt 6.6 - 
Simulering av flöde för BO. 

Kapaciteten på FO är ytterligare en orsak till dessa skillnader i balanser för BO genom att detta skapat 
variation i inflödet. Eftersom att genomloppstiden är lång (uppemot sex månader i enstaka fall), 
eftersläpas denna variation i inflödet över lång tid. Kapacitetsbrist på FO kan förutom bemanningstal även 
bero på andra orsaker så som sjukdom eller ledigheter, många gånger svåra att styra. Det är dock ett 
faktum att skillnader i kapacitet på FO genom nuvarande flödessystem ständigt kommer påverka inflödet 
till BO. Med nuvarande flöde är det därför av yttersta vikt att skapa en förståelse för att planering av 
kapacitet på FO blir mycket viktig för att skapa ett jämnt flöde, framförallt för BO-processerna. 

Studiens observationer har även funnit att det varierar i vilken typ av ärende som FO-handläggare kopplar 
vidare till BO-slingan. Linköping kopplar vidare samtal som berör BO i en högre grad än vad Luleå gör. 
Dessutom görs kopplingen på olika sätt; Linköping kopplar i större utsträckning genom BO-slingan 
(telefonslinga för BO i både Luleå och Linköping) medan Luleå istället direktkopplar samtalet till en 
handläggare på det egna kontoret. Detta ger också ett varierat inflöde till BO-processerna. Linköpings sätt 
att koppla vidare samtal gör att chansen finns att ärendet knyts till BO i Luleå trots att FO i Linköping 
tagit ärendet från början. Det har alltså skapats ett specialfall som frångår det som beskrivits att 
kapaciteten på FO knyter an ärenden för BO. Luleås metod leder fortsatt till att kapaciteten på FO fördelar 
BO ärenden mellan kontoren. I grunden kan därför Linköpings sätt att koppla samtal vara något positivt 
då det istället fördelar efter kapacitet på BO istället för FO. När detta dock inte görs av båda kontoren 
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skapas istället onödig artificiell variation som ökar inflödet av ärenden till Luleå. Detta kan vara en av de 
bidragande orsaker till den historiskt större mängden balanser i Luleå, som är tydliga i Figur 9 nedan.  

 
Figur 9 - Balanser för BO i Luleå och Linköping i slutet av veckan under 2013 

PSV har utvecklats från ett antal mindre enheter på flera orter utspridda över landet till två stora enheter, i 
Luleå och Linköping. Detta skapar möjligheten till stora skalfördelar genom att reducera variationer och 
därmed förbättra genomloppstiderna, det vill säga mot det Schmenner (2004) kallar tjänstefabriker. 
Genom att flödet separeras och dessutom delas in i en mängd olika köer för olika handläggare kommer 
mycket av denna möjlighet att gå förlorad. Uppdelade köer bildar en mängd små enheter, trots att 
enheterna är stationerade på samma kontor. Dessutom innebär det i ett kundperspektiv att principen först 
in - först ut (FIFU) inte gäller eftersom genomloppstiderna varierar stort mellan olika handläggare. Detta 
blir tydligt genom att studera mer detaljerad data över balanser per handläggare, se Bilaga 5. Olika 
handläggare inom samma enhet kan enligt detta ha balanser som varierar både i antal ärenden men även i 
tid, upptill 7 veckor för det äldsta ärendet i kö.  

Utöver att variation av totala balanser föreligger mellan kontoren, finns även variation i antalet balanser 
fördelat mellan BO1 och BO2 i Luleå och Linköping. I Figur 10 och Figur 11 visas grafiskt hur denna 
skillnad är över tid. Denna variation kan utöver att ankomsterna till BO-processerna varierar även 
förklaras av att de olika kontoren har något olika arbetsbetssätt för BO1 och BO2. Eftersom att BO1 i 
Linköping har befogenheter att göra mer i ärenden, är det logiskt att de även får en större kö och därmed 
en längre genomloppstid för BO1. Samtidigt leder detta också till att BO2 i Linköping då får färre 
ärenden och deras kö blir kortare. Sammantaget skapar detta stor variation i genomloppstid, beroende på 
var ärendet handläggs.  
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Figur 10 - Balanser för BO1 i Luleå och Linköping i slutet av vecka under 2013 fram till vecka 36 

 

 
Figur 11 - Balanser för BO2 i Luleå och Linköping i slutet av vecka under 2013 fram till vecka 36 

Hopp (2008) nämner omställningstider, varierande arbetsrutiner och kvalitetsproblem som orsaker till 
variation vilka skapar förlängda genomloppstider. Detta är en beskrivning gjord främst för variationer i 
tillverkningsprocesserna men Hopps beskrivning över variationer stämmer bra även för PSV-processerna. 
Denna artificiella variation är fullt påverkningsbar för Folksam och är därför målet till förbättringar. Som 
nulägesbeskrivningen visar för de olika kontoren i Luleå och Linköping finns det varierande arbetssätt 
mellan kontoren. Lägg därtill att det även varierar i arbetssätt mellan handläggare på varje kontor och det 
står klart att varierande arbetsrutiner verkar förefalla vanligt precis som Hopp (2008) nämner. Orsaken till 
detta är både att arbetsbeskrivningen från kanalledningen inte är komplett, vilket innebär att det uppstår 
situationer där det är oklart vem som ska handlägga specifikt ärende. Dessutom lämnas stort utrymme till 
kontorens gruppchefer att själva finna lösningar på specifika problem. Detta förefaller vara ett gott 
initiativ eftersom det uppmuntrar till ständiga förbättringar. Vad som dock blir problematiskt är att den 
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enade linjen för hela kanalens arbete missas om förändringarna bara görs på specifikt kontor istället för att 
implementeras tillsammans med övriga enheter. Att dessutom visst utrymme lämnas för hur varje specifik 
handläggare ska lägga upp sitt arbete skapar ytterligare variation i processerna. 

6.2 Köer och väntan 
Kö bildas överallt i PSV-systemet, för alla enheter. Detta kan förklaras genom att alla processer har hög 
utnyttjandegrad i förhållande till dess variation. Små mängder kö är något som inte behöver vara dåligt, 
utan en hög utnyttjandegrad innebär att processens resurser kan sägas användas på ett bra sätt. Dock 
måste köerna bevakas för att de inte ska överstiga acceptabel nivå. Utan köer skulle istället vissa 
processer svälta.  

6.2.1 Genomloppstid för systemet 
Enligt Hopp (2008) är genomloppstid ett viktigt mått inom köteri. Littles formel, (ekvation 3, avsnitt 
3.2.3), beskriver att genomloppstiden i ett stabilt system kommer vara beroende av produkter i arbete och 
utleveranstakten. Littles formel är användbar för att beräkna genomloppstiden i system där detta kan vara 
besvärligt att mäta. PSVs system kan inte anses vara stabilt eftersom det är inne i en period med stora 
förändringar och även varit det under en längre tid. Enligt Segerstedt (2013) så kommer inte Little’s 
formel därför att ge ett korrekt värde på den genomsnittliga genomloppstiden men är ändå användbar.  
Genom att kontinuerligt mäta genomloppstiden kan man visa om den minskat eller ökat, vilket kan ligga 
till grund vid beslutsfattande. Segerstedt (2013) visar att ett glidande medelvärde av produktionen per 
vecka (omräknat till dagstakt), samt ett glidande medelvärde på PIA i slutet av veckan kan ge ett mått på 
genomloppstiden om systemet stabiliserats på denna nivå.  

För PSVs process kan PIA definieras som kunder eller skadeärenden som behandlas i systemet. En 
uppskattad siffra för PIA kan vara antalet öppna skador + antalet balanser (ärenden i väntan eller kö) i 
slutet av veckan. I ett exempelfall, enligt data från slutet av november, är antalet PIA 4097 skadeärenden 
för Linköping och 5926 skadeärenden för Luleå. Detta PIA är således mätt i antal skadeärenden och 
utleveranstakten måste därmed också mätas i antalet skadeärenden. De data som kan indikera 
utleveranstakten är avslutade skador. Eftersom de enda data som i dagsläget finns för avslutade skador 
gäller för oktober kan vi använda detta värde om vi antar att PIA var samma i slutet av oktober som det är 
nu. Utleveranstaken i Linköping är då 293,7 skadeärenden per produktionsdag och i Luleå 232,1 
skadeärenden per produktionsdag. Detta ger med Littles formel en genomsnittlig genomloppstid på 
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Det som kan sägas utifrån beräkningen är att den genomsnittliga genomloppstiden för processen är lång, 
speciellt i Luleå. 26 produktionsdagar motsvarar mer än de totalt 30 dagar för genomloppstiden som 
gäller innan dröjsmålsränta måste betalas till försäkringstagaren. Utleveranstakten baseras på avslutade 
skador både för FO och BO vilket indikerar långa handläggningstider på BO eftersom FO avslutar 70 
procent av sitt flöde direkt. Detta exempel visar också på att det är dubbelt så lång genomloppstid i Luleå 
som i Linköping vilket kan ses som en ytterligare indikation på att det finns obalans i flödet.  
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Dessa siffror ger inget exakt värde på genomloppstiden. Eftersom att processen inte är stabil så hade 
enligt Segerstedt (2013) Littles formel kunnat användas för beräkning av genomloppstiden genom att vi 
använt ett glidande medelvärde på PIA och utleveranstakt. Att införa en mätning av genomloppstiden för 
processen och använda detta som ett nyckeltal vid styrning är något som idag saknas men vore bra för 
PSVs process. Det kan enkelt göras genom att handläggarna veckovis rapporterar in balanser + öppna 
skador samt att det faktiska utflödet i antalet avslutade skador under veckan räknades av varje 
handläggare. Ett glidande medelvärde för dessa värden kan sedan enkelt föras in i Littles formel och ge en 
uppskattad genomloppstid för processen varje vecka. Detta kan förenklas ytterligare om enklare kösystem 
med färre köer införs. 

6.2.2 Kunders uppfattning om väntetider 

Som Katz, et al. (1991) beskriver är väntetiden även för PSV en viktig faktor för kundnöjdhet. Det är 
därför intressant att utvärdera kundernas uppfattning om väntetider för att få en indikation på vad som är 
acceptabla väntetider för processen. Dessutom är det viktigt att undersöka vad som kan påverka kundens 
uppfattning för att sätta in möjliga åtgärder för att kunden ska kunna tänka sig att vänta längre i sitt ärende 
utan att minska dennes nöjdhet.  

Att kunden hör av sig för att fråga hur det går i sitt ärende ska alltid tas som en indikation på att 
väntetiden är för lång. Detta skapar även ett parallellt flöde som tar resurser från det huvudsakliga 
skadehandläggningsflödet. Kunder som hör av sig i olika ärenden skapar ett inflöde av samtal till både FO 
och BO samt direkt till handläggare. Detta flöde tar kapacitet från den övriga handläggningen då det är 
något som akut måste åtgärdas. Att gå inom inkomna ärenden snabbt och ge besked om handläggningstid 
har därför positiv effekt och kan minska detta flöde.  

Katz, et al. (1991) menade att det beror på var i systemet en kund är för att avgöra acceptabel väntetid. 
Väntan upplevs som längre när en kund inte är inne i systemet. Detta är tydligt i denna studie där 
försäkringstagarens accepterade väntetid in i systemet (framför allt i kö till FO) är betydligt kortare än den 
väntetiden då kunden väl är inne i systemet. Det är därför viktigt att så många kunder som möjligt servas 
inom rimlig tid och att telefonkön inte blir för lång. Detta styrs idag med Skills-styrningen vilket tar 
kapacitet från BO och placerar denna på FO vid lång kö. Eftersom även dessa processer har hög 
utnyttjandegrad leder denna minskade kapacitet på BO till att mer balanser bildas där och därmed ökas 
väntetiderna. Detta gäller för kunder som redan är inne i systemet och därför är något mer toleranta mot 
väntetider. 

Som både Katz, et al. (1991) och Municor och Rafaeli (2007) påvisar är vikten av information i en kö 
stor. Att informera kunden om placering i kön samt antalet tillgängliga handläggare som finns tillgängliga 
underlättar för kundens väntan i kön och bidrar till ökad kundnöjdhet. Detta också för att skapa en känsla 
av att kön rör sig framåt. Detta gäller överallt i kön, både på FO och BO. Informationen är idag bristfällig 
till försäkringstagaren på båda dessa platser. I telefonkön till FO finns ingen information om beräknad tid, 
plats eller antal tillgängliga handläggare. Detta leder till att acceptabel tid i kö blir mycket kort. Inte heller 
på BO finns någon information om beräknad genomloppstid. Eftersom att genomloppstiden på BO nu är 
mycket lång innebär detta att många kunder återkommer för att skapa sig en uppfattning om ärendets 
status i kön. Något som ständigt tar kapacitet och dessutom är svårt att svara på eftersom att de olika 
köerna till alla BO-handläggare har olika långa genomloppstider. Detta visas även genom simuleringarna 
i avsnitt 6.6 - Simulering av flöde för BO.  
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I ett ultimat läge hade genomloppstiden varit så pass kort och varierat så lite att en uppskattning om 
väntetiden kunde göras redan vid anmälan. När detta nu inte är fallet krävs mer information till 
försäkringstagaren om statusen på ett ärende. Exempelvis om ett skadeärende skickats till medicinsk 
rådgivare eller när all nödvändig information inkommit och ärendet då läggs i balanser för att invänta 
handläggning.  

En nöjdare kund har även effekt på processen då kunden slipper omvändas till att bli nöjd och 
handläggaren slipper förklara vad den långa kön beror på. Municor och Rafaeli (2007) menar att ursäkter 
inte har någon större effekt på kundnöjdheten. Genom observationer kan detta stödjas, dock är det i 
många fall nödvändigt för att handläggningsprocessen ens ska kunna påbörjas. Dessutom finns mål på 
vidareförmedling (koppling av försäkringstagaren till försäljare för att få erbjudande om andra möjliga 
försäkringar). Detta är svårt för handläggaren om kunden redan är missnöjd innan betjäning.  

En annan aspekt att beakta inom området kundpsykologi och väntetider är slutsatsen från Maister (1985) 
att ju större värdet för tjänsten är – ju längre väntetid accepteras av kunden. Detta innebär att en 
försäkringstagare är beredd att vid exempelvis skadeärenden som invaliditetsbedömningar, acceptera en 
relativt lång väntetid än i exempelvis frågeärenden eller liknande. Dessutom förväntar sig kunden kortare 
väntetid om denne själv måste anstränga sig i processen. Det gäller här att göra en avvägning. Kunden blir 
en större medproducent för tjänsten om mer ansvar läggs på kunden för att exempelvis begära in 
handlingar till bedömningsprocessen istället för att fullmakt begärs in och handlingarna hämtas utav 
Folksam. Då förväntar sig kunden också en snabbare handläggning. Det sparar dock viss kapacitet och 
håller därmed ner administrationskostnaderna. Det är ett övervägande som måste göras, viktigt är dock 
faktumet att det påverkar vad som är acceptabel väntetid och något som bör hållas i medvetande.  

Väntetider och genomloppstider har direkt effekt på både kundnöjdhet och vad som kan sägas vara 
processens effektivitet. För att analysera och förstå de köer som uppkommer i processen så måste både 
variationer i ankomster och i själva processen analyseras. 

6.3 Variationer för FO 
FO är i de flesta fallen den enhet som försäkringstagaren först får kontakt med i ett skadeärende. I vissa 
ärenden, exempelvis registrering av nya skador och utbetalningar av akutersättning är det bara FO som är 
delaktiga i handläggningsprocessen. I ärr- och invaliditetsbedömningar är FO en del av flödet som sedan 
lämnas vidare till BO. I detta avsnitt presenteras resultat och analys utav variationer i ankomst och 
process för FO. 

6.3.1 Variationer i ankomster till FO 
Som Gross, et al. (2008) beskriver är den första viktiga faktorn vid en studie av ett kösystem, dess 
ankomster. Att skapa sig en uppfattning över hur ankomsterna sker samt hur ankomsterna är fördelade 
över tid.  Det största inflödet av ärenden i både Luleå och Linköping är genom FO-slingan vilket är en 
gemensam telefonslinga som delas av alla FO-handläggare inom PSV Olycksfall. Som teorin beskriver 
från Green, et al. (2007) och Steckley och Henderson (2007) finns det variation över ankomster till 
systemet, både fördelat över dagen och mellan olika dagar. Denna variation kan beskrivas som naturlig, 
det vill säga opåverkbar och inte möjlig att eliminera för Folksam. Den naturliga variationen av 
ankomster kan dock beskrivas vara lika för kontoret i både Luleå som Linköping eftersom att dessa 
ankommer till en gemensam kö för båda kontoren. Som Xu, et al. (2013) beskriver är det för kontoren 
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viktigt att kunna anpassa sig till den naturliga ankomstvariationen genom att ha rätt kapacitet av 
handläggare i rätt tid för att kunna bemöta variationen som uppstår. Vid misslyckande att möta efterfrågan 
med sin kapacitet kommer alltför långa köer alternativt dåligt kapacitetsutnyttjande att uppstå, det vill 
säga vara antingen över- eller underdimensionerat. Schemaläggning och produktionsplanering av 
handläggarna blir därför viktigt. Detta görs idag i Kramfors som är en gemensam enhet för 
produktionsplanering för hela Folksam.  

Green, et al. (2007) och Steckley och Henderson (2007) anser att ankomster till kö exempelvis till 
telefonväxel kan anses vara poissonfördelat. Fördelningen passar ankomsterna av samtal då ankomsterna 
till systemet kommer från en större population där individer kan antas ankomma oberoende av varandra. 
Poissonfördelningen tar inte hänsyn till händelser som inträffat tidigare vilket stöder antagandet att 
kunderna ringer in oberoende av huruvida andra ringer in.  

Faktumet att det ofta finns en psykologisk faktor till variationer i ankomstintensitet som Xu, et al. (2013) 
nämner, verkar stämma väl även för inkommande samtal inom försäkringsbranschen. På samma sätt som 
de beskriver måndagar som den dag där flest inkommer till en akutmottagning, sker även flest ankomster 
till PSV-systemet på måndagar. Tabell 5 nedan beskriver ankommande samtal per veckodag under en 
observerad månad (oktober 2013). Ur detta har även ankomstintensiteten beräknats per dag.  

Tabell 5 - Ankomstintensitet för FO oktober 2013 

Veckodag Antal samtal 
per dag 

Samtal per 
minut 

Samtal per minut inkl. 
direktsamtal 

måndag 1476 2,59 2,94 
tisdag 1251 2,20 2,50 
onsdag 1240 2,18 2,48 
torsdag 1103 1,93 2,19 
fredag 1029 1,81 2,06 

Från tabellen ovan kan utläsas att ankomstintensiteten är som störst på måndagar då λ=2,59 samtal/minut 
och minskar sen under veckan ner till fredag som har en ankomstintensitet på λ =1,81 samtal/minut. 
Orsaker till att detta uppstår kan säkerligen vara många, bland annat ovan nämnda psykologiska faktor. 
Viktigt är dock att använda gammal statistik vid produktionsplanerandet för att kunna bemöta 
ankomsterna. Eftersom att viss kapacitet går åt till att besvara direktsamtal (samtal direkt till handläggare 
utan att passera någon telefonslinga), måste dessa samtal också tas hänsyn till. Utifrån statistik kan antalet 
direktsamtal uppskattas till att vara ungefär 12 procent av det antalet samtal som inkommer genom 
telefonslingan för FO. Detta innebär att ankomstintensiteten blir något högre vilken också presenteras i 
Tabell 5.  

Det finns också en variation i vad ankommande samtal till FO-slingan handlar om. Primärt flöde är det 
som studien valt att kalla akutskadereglering vilket innebär att försäkringstagaren inkommer i ett syfte att 
anmäla en ny skada och att få en första ersättning utbetalad utefter försäkringsvillkoren. Till detta 
tillkommer samtal där försäkringstagaren har kvarstående besvär eller ärr som ska bedömas för ytterligare 
ersättningar av olika slag. Denna bedömning görs inte av FO-handläggare utan slussas vidare till BO. FO 
begär enbart in handlingar från försäkringstagaren men beslutet tas av handläggare på BO1 alternativt 
BO2. Ärr kan också direktregleras vilket innebär att samtalet ska kopplas vidare av FO-handläggaren till 
BO-slingan. Detta flöde av ärenden beskrevs kortfattat i föregående avsnitt 6.1 - Variation i flödessystem 
och kommer vidare analyseras i avsnitt 6.5 - Variationer för BO. Det visar dock att FO har en mängd 
varierande ärenden som måste kunna bemötas på bästa sätt. Utöver detta ankommer dessutom samtal till 
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FO-slingan om frågor i specifika ärenden, klagomål samt felkopplade samtal som ska till andra enheter 
inom Folksam. Alla dessa typer av samtal skapar ett brus för FO-handläggarnas egentliga syfte. I en del 
fall kan växeln utskilja att ärendet gäller BO-handläggning och då direkt koppla försäkringstagaren på 
BO-slingan.  

I dag styrs kötiden för telefonslingan med Skills. Det innebär att när den beräknade kötiden av 
inkommande samtal överstiger ett gränsvärde så kopplas BO-handläggare in på telefonslingan för FO. 
Resultatet blir att kapaciteten ökar för FO medan den minskar för BO, eftersom den ordinarie BO-
handläggaren nu svarar för samtal gällande FO-ärenden. Detta skapar stor flexibilitet för bemötandet av 
den naturliga variationen av ankomster till systemet, vilket är bra. Det som dock också måste tas i 
beaktning är att det även skapar variation och minskande kapacitet för BO-processerna vilket kan leda till 
hög köbildning i dessa processer.  

Det finns också ett inflöde av webbskador (skadeanmälningar inkomna via Folksams hemsida på 
internet). Detta flöde sorteras idag på fem olika gruppbrevlådor beroende på var i landet skadan anmälts. 
Av dessa gruppbrevlådor tar Luleå hand om tre medan Linköping tar två. Inflödet av webbskador innehar 
en naturlig variation som kan liknas med den för inflödet av samtal till enheten. Måndagar har generellt 
ett större inflöde av webbskador eftersom de skador som anmälts under helgen måste fördelas denna dag. 
Eftersom att ärendena delas upp på de fem gruppbrevlådorna skapas även artificiell variation. Genom 
denna uppdelning kan det variera stort i inflödet av mängden ärenden till Luleå eller Linköping. Denna 
typ av artificiell variation kan undvikas genom att ett gemensamt inflöde skapas även för webbskador där 
alla skador inkommer till en gemensam gruppbrevlåda och fördelas jämt över samtliga tillgängliga FO-
handläggare i både i Luleå och Linköping. 

Ett tredje inflöde till systemet är pappersskadeanmälningar. Dessa anmälningar kommer främst från olika 
idrottsförbund och anländer med post varje förmiddag till respektive kontor. Då kunden är 
flerskadedrabbad begär handläggaren in skriftlig anmälan och i vissa fall där kunden har svårt att göra sig 
förstådd via telefon kan även skriftlig anmälan förekomma. I Luleå sorteras alla 
pappersskadeanmälningar ut och fördelas jämt över FO-handläggarna tillsammans med webbskadorna 
efterföljande morgon. I Linköping fördelas dessa direkt till FO-handläggare vid ankomst. Har en specifik 
handläggare begärt in en pappersanmälan får denna i första hand ta hand om anmälan själv. Anmälningar 
för flerskadedrabbade fördelas till BO1 i Linköping medan det i Luleå fortsatt fördelas till FO. 

De skriftliga anmälningarna innehar också en naturlig variation eftersom att dessa anmälningar ankommer 
slumpmässigt till systemet. Artificiell variation byggs dock in i de fall då vissa handläggare begär in 
skriftlig anmälan mer frekvent än andra handläggare. Dessutom har artificiell variation byggts in i flödet i 
och med att fördelningen av dessa ärenden inte görs på samma sätt för de olika kontoren. De kommer 
dessutom med post till olika kontor beroende på var försäkringstagaren skickar ärendet, vilket skapar 
variation i inflöde mellan kontoren. I ett optimalt fall skulle dessa inkomma till en enhet och sedan 
fördelas jämt över de FO-handläggare som finns tillgängliga på respektive kontor. Detta skulle dock 
kräva att ärendena scannades in för att sedan fördelas mellan kontoren, eftersom det annars skulle skapa 
ytterligare genomloppstid på grund av transport av fysiska pappersakter.  

Webbskador och pappersanmälningar tas om hand av skadehandläggarna på FO under 
handläggningstiden vilken är en schemalagd period som är telefonfri och innefattar 90 minuter per 
anställd och produktionsdag. 



  

52 

6.3.2 Variationer i processen FO 
För processen finns det en mängd orsaker till variation. På samma sätt som tidigare beskrivits om 
ankomstvariationer finns även här både naturlig och artificiell variation där skillnaden ligger i om 
organisationen kan kontrollera variationen eller inte. Variation uppstår internt i varje handläggares arbete, 
mellan olika handläggare och mellan kontoren Luleå och Linköping.  

Mycket av variationen som uppstår i processen gör det på grund av att processen är beroende av 
skadeärendets art och den mänskliga individen. Detta leder till varierande betjäningstider. Studien har 
funnit att tiden det tar för handläggarna att handlägga ett ärende varierar både mellan samma handläggare 
men i olika ärenden samt mellan olika handläggare. 

För att få en uppfattning om hur tiden skiljer sig för samma handläggare fast i olika ärenden, valdes ett 
antal skadehandläggare ut och deras tider mättes under fyra dagar. Dessa tider finns presenterade i Bilaga 
6 - Telefontid FO under fyra dagar för fyra handläggare. Data visade på en genomsnittlig samtalstid på 
8,04 minuter och en genomsnittlig standardavvikelse på 4,8 minuter För att få fram vilken fördelning som 
betjäningstiderna har, plottades varje handläggares värden i Minitab. Se exempel för två personer i Figur 
12 nedan. De fördelningar som testades var normalfördelning, lognormalfördelning, 
exponentialfördelning, weibullfördelning och gammafördelning. Ur detta kan avläsas att betjäningstiden 
för dessa handläggare bäst kan antas vara weibullfördelad med varierande α- och β-värden för varje 
handläggare. P-värdet varierar mellan handläggare så att weibullfördelningen kan sägas passa olika bra 
för de olika handläggarna. En större datamängd hade gett mer exakta värden och därmed en bättre 
uppskattning av denna variation. 

 
Figur 12 - Betjäningstider två personer FO 

 Variationskoefficienten CV för FO-processen kan utifrån dessa värden beräknas enligt ekvation 1 till: 

𝐶𝑉!"  !"##$%  ä!"#$"# =
!,!
!,!"

≈ 0,59    (13) 

Det kan därmed fastställas att det för varje specifik handläggare finns en viss variation mellan olika 
ärenden som inte är försumbar. Denna variation är naturlig då den främst beror på ärendets art. Kunder 
som ringer in till FO har olika ärenden som tar olika lång tid för samma handläggare att handlägga. Det 
betyder att en del av den variation som finns för betjäningstiderna beror på variation i ärendets art eller 
kunden. 
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För att undersöka hur variationen i betjäningstid varierar mellan olika handläggare valdes samtliga som 
varit anställda på FO under året i Luleå ut och deras genomsnittliga samtalstider undersöktes, se Bilaga 7 
- Samtalstid direktsamtal och slingsamtal i Luleå 2013. Dessa tider undersöktes sedan på samma sätt i 
Minitab. Figur 13 nedan visar att värdena genom denna undersökning bäst kan antas härstamma från en 
lognormalfördelning.  

 
Figur 13 - Sannolikhetsplott för snittsamtalstider inkommande samtal i Luleå 2013 

Det riktvärde som bör användas vid bedömning av om uppmätta värden passar en given fördelning är det 
P-värde som anges. P-värdet beskriver sannolikheten att med den givna fördelningen få lika extrema 
värden som de som undersökts. Vårt P-värde ligger här för lognormalfördelning på 0,947 vilket betyder 
att det är 94,7% sannolikhet att få lika extrema värden och vi kan därför anta att variationen mellan 
betjäningsenheternas samtalstider är lognormalfördelade. Dessutom har inga punkter hamnat utanför de 
blå linjerna vilka indikerar ett 95% konfidensintervall. Punkter som hamnar inom dessa linjer indikerar att 
de med minst 95% säkerhet kommer från en lognormalfördelning. 

Den genomsnittliga betjäningstiden för FO i Luleå med de data som används vid denna beräkning är då 
8,3 minuter och standardavvikelsen är 2,56 minuter. Detta ger en variationskoefficient på 

𝐶𝑉!"  !"##$%  !!"#$ä!!"#$ =
!,!"
!,!

≈ 0,31     (14) 

vilket är variationskoefficienten mellan snittsamtalstider, alltså inte i själva betjäningstiden för en enskild 
medarbetare vilken tidigare beräknas. Variationen i betjäningstider per samtal för varje medarbetare är 
högre än variationen i genomsnittlig samtalstid mellan medarbetare. 

Variationen i betjäningstid mellan olika handläggare skapas främst på grund av olika förutsättningar på ett 
personligt plan. Denna variation är svår att eliminera för arbetsgivaren och kan därför till vissa delar anses 
naturlig. Detta i de fall då variationen framförallt inte handlar om kunskap och vem som är en bra 
handläggare utan mer om förutsättningar i exempelvis hur snabbt varje handläggare skriver på sin dator 
och läser journaler. Det innebär att det tar olika lång tid för handläggare att exempelvis registrera en ny 
skada. Det går dock inte helt att blunda för denna variation utan naturlig variation kommer trots att den 
inte går att eliminera fortsatt påverka organisationen. Därför blir det, likt den naturliga variationen i 
ankomster, viktigt att förhålla sig till den naturliga variationen i processen på rätt sätt. Något som redan 
görs bra idag är att mycket av arbetet mäts. Statistik och data för varje handläggare finns därför att tillgå. 
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Denna kunde därför på ett bättre sätt användas för planering av kapaciteten. Till viss del kan också 
kunskap i form av erfarenhet ses som en källa till naturlig variation. Exempelvis går det inte att förutsätta 
att en nyanställd arbetar lika snabbt som en erfaren handläggare.  

Ovanstående resonemang handlar om variation i bearbetningstid mellan handläggare som arbetar på 
kontoret i Luleå, vilka studien haft möjlighet att mäta. Detta ger dock inte en komplett bild över det totala 
flödet på FO. För att undersöka om betjäningstiderna på FO varierar mellan kontoren i Luleå och 
Linköping undersöktes den genomsnittliga betjäningstiden under de tio första månaderna under 2013 (1 
januari – 31 oktober). Skillnaden i den genomsnittliga tiden mellan kontoren var tio sekunder (431 
sekunder i Linköping och 421 sekunder i Luleå). Utifrån detta kan därför antas att variationen mellan 
kontoren i samtalstid förefaller låg på FO.  

Eftersom att ett antal medarbetare förflyttats från FO till BO under året, samt att flertalet nyanställningar 
gjorts, så måste detta också tas hänsyn till. Snittsamtalstiden för de som för tillfället arbetar på FO blir 
högre än om man räknar på snittsamtalstiden för Luleå och Linköping på FO-slingorna under året. Detta 
beror på att det idag arbetar flertalet nya handläggare på FO. Att ta med totala antalet samtal och total 
samtalstid för FO-slingorna ger därför en bättre indikation på de faktiska snittsamtalstiderna för FO. 
Viktigt är dock att om man tar hänsyn till att samtalstiderna är både högre och innefattar en större 
variation i samtalslängd för nyanställda vid schemaläggning. Detta påverkar flödet och därmed också 
utnyttjandet av Skills. 

Tabell 6 - Samtalstider för FO 

Samtal Q 1-3 + oktober 2013 Taltid (min) Antal samtal Snitttid (min) 
Linköping 1 367131 52516 6,99 

Linköping 2 250503 34671 7,23 

Linköping 3 54770 6409 8,55 

Totalt Linköping 672403 93596 7,18 

Luleå 1 316506 44887 7,05 

Luleå 2 231223 32534 7,11 

Luleå 3 110687 16457 6,73 

Totalt Luleå 658417 93878 7,01 

I Tabell 6 ovan ses samtalstider för FO-slingan samt antalet samtal under året fram till och med sista 
oktober. För Luleå så gäller att snittsamtalstiden per samtal under året är 7,01 minuter och antalet 
besvarade samtal till FO är ungefär 449,2 per dag (beräknat på 209 produktionsdagar). Linköping har 
under samma period en snittsamtalstid på 7,18 minuter och antalet besvarade samtal till FO är ungefär 
447,8 per dag. Förutom samtalstiden så tillkommer en ställtid, så kallad efterbearbetningstid som ligger 
på i genomsnitt 45 sekunder. Även ställtiden varierar mellan samtal eftersom handläggare ibland behöver 
mer tid och därför måste koppa bort telefonen efter samtalet och ibland mindre tid och då kopplar på 
telefonen efter samtalet Detta genererar en samtalstid inklusive ställtid per dag på 3487 minuter i Luleå 
och 3553 minuter i Linköping. Vilket motsvarar 162 minuter eller 2,7 timmar per dag och anställd i Luleå 
och 145 minuter eller 2,4 timmar per dag och anställd i Linköping. 

Det är idag 22 personer anställda på FO i Luleå vilket motsvarar 21,5 heltidsanställningar. Linköping har 
24,4 heltidstjänster på FO. Varje anställd har en arbetstid på 7,75 timmar. Av denna tid är 30 minuter rast 
och 90 minuter telefonfri handläggningstid. Resterande 345 minuter är handläggaren ofta schemalagd på 
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telefon. Följsamheten för schema liggen på strax under 80%. Detta ger en tillgänglig telefontid per dag 
och handläggare på 276 minuter vilket motsvarar 4,6 timmar. Om man jämför detta med den faktiska 
samtalstiden + ställtiden så genererar det en utnyttjandegrad på 59 procent i Luleå och på 53 procent i 
Linköping vid full bemanning. 

Steckley och Henderson (2007) menar att betjäningstider precis som ankomster varierar med tiden, dock 
oftast mindre än själva ankomsterna. Detta gör det svårt att bestämma betjäningtidernas variation och de 
menar därför att det oftast krävs en uppskattning. Enligt Steckley och Henderson (2007) så brukar 
betjäningstider i tjänsteprocesser generellt sett ofta modelleras med en exponentialfördelning. Att 
exponentialfördelningen fungerar som uppskattning av betjäningstider i tjänsteprocesser visar bland annat 
även de Bruin et al. (2007) som kunde anta exponentialfördelad betjäningstid för patienter vid ett sjukhus 
och Ngamsirijit (2012) vid undersökning av köer vid olika banker.  

Variationen i betjäningstid både varierar mellan handläggare och för samma handläggare. Det finns för 
studien inte finns tillräckligt detaljerad data per handläggare för att beräkna en faktisk fördelning för 
betjäningstiderna. Enligt bland annat Steckey och Henderson (2007), de Bruin et al. (2007) och 
Ngamsirijit (2012) så kan därför ett antagande ofta göras att betjäningstiderna för varje handläggare är 
exponentialfördelad i de fall då denna är svår att exakt uppskatta. Detta är ett antagande som kan anses 
rimligt för att uppskatta betjäningstidernas variation även för betjäningstider i den aktuella 
skadehandläggningsprocessen.  

En exponentialfördelning innebär ett CV-värde som närmar sig 1 vilket, vilket också känns rimligt för att 
motsvara den totala variationen i betjäningstid. Den teoretiska genomsnittliga väntetiden kan för FO då 
beräknas enligt ekvation 2 till 

𝑉ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑!"#$å = 1 ∙ (7,01 + 0,75) ∙ 0,59 ≈ 4,58  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟  (15) 

𝑉ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑!"#$ö!"#$ = 1 ∙ 7,18 + 0,75 ∙ 0,53 ≈ 4,20  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟  (16) 

Denna uppskattning blir hög, då en genomsnittlig väntetid önskas ligga under 3 minuter. Eftersom att det 
är gemensam kö till de båda enheterna så bör de ses som ett och samma servicesystem. Denna väntetid är 
dock den genomsnittligt uppskattade och baseras på genomsnittliga värden för samtalstid + ställtid, 
variationskoefficient och utnyttjandegrad. Eftersom att utnyttjandegraden varierar över veckan då 
ankomstintensiteten är olika över veckodagar (se Tabell 6) så bör mer exakta beräkningar per veckodag 
göras för att bättre beskriva samtalsflödet för FO. 

6.4 Beräkningsmodell av flöde för FO 
För att beräkna hur flödet presterar för FO så kan ett antagande göras att det fungerar som ett M/M/c 
kösystem. Systemet antas ha possionfördelade ankomster med varierande ankomstintensitet över olika 
veckodagar (se Tabell 6). Den totala samtalstiden för Luleå och Linköping under året är 79 849 203 
minuter och antalet besvarade samtal är 187 474 stycken. Det ger en total genomsnittlig samtalstid 7,10 
minuter och en genomsnittlig betjäningstid av 7,85 minuter. Bejtäningstiderna antas vara 
exponentialfördelade med en genomsnittlig betjäningstid av 7,85 minuter, vilket innefattar både 
samtalstid och ställtid, baserat på beräkningen ovan. Samtalstid och ställtid antas variera likadant, varför 
dessa kan slås samman och användas som serviceintensitet i beräkningsmodellen. Antalet 
betjäningsenheter kan variera mellan 0 ≤ c ≤ 46, vilket är totalt antal FO-handläggare i Luleå och 
Linköping. Det som är intressant att beräkna är genomsnittlig väntetid för en enhet i kö samt 
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genomsnittlig tid att passera systemet. Baserat på ekvation 5 till 10 så kan dessa räknas ut för en given 
ankomstintensitet och servicegrad genom att först beräkna utnyttjandegraden för systemet. Utifrån detta 
beräknas sannolikheten att det är noll enheter i systemet och genomsnittlig antal kunder i kö samt 
genomsnittlig tid i kö och genomsnittlig tid att passera systemet. För att kunna göra beräkningarna 
flexibla har vi gjort en beräkningsmodell i Microsoft Excel, som automatiskt beräknar alla värden när 
någon variabel ändras. Beräkningar har gjorts med samtliga värden för den varierande 
ankomstintensiteten under veckan samt för olika serviceintensitet i syfte att ta fram minsta antalet 
betjäningsenheter som behövs för att utnyttjandegraden inte ska överstiga 100 procent samt för att den 
genomsnittliga väntetiden ska vara under tre minuter. Resultaten från beräkningarna per veckodag 
presenteras per veckodag i Tabell 7, Tabell 8, Tabell 9, Tabell 10 och Tabell 11 nedan. Beräkningarna ger 
på grund av de antaganden som gjort i modellen inte helt exakta siffror på väntetider och genomloppstider 
men är en bra uppskattning för hur processen presterar under olika förhållanden.  

Tabell 7 – Resultat beräkningar FO måndag 
Måndag    
Ankomstintensitet (samtal/minut) 2,59 2,94 2,94 

Serviceintensitet (samtal/tidsenhet) 0,13 0,13 0,12 

Utnyttjandegrad  0,88 0,92 0,93 

Sannolikhet att 0 i systemet 1,14∙10-9 6,01∙10-11 1,98∙10-11 
Genomsnittligt antal enheter i väntan 3,53 7,23   8,12 

Genomsnittlig tid för en enhet i kön (väntetid i minuter) 1,37   2,46 2,76 

Genomsnittlig tid att passera systemet (minuter) 9,21 10,31 10,98 

Genomsnittligt antal i systemet 23,86 30,31 32,27 

Antal betjäningsenheter 23 25 26 

För att utnyttjandegraden inte ska överstiga 100 procent på måndagar så behövs minst 21 
betjäningsenheter vara på telefonen samtidigt. Detta genererar dock en genomsnittlig väntetid på 9,75 
minuter. Ökas antalet betjäningsenheter till 22 så sjunker den genomsnittliga väntetiden till 2,95 minuter. 
Detta kan fortfarande anses vara för högt eftersom detta endast innefattar den genomsnittliga väntetiden 
vilket betyder att vissa kunder väntar längre och andra kunder väntar kortare tid. Om vi ökar antalet 
betjäningsenheter till 23 enheter så sjunker den genomsnittliga väntetiden till 1,36 minuter. Detta betyder 
att för en ankomstintensitet på 2,59 samtal/minut så bör minst 23 handläggare finnas tillgängliga på 
telefon samtidigt. Detta generar en genomsnittlig genomloppstid på 9,21 minuter och systemet har en 
utnyttjandegrad på 88,4 procent. Eftersom att handläggare som är tillgängliga på telefon också får 
direktsamtal så görs samma beräkningar men med en ankomstintensitet på 2,94 samtal/minut. Med 23 
tillgängliga handläggare får systemet då en utnyttjandegrad på över 100 procent vilket inte är hållbart. 
Minsta antalet handläggare som behövs för en utnyttjandegrad under 100 procent är 24, detta ger dock en 
genomsnittlig väntetid på 6,7 minuter. Genom att öka antalet tillgängliga handläggare till 25 stycken så 
kan vi sänka den genomsnittliga väntetiden i kö till 2,46 minuter. Det betyder att det minsta uppskattade 
faktiska antalet handläggare som behöver vara tillgängliga på telefon under måndagar är 25, vilket ger en 
genomsnittlig genomloppstid på 10,31 minuter och systemet har då en utnyttjandegrad på 92,3 procent. 
Om vi dessutom tar hänsyn till att det är fler nya medarbetare på FO som då har en lägre serviceintensitet 
än vad som är genomsnittet under året kan vi göra beräkningen med snittsamtalstid + efter-
bearbetningstid under oktober vilken är 8,21 minuter. I detta fall räcker inte 25 tillgängliga handläggare, 
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det behövs minst 26 tillgängliga handläggare vilket ger en uppskattad genomsnittlig väntetid 2,76 minuter 
och en genomsnittlig genomloppstid på 10,98 minuter.  

Det är totalt 46 handläggare i Luleå och Linköping, med en tillgänglig tid av 4,6 timmar per dag och 
telefontiden är 9,5 timmar per dag, vilket motsvarar 2,07 handläggare per betjäningsenhet. För att 
systemet ska klara av att möta ankomsterna en måndag så behövs därför 51,75 handläggare totalt på FO. 
Idag finns endast 46 handläggare på FO vid full bemanning vilket betyder att systemet har för lite 
kapacitet under måndagar. Tillkommer dessutom variationer mellan de olika måndagarna under månaden 
så kommer den tillgängliga kapaciteten stundvis vara än lägre i förhållande till ankomsterna. Till detta 
tillkommer sjukdom och ledighet. Detta visar ytterligare på de iakttagelser vi gjort att BO handläggare 
tidvis får sitta mycket på telefon och därmed tappar kapacitet i sitt eget flöde. Detta genererar också 
ställtider vilka påverkar betjäningstiden på BO.  

Tabell 8 – Resultat beräkningar FO tisdag 
Tisdag    
Ankomstintensitet (samtal/minut) 2,20 2,50 2,50 

Serviceintensitet (samtal/tidsenhet) 0,13 0,13 0,12 

Utnyttjandegrad  0,909 0,892 0,893 

Sannolikhet att 0 i systemet 2,05∙10-8 2,22∙10-9 8,94∙10-10 
Genomsnittligt antal enheter i väntan 5,91 4,15 4,14 

Genomsnittlig tid för en enhet i kön (väntetid i minuter) 2,69 1,66 1,66 

Genomsnittlig tid att passera systemet (minuter) 10,534 9,507 9,871 

Genomsnittligt antal i systemet 23,18 23,77 24,68 

Antal betjäningsenheter 19 22 23 

På tisdag så är ankomstintensiteten till FO-slingan 2,20 samtal/minut och med direktsamtal så blir 
ankomstintensiteten 2,50 samtal/minut. Minsta antalet betjäningsenheter som behövs utan hänsyn till 
inkommande direktsamtal för att inte överstiga utnyttjandegrad om 100 procent är då 18 stycken. Med 18 
tillgängliga handläggare är väntetiden 8,65 minuter varför det behövs minst 19 handläggare för att bemöta 
ankomsterna med en genomsnittlig väntetid av 2,69 minuter och systemet har då en utnyttjandegrad på 
90,9 procent. När vi lägger på direktsamtalen och beräknar med en ankomstintensitet av 2,50 
samtal/minut så behövs minst 20 tillgängliga handläggare för ett hållbart system. Detta ger dock en 
genomsnittlig väntetid på 18,73 minuter. För att minska den genomsnittliga kötiden måste antalet 
tillgängliga handläggare ökas till 22. Detta ger en genomsnittlig väntetid på 1,66 minuter och en 
genomsnittlig genomloppstid på 9,5 minuter. Systemet har då en utnyttjandegrad på 89,2 procent. Om vi 
gör samma beräkning som för måndagen där vi förlänger betjäningstiden till snittvärdet för oktober så är 
minsta antalet tillgängliga handläggare som behövs på FO 23 stycken. Detta motsvarar en utnyttjandegrad 
av 89,3 procent och ger en genomsnittlig väntetid på 1,66 minuter samt en genomsnittlig genomloppstid 
på 9,87 minuter. Eftersom varje betjäningsenhet bemannas av 2,07 handläggare behövs därför 46,61 
handläggare för att klara av att möta ankomsterna på ett bra sätt vilket fortfarande överstiger kapaciteten 
med 46 handläggare.  
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Tabell 9 - Resultat beräkningar FO onsdag 
Onsdag    
Ankomstintensitet (samtal/minut) 2,18 2,48 2,48 

Serviceintensitet (samtal/tidsenhet) 0,13 0,13 0,12 

Utnyttjandegrad  0,90 0,89 0,89 

Sannolikhet att 0 i systemet 2,51∙10-8 2,68∙10-9 1,09∙10-9 

Genomsnittligt antal enheter i väntan 5,09 3,66 3,65 

Genomsnittlig tid för en enhet i kön (väntetid) 2,34 1,48 1,47 

Genomsnittlig tid att passera systemet 10,18 9,33 9,69 

Genomsnittligt antal i systemet 22,20 23,13 24,02 

Antal betjäningsenheter 19 22 23 

Under onsdagar är ankomstintensiteten på telefonslingan till FO 2,20 samtal per minut. För att få en 
acceptabel väntetid i systemet så behövs då minst 19 betjäningsenheter. Detta ger med en utnyttjandegrad 
för systemet på 90,1 procent en genomsnittlig väntetid på 2,34 minuter och en genomsnittlig 
genomloppstid på 10,18 minuter. När vi utför beräkningar för en ankomstintensitet på 2,48 samtal/minut, 
vilket även inkluderar direktsamtal, är minsta antalet betjäningsenheter som behövs 22. Systemet har i 
detta fall en utnyttjandegrad på 88,5 procent och en genomsnittlig väntetid på 1,48 minuter. Den 
genomsnittliga genomloppstiden för systemet är 9,33 minuter. Med en längre betjäningstid på 8,21 
minuter per samtal och en ankomstintensitet på 2,48 samtal/minut så behöver systemet 23 
betjäningsenheter vilket ger utnyttjandegrad på 88,6 procent och en genomsnittlig väntetid på 1,47 
minuter.  Även här kan det därför sägas att med det antalet anställda som idag finns på FO så kan det bli 
svårt att möta ankomsterna i systemet utan att ibland tillskjuta ytterligare kapacitet via ”skills-systemet”.  

Tabell 10 - Resultat beräkningar FO torsdag 
Torsdag    

Ankomstintensitet (samtal/minut) 1,93 2,19 2,19 

Serviceintensitet (samtal/tidsenhet) 0,13 0,13 0,12 

Utnyttjandegrad  0,89 0,91 0,90 

Sannolikhet att 0 i systemet 1,83∙10-7 2,27∙10-8 1,07∙10-8 

Genomsnittligt antal enheter i väntan 4,49 5,48 4,91 

Genomsnittlig tid för en enhet i kön (väntetid) 2,33 2,50 2,24 

Genomsnittlig tid att passera systemet 10,18 10,35 10,46 

Genomsnittligt antal i systemet 19,64 22,67 22,90 

Antal betjäningsenheter 17 19 20 

På torsdagar är ankomstintensiteten till FO-slingan 1,93 samtal/minut. För att få ett acceptabelt system 
behövs då 17 betjäningsenheter. Detta genererar en genomsnittlig väntetid på 2,33 minuter och en 
genomsnittlig genomloppstid på 10,18 minuter. När vi lägger till direktsamtal så är kapacitetsbehovet 19 
tillgängliga handläggare vilket ger en genomsnittlig väntetid på 2,5 minuter och en genomsnittlig 
genomloppstid på 10,35 minuter. Väljer vi att också ta hänsyn till en lite längre betjäningstid vilken 
motsvarar snittiden för oktober så är kapacitetsbehovet 20 tillgängliga handläggare vilket genererar en 
genomsnittlig väntetid på 2,24 minuter och en genomsnittlig genomloppstid på 10,46 minuter. För att 
möta ankomsterna på torsdagar behövs totalt 41,4 handläggare vilket ligger inom kapaciteten. Dock kan 
totalt sett endast 4 medarbetare vara borta p.g.a. sjukdom eller ledighet. 
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Tabell 11 - Resultat beräkningar FO fredag 
Fredag    
Ankomstintensitet (samtal/minut) 1,18 2,06 2,06 

Serviceintensitet (samtal/tidsenhet) 0,13 0,13 0,12 

Utnyttjandegrad  0,84 0,90 0,89 

Sannolikhet att 0 i systemet 7,19∙10-5 6,44∙10-8 3,20∙10-8 

Genomsnittligt antal enheter i väntan 2,61 4,98 4,29 

Genomsnittlig tid för en enhet i kön (väntetid) 2,21 2,42 2,08 

Genomsnittlig tid att passera systemet 10,06 10,27 10,29 

Genomsnittligt antal i systemet 11,87 21,15 21,21 

Antal betjäningsenheter 11 18 19 

På fredagar sjunker ankomstintensiteten ytterligare till 1,18 samtal/minut vilket ger en ganska stor 
minskning av behovet av betjäningsenheter för en acceptabel kötid till 11 enheter. Detta ger en 
genomsnittlig kötid på 2,21 minuter och en genomsnittlig genomloppstid på 10,06 minuter. 
Utnyttjandegraden för systemet är då 84,2 procent. När vi lägger till direktsamtal så blir behovet av 
betjäningsenheter 18 stycken vilket ger en genomsnittlig väntetid på 2,42 minuter. Genom att ta hänsyn 
till en något längre betjäningstid så ökar behovet till 19 betjäningsenheter vilket ger en genomsnittlig 
väntetid på 2,08 minuter. För att klara ankomsterna en fredag betyder det att 39,33 handläggare behövs 
vilket det inte borde vara några större problem för systemet att bemöta med den kapacitet som finns idag. 

6.4.1 Resultat beräkningsmodell 
Sammanfattningsvis så kan det sägas att kapaciteten på FO är för låg under måndagar och Skillsystemet 
måste utnyttjas varje måndag. Tisdagar och onsdagar har systemet en mycket hög utnyttjandegrad och 
kapaciteten är på gränsen för att klara ankomsterna, vilket borde innebära att stundvis under dessa dagar 
så måste kapacitet tillskjutas till systemet via Skills. Det är egentligen endast under torsdagar och fredagar 
som systemet har kapacitet att helt klara att möta ankomsterna med den bemanning och schemaläggning 
som tillämpas idag. Dessutom varierar troligen ankomstintensiteten under dagen vilket stundtals skapar 
ett större bemanningsbehov än modellen beräknat. Eftersom att resursutnyttjandet i processen är högt 
under måndag till onsdag så får det stora konsekvenser om många handläggare är borta på grund av möte 
eller annan orsak, varför detta bör undvikas. Eftersom att det är lägre ankomstintensitet under torsdagar 
och speciellt fredagar så finns det möjligheter att istället för att använda Skills i stor utsträckning, och 
därmed skapa variationer i kapacitet i det totala skadeprocessflödet, kan produktionsplaneringen anpassas 
bättre efter ankomster. Detta så att handläggare har mer telefontid under början av veckan och mer 
handläggningstid under slutet av veckan, i och med att ankomstintensiteten sjunker. Det är dock viktigt att 
de skadeanmälningar som kommer in till FO via pappersanmälan eller webbanmälan inte blir lidande och 
får ligga flera dagar i kö. Fördelningen av inkommande ärenden till FO bör därmed styras till en 
gemensam kö så att handläggare med handläggningstid kan göra de ärenden som ligger först i kö och 
minska den totala kötiden.   
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6.5 Variationer för BO 
BO består av BO1 och BO2. Här handläggs mer komplicerade skadeärenden som exempelvis ärr- och 
invaliditetsbedömningar. I detta avsnitt presenteras analys av de variationer i ankomster och process som 
finns för BO.  

6.5.1 Variationer i ankomster till BO 
Inflödet till BO består i första hand av ärenden och handlingar som inkommer via post, e-post och samtal 
genom BO-telefonslingan. Dessa kommer antingen direkt genom växeln till BO-slingan alternativt 
kopplat genom samtal från FO-handläggare eller som direktsamtal till BO-handläggaren.  

Fördelningen av ärenden mellan handläggarna görs på olika sätt på de separata kontoren i Luleå och 
Linköping. Linköping är mer flexibel i tilldelning av ärenden. För BO2 använder de en person med stor 
kunskap i både olika ärenden och de andra handläggarnas kunskap. Utefter kompetens och redan liggande 
balanser fördelar denne ärendena. BO1 fördelas i Linköping jämnt över handläggarna utom i vissa fall där 
de använder sig av specialister inom ett specifikt område varför dessa ärenden fördelas till dem. Luleå 
använder sig av nämnda dagindelningssystem som tilldelar ärenden utefter försäkringstagarens födelsedag 
på både BO1 och BO2.  

I denna studie har kontoret i Luleå valts för att undersöka inkommande och avslutade ärendet i BO-
processerna. Detta för att där används ett tydligt fördelningssystem som lättare kan analyseras, samtidigt 
som nivån av balanser är högre. I nuläget finns ingen mätning från Folksam av det faktiska inflödet av 
ärenden till BO-processerna och heller inte för utflödet. För att göra det möjligt att studera hur ärenden 
flödar genom BO-processerna fick alla BO-handläggare pinna (anteckna antalet) inkomna och avslutade 
ärenden via telefon, post och e-post under fyra veckor. Det är viktigt att påpeka att en anmäld skada kan 
innehålla många olika ärenden. Ett ärende är exempelvis att gå igenom en nyinkommen journal, svara på 
ett e-post eller skicka ett brev. Därför är inte ett avslutat ärende detsamma som en avslutad skada. Dessa 
pinnade data finns presenterad i nedanstående Tabell 12. 

Totalt ankommande ärenden per vecka under mätningsperioden var för BO1 = 589 ärenden och BO2 = 
225 ärenden. Detta motsvarar en ankomstintensitet i Luleå för BO1 på 0,253 ärenden per minut och BO2 
0,097 ärenden per minut.   

Tabell 12 - Inflöde och utflöde av ärenden till BO i Luleå 

Handläggare Inkomna 
ärenden 
vecka 1 

Inkomna 
ärenden 
vecka 2 

Inkomna 
ärenden 
vecka 3 

Inkomna 
ärenden 
vecka 4 

Gjorda 
ärenden 
vecka 1 

Gjorda 
ärenden 
vecka 2 

Gjorda 
ärenden 
vecka 3 

Gjorda 
ärenden 
vecka 4 

BO1 1 29 34 40 35 25 27 33 33 

BO1 2 38 47 53 24 32 28 42 47 

BO1 3 41 60 41 32 66 37 26 36 

BO1 4 49 34 78 48 26 41 49 33 

BO1 5 32 56 50 40 41 46 33 54 

BO1 6 52 54 52 49 40 58 33 27 

BO1 7 65 66 43 49 30 26 42 45 
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BO1 8 48 35 43 33 40 66 48 78 

BO1 9 44 46 71 43 20 20 22 30 

BO1 10 36 38 48 50 28 57 34 33 

BO1 11 28 44 51 49 40 19 45 48 

BO1 12 53 52 47 62 48 36 42 56 

BO1 13 44 33 41 25 34 30 85 19 

Totalt BO1 559 599 658 539 470 491 534 539 

BO2 1 20 30 27 24 42 27 28 38 

BO2 2  21 16 24 15 24 27 19 33 

BO2 3 13 21 16 15 24 24 33 54 

BO2 4 23 15 15 19 13 27 13 19 

BO2 5 27 36 26 35 31 55 40 36 

BO2 6 10 9 8 14 22 24 15 21 

BO2 7 25 24 29 20 28 29 36 32 

BO2 8 68 52 63 56 83 55 54 44 

BO2 9 22 25 22 13 38 18 60 29 

Totalt BO2 229 228 230 211 305 286 298 306 

 

Vad som blir tydligt utifrån Tabell 12 är hur stor variation som föreligger i ankommande ärenden mellan 
handläggarna på både BO1 och BO2 i Luleå. Här ses att antalet inkommande ärenden varierar inte bara 
mellan handläggarna utan också från vecka till vecka för samma handläggare. Dessa variationer beror 
sannolikt främst på dagindelningssystemet som knyter ärenden till en specifik handläggare utifrån 
försäkringstagarens födelsedag. Ärendena fördelas därför inte jämt bland handläggarna. Denna variation i 
ankomster till BO-handläggarna i Luleå är egenskapad. Variationen kan därför anses vara artificiell och 
möjlig att eliminera. Att exempelvis fördela inkommande ärenden jämt över handläggarna är en sådan 
åtgärd. Dagindelningssystemet som möjligen teoretiskt skulle kunna innebära en jämn fördelning mellan 
handläggare verkar därmed inte leda till detta, framförallt inte under kortare tidsperioder. Uppdelningen 
innebär att vissa personer får mer ärenden att handlägga än andra. Till viss del kan dagindelningssystemet 
styras genom att tilldela flera dagar till handläggare med stor kapacitet. Teoretiskt skulle detta kunna 
utjämna fördelningen. Risken är dock att det byggs upp olika långa köer framför handläggarna, där några 
handläggare har långa köer medan andra får brist, vilket innebär direkta slöserier.   

Vid analys av skillnaden i inflöde och utflöde för varje enhet visar att BO1 inflödet är större än utflödet 
(+86, +108, +124, +0) medan BO2 har ett större utflöde än inflöde (-76, -58, -68, -95). Sammanlagt för 
hela BO visar detta att inflödet är något större än utflödet och därmed indikerar för viss kapacitetsbrist. 
Bristen i kapacitet finns på BO1 som visar sig vara flödets flaskhals. Detta sammanfaller med upplevelsen 
från gruppchefer i både Luleå och Linköping. En anledning till detta kan vara att BO1 har ett inflöde av 
en stor variation av typer av ärenden samt från flera olika håll.    
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För att inflödet och arbetstider till BO processen ska beräknas korrekt så behöver även samtal till BO-
handläggarna räknas in. Om man summerar antalet samtal som kommit in till BO-slingorna i Luleå och 
Linköping under senaste perioden och dividerar med antalet produktionsdagar så kan antalet inkommande 
samtal uppskattas till 26 samtal per produktionsdag i Luleå och 18 samtal per produktionsdag i 
Linköping. Den genomsnittliga samtalstiden per samtal i Luleå är 5,5 minuter vilket ger en genomsnittlig 
samtalstid totalt för hela BO-gruppen på 143 minuter per produktionsdag, vilket motsvarar ungefär 8 
minuter per anställd och produktionsdag. I Linköping är den genomsnittliga samtalstiden på BO-slingan 
5,6 minuter vilket ger en genomsnittlig samtalstid över hela BO-gruppen på 101 minuter per 
produktionsdag, vilket motsvarar ungefär 6,5 minuter per anställd och produktionsdag. Handläggarna på 
BO får dessutom ett flöde av direktsamtal som kan variera mellan dagar men kan utifrån datan i Bilaga 7 - 
Samtalstid direktsamtal och slingsamtal i Luleå 2013 uppskattas till under 7 minuter per handläggare och 
dag. I den fortsatta analysen av BO har detta flöde valt att bortses ifrån eftersom samtalstiden är relativt 
försumbar jämfört med tiden det tar att handlägga ett ärende. Data över gjorda ärenden från tabell 5 
innefattar dessutom ärenden som inkommit via telefon som genererat ett faktiskt gjort ärende. Om det är 
stora variationer i ankommande samtal till BO-handläggarna så kan detta dock vara ett störningsmoment 
vilket bidrar till kapacitetsbortfall från ärendehandläggningen.  

6.5.2 Variationer i processen BO 
I BO-processerna varierar betjäningstiden mellan handläggare och mellan olika ärenden. Denna variation 
är på samma sätt som för FO en naturlig variation som är svår att helt eliminera då den främst beror på 
individuella förutsättningar och skadans komplexitet. Betjäningstiden mäts inte idag av Folksam. För att 
räkna ut en tillräckligt bra uppskattning av denna tid används de pinnade värdena. I Tabell 13 nedan 
presenteras data över antalet gjorda ärenden per handläggare och dag. I tabellen har även hänsyn tagits till 
sjukdom, semester och möten.  

Tabell 13 – Kapacitet för BO i Luleå per vecka i antal ärenden gjorda per dag 

Handläggare Antal ärenden per dag  
Vecka 1 

Antal ärenden per dag  
Vecka.2 

Antal ärenden per dag 
Vecka 3 

Antal ärenden per dag 
Vecka 4 

BO1 1 5 5,4 6,6 6,6 
BO1 2 6,4 7,0 8,4 9,4 
BO1 3 16,5 7,4 7,5 12,0 
BO1 4 8,7 8,2 9,8 8,3 
BO1 5 8,2 9,2 11,0 10,8 
BO1 6 8 11,6 6,6 9,0 
BO1 7 6 8,7 8,4 10,0 
BO1 8 8 18,9 16,0 16,3 
BO1 9 4 5,0 4,4 6,0 
BO1 10 7 11,4 6,8 6,6 
BO1 11 8 9,5 9,0 9,6 
BO1 12 9,6 9,0 10,5 11,2 
BO1 13 6,8 6,0 17,0 7,6 
Totalt BO1 8,62 9,02 9,38 9,48 

BO2 1 8,4 7,7 8,0 7,6 
BO2 2  4,8 5,4 4,8 6,6 
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BO2 3 4,8 4,8 6,6 10,8 
BO2 4 2,6 5,4 2,6 3,8 
BO2 5 6,2 15,7 8,0 7,2 
BO2 6 4,4 4,8 3,8 4,2 
BO2 7 7 5,8 7,2 6,4 
BO2 8 16,6 11,0 10,8 8,8 
BO2 9 7,6 7,2 12,0 5,8 
Totalt BO2 6,93 7,54 7,08 6,80 

Tabellen visar att handläggarna i snitt hinner fler ärenden på BO1 än BO2 vilket stämmer väl överens 
med att komplexiteten på dess ärenden är högre. Väntevärdet µ för antal ärenden per produktionsdag och 
handläggare på BO1 är 8,98 ärenden per produktionsdag och på BO2 är µ = 7,09 ärenden per 
produktionsdag. Standardavvikelsen σ för antalet ärenden per produktionsdag på BO1 är σ = 3,29 och på 
BO2 är σ = 3,18.  

Detta ger variationskoefficienten CV för respektive BO1 och BO2 till:  

𝐶𝑉!"!  !"#ä!" =
!,!"
!,!"

≈ 0,37      (17) 

𝐶𝑉!"!  !"#ä!" =
!,!"
!,!"

≈ 0,45      (18) 

CV-värdena ger en upplysning om variationen kan anses vara hög eller låg. I detta fall med ett värde på 
under ett för både BO1 och BO2 indikeras att den genomsnittliga processtiden mellan olika handläggare 
inte kan beskrivas som särskilt stort varierande under veckan. Dessutom är i denna beräkning värdena då 
handläggare var telefonfria medräknade, (markerade i Tabell 13 som understrukna). Dessa kan anses vara 
uteliggare och bör uteslutas i beräkningen för att få mer riktiga värden för hur processen ser ut. Om detta 
bortses blir värdena istället; µBO1=8,27, µBO2=6,25, σBO1=2,25, σBO2=2,04 vilket efter beräkning påvisar en 
än mindre variation.  
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≈ 0,27     (19) 

𝐶𝑉!"!  !"#$  !"#"$%&$'(  !"# =
!,!"
!,!"

≈ 0,338     (20) 

Vad som dock är viktigt att påpeka är att dessa beräkningar visar variationerna mellan handläggarnas 
genomsnittstider. Studien har inte kunnat mäta varje ärendes tid. Detta hade kunna påvisa en något större 
variation. Vad värdena visar är dock att variation absolut finns i genomsnittstiderna mellan olika 
handläggare, både på BO1 och BO2. 

Genom att antalet ärenden per dag är känd kan den genomsnittliga processtiden bestämmas. Processtiden 
T för processen kan räknas ut genom nedanstående samband. 

𝑇 =
𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑎𝑔  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑎𝑔  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑
 

Numeriskt ger detta processtiden T för respektive BO1 och BO2: 

𝑇!"! =
!,!"∙!"
!,!"

≈ 56,20  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟/ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒    (21) 

𝑇!"! =
!,!"∙!"
!,!"

≈ 74,39  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟/ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒    (22) 
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6.5.3 Utnyttjandegrad BO 
Utnyttjandegraden är ett mått som kan användas för att dimensionera kösystem och beräknas som 
ekvation 5. Servicetiden för processen är 56,20 minuter respektive 74,39 minuter vilket motsvarar ungefär 
0,018 respektive 0,013 ärenden per minut och betjäningsenhet (handläggare). Antalet betjäningsenheter är 
13 respektive 9 och ankomstintensiteten för processen är 0,253 ärenden per minut respektive 0,097 
ärenden per minut. För BO-processen är utnyttjandegraden därför 

𝜌!"! =
!,!"#

!"∙!,!"#
≈ 1,095      (23) 

𝜌!"! =
!,!"#
!∙!,!"#

≈ 0,798       (24) 

För BO1 är ρ > 1 vilket betyder att processen har över 100 procents utnyttjandegrad (110 procent) och 
ankomsterna överstiger kapaciteten vilket kommer generera en oändligt växande kö. Detta stöder det 
tidigare antagandet om att BO1 processen är flaskhalsen eftersom att ärendena som inkommer överstiger 
utleveranserna. För BO2 är ρ < 1 vilket betyder att kapaciteten bör kunna möta efterfrågan. 
Utnyttjandegraden är dock relativt hög (80 procent) vilket kan skapa problem i processen på grund av 
dess variationer. Vid dessa kapacitetsberäkningar har inte hänsyn tagits till variationen i varken ankomster 
eller process. Tidigare resultat visar att variationen i betjäningstider som kan beskrivas som naturlig i 
processen inte är hög men kan ändå påverka genom att exempelvis många komplexa ärenden ankommer 
samtidigt.  

Däremot kan den artificiella variationen i ankomster genom ojämn fördelning av ärenden bland 
handläggarna skapa stora problem i utnyttjandegraden. De ojämna ankomsterna kommer att leda till kö 
och därmed hög utnyttjandegrad för vissa handläggare medan andra handläggare med mindre inflöde 
istället svälter. I dagsläget är detta inget som tydligt märks eftersom det stora antalet i kö aldrig leder till 
att någon handläggare svälter. Vid mindre mängd balanser i både BO1 och BO2, vilket är målet, kommer 
detta dock snabbt att märkas vilket kommer kräva att inflödet utjämnas.  

Vad som dock är viktigt vid utvärderingen av flödesberäkningarna är att det råder viss osäkerhet i hur 
handläggare pinnar inflöde och utflöde eftersom vissa skadeärenden kan behöva ett större inflöde än 
utflöde, alltså att det behöver inkomma flertalet handlingar för att sedan kunna göra ett ärende, 
exempelvis fastslå ersättning till kunden och betala ut denna. Det kan skapa viss förvirring i vad som ska 
pinnas och inte och fler ärenden än vad som ska räknas som inflöde kan pinnas. Därtill tillkommer att 
handläggare kan glömma att pinna ett ärende som har gjorts.  

6.5.4 Kapacitetsbortfall 
BO-handläggarna deltar genom Skills-styrningen på FO när det där bildas lång inkommande kö. Detta 
kan ses som ett kapacitetsbortfall i BO-processerna eftersom kapaciteten då lyfts över till FO. Till 
kapacitetsbortfall kan även ställtider mellan olika arbetsmoment och andra slöserier som kan uppkomma 
på grund av variationer i arbetsmoment räknas.  

Under fyraveckorsperioden av mätningar har två handläggare varje vecka, fördelat en på vardera BO1 och 
BO2 varit telefonfri för att fokusera på att arbeta ner balanserna (skadeärenden i kö till BO-processerna). 
Detta innebär att de inte blir tillgängliga för att styras in varken i Skills-systemet (FO-slingan vid lång kö) 
eller BO-slingan. Dessa handläggares in och utflöde markerades i Tabell 12 ovan med ett understreck. 
Dessa handläggare är intressanta att studera eftersom det ger en indikation på kapacitetsbortfallet. De har 
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enbart fokus på att arbeta ner sina balanser, vilket är huvudflödet för BO. Tabell 14 återger skillnaden för 
dessa handläggare i antal ärenden gjorda då de arbetade som vanligt och då de var bortkopplade från 
telefon för att fokusera på balanserna.  

Tabell 14 – Kapacitetsbortfall Luleå 
Luleå    

Antal ärenden/dag Telefon Telefonfri Kapacitetsbortfall 
telefon 

BO1 handläggare 1 9,3 16,5 43,64% 

BO1 handläggare 2 12 18,1 33,76% 
BO1 handläggare 3 6,8 17,0 60,00% 
BO2 handläggare 1 10,2 16,6 38,55% 
BO2 handläggare 2 7,1 15,7 54,78% 
BO2 handläggare 3 6,9 12,0 42,50% 
BO2 handläggare 4 5,4 10,8 50,00% 

  Totalt 46,18% 
  Totalt BO1 45,80% 
  Totalt BO2 46,46% 

Detta visar på ungefär 45 procent kapacitetsbortfall på grund av ovan nämnda orsaker. BO1 borde i större 
grad kopplas till FO genom Skills än BO2 vilket torde kunna indikeras genom ett större kapacitetsbortfall. 
Detta är enligt denna mätning dock inte fallet, där BO2 faktiskt har ett större kapacitetsbortfall. Detta 
indikerar på att BO2 blir mer störda i sina normala ärenden än BO1, vilket är fullt naturligt eftersom deras 
ärenden är mer komplicerade. Denna störning kan liknas med att BO2 har längre ställtider mellan olika 
ärenden än BO1. Dessutom finns enligt Tabell 14 variationer mellan olika handläggare i 
kapacitetsbortfallet. Detta stöds även av gjorda observationer på BO2 där känslan under tider med många 
FO-samtal genom Skills blir att ”det inte är någon idé att sätta sig in i ett nytt ärende eftersom det snart 
kommer att ringa igen”. Viktigt är att förstå denna skillnad i ställtid mellan BO1 och BO2 för att bara i 
nödfall använda BO2-kapacitet till FO. 

6.6 Simulering av flöde för BO 
För att få en bättre försåelse över hur ovan nämnda variationer för BO påverkar ärendenas flöde och 
genomloppstider har denna studie använt datorstyrda simuleringar som hjälpmedel. Detta för att 
komplexiteten i flödet gör det svårt till egna matematiska beräkningar. Verktyget Simul8 har använts. För 
att undersöka olika alternativ till kösystem har ett flertal modeller byggts som kommer presenteras i detta 
avsnitt.  

I modellerna har antagandet gjorts att ankommsterna är poissonfördelade med en ankomstintensitet av i 
genomsnitt 0,253 ärenden per minut för BO1 och 0,097 ärenden per minut för BO2. Antagandet är baserat 
på observerad data utifrån Tabell 12. Antagandet om en poissonprocess med poissonfördelad ankomst 
enligt ovan, innebär att tiden mellan ankomst är exponentialfördelad med väntevärde 3,95 minuter för 
BO1 och 10,35 minuter för BO2.  

Eftersom att det endast varit möjligt att mäta snittmängden som handläggare på BO betjänar per vecka är 
det inte möjligt att undersöka om antagandet om poissonprocess med exponentialfödelad betjäning är 
korrekt. Detta är dock ett vanligt antagande som gjorts i tidigare studier om betjäningstid (Steckley & 
Henderson, 2007;de Bruin et al. 2007), vilket indikerar att antagandet är användbart även i denna modell. 
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Exponentialfördelad processtid innebär att storleken på variationen är direkt beroende av processtiden för 
varje handläggare. Den genomsnittliga processtiden under den fyra veckor långa mätperioden för varje 
handläggare har använts som väntevärde i modellen. Därmed så tar modellen hänsyn till att den 
genomsnittliga betjäningstiden varierar mellan handläggare. Studien vill både undersöka nuläget och ett 
möjligt framtida tillstånd, därför har modeller gjorts som både innehåller observerat ingående lager och 
utan. Figur 14 visar ett exempel där ingående lager är tillfört, här till BO1.  

Modellen har dock vissa begränsingar eftersom att den är baserad på data över endast fyra veckor. 
Dessutom har ovan nämnda antaganden gjorts för ankomsternas samt betjäningstidernas fördelning. I 
modellen finns ingen ställtid med, vilket innebär att ett ärende påbörjas i samma stund som ett avslutas 
vilket inte heller helt motsvarar verkligheten.  

 
Figur 14 - Simuleringsmodell BO1 Luleå som flödet ser ut idag med aktuell kö 

6.6.1 Simulering av nuvarande fördelningssystem  

Eftersom att processtiden är lång körs simuleringen under fyra veckor, vilket också motsvarar studiens 
uppmätta period, därefter kan resultatet analyseras. Antalet ankommande ärenden för BO1 och BO2 
under perioden blir 2300 respektive 885 ärenden. Resultat från simuleringen över nuläget ses i Tabell 15 
nedan.  
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Tabell 15 - Resultat simulering nuläge 

Resultat BO1 - nuläge Utan kö Med kö 
Medeltid i systemet (min.) 791,11 1402,15 

Max tid i systemet (min.) 4176,2 4725,27 

Standardavvikelse (min.) 736,71 1039,21 

Antal avslutade ärenden (st.) 1955 2048 

Min medelkötid (min.) 80,49 120,99 

Max medelkötid (min.) 2396,31 3551,54 

Max kötid (min.) 4135,91 4680,32 

Resultat BO2 - nuläge Utan kö Med kö 
Medeltid i systemet (min.) 357,95 2273,76 

Max tid i systemet (min.) 1846,49 6484,38 

Standardavvikelse (min.) 371,25 1249,4 

Antal avslutade ärenden (st.) 795 1139 

Min medelkötid (min.) 78,23 891,59 

Max medelkötid (min.) 674,53 4076,87 

Max kötid (min.) 1831,83 6353,79 

För BO1 fås med den nuvarande kön en genomsnittlig genomloppstid per ärende på 1402 minuter vilket 
motsvarar 23 timmar eller 3 produktionsdagar (räknat med 7,75 timmars produktionsdag). Utleveransen 
ligger på 2048 ärenden vilket inte motsvarar ankomsterna av 2300 ärenden. Eftersom utnyttjadegraden för 
processen som helhet ovan är uträknad till 110% så borde dettta också vara fallet. Dessutom stöder både 
framtagen data och observationer att balanserna för BO1 ökar. Kötiden för de olika köerna varierar stort, 
från i genomsnitt 120 minuter upp till 3552 minuter. När modellen istället körs utan kö, blir den totala 
tiden i systemet samt kötiden kortare eftersom vi bortser från de ärenden som redan finns i sytemet. Detta 
innebär också att vissa processer svälter periodvis medan andra processer bygger köer beroende på både 
varierande betjäningstider och fördelningen av ankomster till de olika handläggarna. Utan någon 
existerande kö att arbeta med så kommer antalet utlveranser för BO1 att vara 1995 ärenden med en 
gnomsnittlig genomloppstid av 791 minuter vilket motsvarar 13,2 timmar eller 1,7 produktionsdagar. 

För BO2 ankommer 885 ärenden under perioden och då kapaciteten överstiger ankomsterna så kan 1139 
ärenden avslutas. Detta är möjligt eftersom systemet har ingående lager. Den genomsnittliga 
genomloppstiden för BO2 är 2274 minuter vilket motsvarar 38 timmar eller 4,9 produktionsdagar. 
Väntetiden i kö in till processen varierar också stort mellan köerna från i genomsnitt 892 minuter till 4077 
minuter. När vi istället kör processen utan kö så kommer variationerna att påverka systemet så att antalet 
ankomster överstiger antalet utleveranser. Detta eftersom vissa betjäningenheter kommer att svälta medan 
andra har för lite kapacitet i förhållande till inflödet. Detta visar på den oblanas som finns i flödet idag. 
Antalet avslutade ärenden blir då 795 ärenden med en genomsnittlig genomloppstid av 358 minuter vilket 
motsvarar ungefär 6 timmar.  

Tydligt med detta resultat över nuläget är att variationen i flödet påverkar stort. Det råder stor obalans 
vilket indikeras av att flertalet processer svälter medan andra bygger kö. Detta eftersom både 
handläggarnas betjäningstider samt deras ankomster av ärenden varierar. Detta har behandlats ovan, men 
stöder argumentet att dagindelningssystemet skapar problem i födet. Trots att beräknad utnyttjandegrad 
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ligger på ungefär 80 procent för BO2 byggs alltså ändå kö i systemet utan ingående kö. Detta skulle 
kunna ses som ett framtida läge eftesom Folksam arbetar med att försöka få ner antatalet balanser till låg 
nivå. Systemet är också sårbart, då resultatet visar på att systemet inte klarar av sjukdom för någon 
handläggare. BO1 är enligt resultatet flaskhalsen, vilket innebär att ökad kapacitet eller förenklingar i dess 
process måste till. Nu växer kön mot oändligheten vilket även ökar de rörliga kostnaderna. Dessutom 
sätter det personalen i hård press vilken kan leda till missnöjdhet och sjukskrivningar.  

För att få en uppfattning av hur mycket som processvariationen påverkar systemet så simulerades BO1 
och BO2 med samma processtid för alla handläggare. Här används den totala snittiden för alla 
handläggare och betjäningstidernas variation är fortfarande exponentialfördelad. Se resultat i Tabell 16 
nedan.  

Tabell 16 - Resultat simulering nuläge med samma processtid för handläggare 

Resultat BO1 nuläge samma 
processtid för handläggare 

 
Utan kö 

Medeltid i systemet (min.) 746,17 

Max tid i systemet (min.) 2980,23 

Standardavvikelse (min.) 624,77 
Antal avslutade ärenden 1953 

Min medelkötid (min.) 173 

Max medelkötid (min.) 1473,9 

Max kötid (min.) 2824,92 
 
Resultat BO2 nuläge samma 
processtid för handläggare 

 
 

Utan kö 
Medeltid i systemet (min.) 540,57 
Max tid i systemet (min.) 4405,48 

Standardavvikelse (min.) 917,47 

Antal avslutade ärenden 727 

Min medelkötid(min.) 49,2 

Max medelkötid (min.) 2128,4 

Max kötid (min.) 4361,59 

Detta ger en liten förbättring av genomsnittlga genomloppstiden på BO1 från 791 minuter till 746 
minuter. Den egentliga effekt som är av betydelse är att variationen i väntetid och genomloppstid minskar 
och därmed även den längsta tiden i kö och i systemet som helhet. För BO2 ger detta istället en 
försämring av genomloppstiden vilken ökar från 358 minuter till 541 minuter och dessutom större 
variationer i kötid som följd. Även detta kan förklaras med dagindelningssystemet. I detta fall (BO2) har 
handläggare med kortbetjäningstid (hög kapacitet) fått fler dagar att ansvara för. Det innebär fler ärenden 
till process med högre kapacitet. I den nya modellen med samma betjäningstid för alla, kvarstår 
ankomsterna som förr och nu bildas kö för den handläggare som får fler ärenden. I nuläget har därmed 
viss flexibilitet först in i systemet (genom att den med högre kapacitet får fler ärenden). Detta påverkar 
resultatet stort. Intressant i resultatet är att så många faktorer påverkar. Detta stöds utifrån det resonemang 
som Gross et al. (2008) för, där de nämner sex olika faktorer som påverkar ett kösystem. I detta fall kan 
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både ankomsterna, betjäningstiden, prioriteringsordningen och kapaciteten sägas vara tydliga faktorer 
som påverkar flödet och genomloppstiden.  

6.6.2 Simulering utefter jämn fördelning av ärenden 
I Linköping så fördelas idag ärenden jämt över tillgängliga handläggare vilket torde ge en bättre 
fördelning än systemet i Luleå. För att klargöra detta, gjordes en modell där ankomsterna fördelades jämt 
över handläggarna. Resultaten från denna simulering återges i  

Tabell 17 nedan.  

Tabell 17 - Resultat simulering med jämn fördelning av ärenden 

Resultat BO1 jämn fördelning Utan kö Med kö 
Medeltid i systemet (min.) 635,56 1286,02 

Max tid i systemet (min.) 4014,77 4967,85 

Standardavvikelse (min.) 766,17 1143,88 

Antal avslutade ärenden 2002 2084 

Min medelkötid (min.) 38,25 121,44 

Max medelkötid (min.) 2275,2 3738,39 

Max kötid (min.) 3972,27 4909,96 

 
Resultat BO2 jämn fördelning 

 
Utan kö 

 
Med kö 

Medeltid i systemet (min.) 310,56 2561,93 

Max tid i systemet (min.) 2321,71 6594,9 

Standardavvikelse (min.) 401,34 1835,03 

Antal avslutade ärenden 825 1064 

Min medelkötid (min.) 14,74 223,95 

Max medelkötid (min.) 893,27 5758,07 

Max kötid (min.) 2241,72 6481,15 

Fördelning i modellen innebär att ärende 1 som inkommer ges till handläggare 1 och ärende 2 ges till 
handläggare 2 och följade ärenden fördelas cirkulerande i denna ordning. Sett till resultaten för BO1 så 
kommer en jämn fördelning att ge en förbättring av den genomsnittliga genomloppstiden från 791 
minuter till 635 minuter vilket motsvarar 156 minuter eller 2,6 timmar. Detta kan också jämföras med 
förbättringen av att minska variationen i processtid vilket endast gav en förbättring om 45 minuter för 
BO1. För ett system med existerade kö blir förbättringen 116 minuter per ärende. Detta tyder på att en 
jämn fördelning av ärenden fungerar bättre än dagindelningssystemet men är inte optimal eftersom 
variationen i väntetid för ärenden fortfarande är hög. Det ”nollade” systemet, den utan initial kö, har 
fortfarande en variation i genomsnittlig kötid mellan 38 minuter och 8,6 produktionsdagar. Med jämn 
fördelning så får de betjäningsenheter med längre processtid en växande kö eftersom de inte klarar av att 
möta ankomsterna medan de betjäningsenheter med kortare processtid under vissa perioder svälter. 

För BO2 så ger jämn fördelning en förbättringsnivå av den genomsnittliga genomloppstiden från 357 
minuter till 311 minuter vilket bara motsvarar en förbättring om 46 minuter per ärende. Att förbättringen 
inte är lika stor för BO2 bevisar ytterligare att dagindelningssytemet lyckats bättre med att fördela 



  

70 

ärenden efter kapacitet på BO2 jämfört med på BO1. Sett till resultaten med faktisk inkö till systemet så 
kommer en jämn fördelning att ge en försämring av den genomsnittliga genomloppstiden av 287 minuter. 
Eftersom att kön in till BO2 är stor i dagsläget så har processer med kort processtid en lång kö att arbeta 
bort vilket gör att de inte behöver svälta. Dagindelningsystemet lyckas att fylla på dessa köer i ett högre 
tempo och därför  kan genomloppstiden bli längre med en jämn fördelning. För BO2 är alltså 
dagindelningsystemet i Luleå mer flexibelt och klarar av att fördela ankomsterna på ett bättre sätt än en 
jämn fördeling. Detta kan bero på ren tur men också på korrekt styrning av antal dagar till respektive 
handläggare. 

6.6.3 Simulering av system med en kö 
Det finns idag 22 köer in till BO-handläggare bara på kontoret i Luleå och ytterligare 18 köer på kontoret 
i Linköping. Till detta tillkommer mellanlager av ärenden för fördelning mellan BO1 och BO2 både i 
Luleå och Linköping. Med nuvarande antal köer bör den bästa fördelningsmetodiken utföras genom att 
placera ärendet i kön med kortast genomloppstid, vilket är möjligt att teoretiskt simulera. Dock är detta ett 
system som är otroligt svårt, alternativt inte ens möjligt, att i praktiken styra på grund av komplexiteten i 
flödet samt mänden köer och ärenden. Det skulle kräva konstant uppdatering om väntetid för alla ärenden. 
Idag finns inte tekniken att elektroniskt märka ärenden och därmed måste köstatusen rapporteras in 
manuellt av 40 olika handläggare.  

 
Figur 15 - Simuleringsmodell BO1 Luleå med en kö 
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Ett alternativ är därför att minska antalet köer in till processerna. Studiens nästkommande modell gjordes 
där bara en kö användes till respektive BO1 och BO2. Figur 15 ovan visar ett sådant system för BO1 i 
Luleå. Resultatet visar att ett sådant system kan jämställas i fråga om genomloppstid mot ett system med 
fördelning utefter kortast kötid. Variationen av kötid blir däremot ännu mindre när antalet köer minskas. 
Detta ger alltså en färbättrande effekt för hela flödet och måste således ytterligare utvärderas. En kö är 
också lättare att styra och kontrollera än multipla köer. 

Ett kösystem med en kö innebär att alla anländande ärenden samlas i en kö varifrån det skickas ett ärende 
till en handläggare så fort denna är klar med det pågående ärendet. En gemensam kö minskar 
variationerna eftersom ankomstvariationen kan spridas över handläggarna. Systemet innebär också att den 
kund som ligger först i kön berarbetas av första lediga handläggare. Resultaten från simuleringen med en 
kö presenteras i Tabell 18 nedan. 

Tabell 18 - Resultat simulering med en kö 

Resultat BO1 en kö Utan kö Med kö 
Medeltid i systemet (min.) 456,77 1343,8 

Max tid i systemet (min.) 1011,8 1882,08 

Standardavvikelse (min.) 271,33 244,27 

Antal avslutade ärenden 2121 2150 

Medel kötid (min.) 399,28 1286,34 

Max kötid (min.) 774,3 1624,09 

 
Resultat BO2 en kö 

 
Utan kö 

 
Med kö 

Medeltid i systemet (min.) 101,42 2529,24 

Max tid i systemet (min.) 520,97 3712,11 

Standardavvikelse (min.) 88,39 657,98 

Antal avslutade ärenden 868 1159 

Medel kötid (min.) 25,3 2441,99 

Max kötid (min.) 224,1 3505,4 

BO1 får med ett kösystem med en kö, en genomsnittlig genomloppstid på 457 minuter vilket motsvarar 
7,7 timmar eller ungefär en produktionsdag. Detta innebär en minskning av den genomsnittliga 
genomloppstiden med 42 procent från nuläget och en minskning med 28 procent jämfört med en jämn 
fördelning. Under fyra veckor kan antalet utleveranser ökas med 126 ärenden. Variationen i 
genomloppstid och väntetid minskar också drastiskt. Den längsta genomloppstiden minskar från 4176 
minuter (9 produktionsdagar) till 1012 minuter (2,2 produktionsdagar). BO2 får med ett kösystem med en 
kö en genomsnittlig genomloppstid på 101 minuter (1,7 timmar) vilket innebär en minskning med 72 
procent av den geomsnittliga genomloppstiden jämfört med dagens fördelning samt en förbättring med 67 
procent jämfört med en jämn fördelning. Under de fyra simulerade veckorna kan antalet utleveranser ökas 
med 73 ärenden. Variationen i genomloppstid och väntetid minskas även här drastiskt. Exempelvis så 
sjunker den längsta genomloppstiden från 1846 minuter (4 produktionsdagar) till 521 minuter (1,1 
produktionsdagar).  

Anledningen till att förbättringen inte är lika stor för BO1 är antagligen att systemet ändå har för liten 
kapacitet, varför processer nästan aldrig behöver svälta även med en ojämnare fördelning. För BO2 kan 
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systemet fungera utan att bilda långa köer. Med detta system så kommer BO2 att klara av att arbeta bort 
de balanser som finns idag. Utifrån utförd simulering med en inkö under 6 veckor kan sägas att 
balanserna på BO2 minskas från 438 ärenden till 55 ärenden. Detta visar på den förbättring som går att nå 
genom att endast optimera fördelningen av ärenden och minska antalet köer för att bättre möta den 
ankomstvariation som finns. Med detta kösystem blir systemets kapacitet större än ankomsterna. I ett 
fratmida läge skulle därför kapacitet på BO2 kunna läggas på BO1 där brist finns. Även för detta system 
byggdes en modell där handläggarnas betjäningstider utjämnades till att för alla innefatta den 
genomsnittliga handläggningstiden. Processvariationen blir då jämnare fördelad över handläggarna. 
Resultaten från simuleringen återges i  

Tabell 19 nedan.  

Tabell 19 - Resultat simulering en kö med samma processtid för handläggare 

 

För BO1 ger detta ingen markant förbättring eftersom systemet redan är högt belastat samt att 
variationerna i handlägganinstid är mindre än för BO2 då ärendenas art är enkare och har generellt en 
kortare processtid. Genomsnittliga genomloppstiden minskas med tre minuter och variationen i 
genomloppstid minskade bara marginellt. BO2 indikerar dock en större förbättring eftersom kösystemet 
är mer balanserat, där den genomsnittliga genomloppstiden minskar från 101 minuter till 87 minuter 
vilket motsvarar en förbättring om 15 procent från systemet med varierande genomsnittlig berbetningstid 
mellan handläggarna. Både medelkötiden och den maximala kötiden minskar samt variationen för 
genomloppstiden. Detta visar på att en minskning av variationen som orsakas av kösystemets utformning 
bör prioriteras innan ett arbete mot minskad viariation i processtid inleds. 

6.6.4 Simulering av system med tre köer  
Även systemet med en gemensam kö kan vara svårt att styra. För många handläggare som använder 
samma kö kan leda till att det möjliggörs att gömma sig ifrån jobb och att motivationen blir lidande. Det 
blir enklare att låta någon annan arbeta än att göra det själv. Ett alternativ är att dela upp kön i tre. 
Alternativet till just tre grupper är att det redan nu finns tre grupper i Luleå respektive Linköping vilka 
coachas av tre gruppchefer. I Tabell 20 presenteras resultatet ifrån modellen där handläggarna delades in i 

Resultat BO1 en kö samma processtid Utan kö 
Medeltid i systemet (min.) 453,22 

Max tid i systemet (min.) 1170,3 

Standardavvikelse (min.) 261,45 

Antal avslutade ärenden 2038 

Medel kötid (min.) 395,75 

Max kötid (min.) 816,88 

 
Resultat BO2 en kö samma processtid 

 
Utan kö 

Medeltid i systemet (min.) 86,8 

Max tid i systemet (min.) 497,85 

Standardavvikelse (min.) 76,62 

Antal avslutade ärenden 874 

Medel kötid (min.) 10,62 

Max kötid (min.) 93,06 
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tre grupper och där varje grupp ansvarade för varsin kö. För att variationen i genomloppstid skulle kunna 
hållas låg gjordes grupperna om utifrån handläggarnas kapacitet så att alla grupper fick så jämn total 
kapacitet som möjligt.  

Tabell 20 - Resultat simulering 3 grupper 

Resultat BO1 tre grupper  Utan kö Med kö 
Medeltid i systemet (min.) 465,48 1332,19 

Max tid i systemet (min.) 1497,98 2294,86 

Standardavvikelse (min.) 336,07 304,6 

Antal avslutade ärenden 2115 2150 

Min medelkötid (min.) 223,78 1123,19 

Max medelkötid (min.) 598,47 1463,82 

Max kötid (min.) 1364,89 2130,18 

 
Resultat BO2 tre grupper  

 
Utan kö 

 
Med kö 

Medeltid i systemet (min.) 115,78 2527,23 

Max tid i systemet (min.) 479,17 3978,47 

Standardavvikelse (min.) 95,32 695,17 

Antal avslutade ärenden 870 1159 

Min medelkötid (min.) 28,31 2272,38 

Max medelkötid (min.) 49,47 2705,29 

Max kötid (min.) 329,88 3697,34 

BO1 har med ett kösystem med tre inkommande köer en genomsnittlig genomloppstid på 465 minuter 
vilket är 9 minuter mindre än vid en gemensam kö. Eftersom att systemt är så högt belastat så skapar 
uppdelningen av köer en större variation på BO1 där väntetiden varierar mer med det system som har tre 
köer. Den maximala väntetiden för BO1 med en kö är 774 minuter jämfört med tre köer, då den ökar till 
1365 minuter. BO2 har med tre inkommande köer en genomsnittlig genomloppstid på 116 minuter vilket 
är 15 minuter längre än för ett system med en gemensam inkommande kö. Dessutom fås en större 
variation av genomloppstid och väntetid där den maximala väntetiden ökar från 224 minuter till 329 
minuter. Detta visar på att färre köer genererar ett bättre system att möta ankomstvariationen med den 
kapacitet som systemet har.  

Resultatet blir intressant. Trots att det inte når upp i ett lika bra resultat som med en kö, är det ett betydligt 
mycket bättre resultat än i nuläget. Dessutom är det ett system som antagligen går att styra och därmed 
också att genomföra i praktiken. Gruppchefens roll blir dessutom än mer tydlig och kanske kan detta leda 
till effekt även på processtiderna. Detta skulle kunna indikera än bättre resultat i framtiden. Viktigt att 
beakta är att ett system med flera grupper dock blir mycket känsligt för variationer i kapacitet. För att inte 
variation i genomloppstiden ska bli allt för stor är det viktigt att kapaciteten mellan grupperna är i balans. 
Detta kan bli ett problem vid sjukskrivningar och semesterledigheter. Dessutom måste grupperna göras 
om från dagsläget. Återigen kan gruppcheferna bli en viktig del i att strya sina grupper och kanske även 
styra köerna än mer flexibelt i sådana situatuoner. Genom att färre köer skapats och kontrollen över dem 
förstärkts, kan det antagligen vara enklare att eftersträva kortast kö fördelningen mellan dessa tre köer. 
Antagligen nås inte detta resultat heller helt optimalt men en strävan av det skulle kunna vara möjlig. 
Resultatet ovan är dock simulerat genom en jämn fördelning mellan köerna.  
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6.6.5 Simulering av system med flexibla resurser 
Ytterligare flexibilitet kan fås i systemet om resurserna kan göras än mer flexibla. I detta fall är resurserna 
handläggarna i respektive process. Detta är något som bland annat Akçay, et al. (2010) nämner som en 
flödeseffektiviserande åtgärd. Detta skulle kunna översättas till att BO-handläggana kunde göra fler typer 
av ärenden. Genom att styra om flödet till endast ett BO (ihopslagning av BO1 och BO2) med gemensam 
inkommande kö så finns det mer kapacitet för att ta hand om det totala antalet inkommande ärenden. Det 
är också fler personer som kan bemöta den ankomstvariation som finns både i antalet ankommande 
ärenden och i dess art, vilket kräver stort varierande handläggningstider.  

För att få en uppfattning om vilka förbättringar ett sådant system skulle kunna innebära för verksamheten 
byggdes en simuleringsmodell som använder de genomsnittliga bearbetningstiderna för BO1 respektive 
BO2 för alla handläggare beroende på vilket typ av ärende som inkommer. Inflödet till systemet sker 
genom både BO1 och BO2 ärenden som sedan av alla handläggare kan betjänas. Tabell 21 visar resultatet 
av simuleringen och jämför detta med resultatet utav ett separerat BO1 och BO2-system 

Tabell 21 - Resultat simulering ett gemensamt BO jämfört med BO1 och BO2 

Resultat med en kö Ett BO BO1/BO2 
Medeltid i systemet (min.) 112,44 319,65 

Max tid i systemet (min.) 677,04 1039,17 

Standardavvikelse (min.) 77,94 239,9 

Antal ankommande ärenden 3175 3175 

Antal avslutade ärenden 3126 2984 

Den genomsnittliga genomloppstiden för ett gemensamt BO blir 113 minuter och för ett uppdelat BO blir 
denna 320 minuter. Detta motsvarar en 65 procents förbättring av genomloppstiden genom att sammaföra 
enheterna till ett enat BO. Att beakta är dock att just detta system får på kort sikt ses som en utopi. Något 
som kan strävas emot men inte för tillfället är möjligt att uppnå. Att direkt förvänta sig att alla 
handläggare kan ta del av alla ärenden med samma betjäningstid är inte möjligt. Det är något som med 
erfarenhet måste byggas upp. En i nuläget BO1-handläggare kommer antagligen över skälig tid ta längre 
tid på sig att handlägga ett BO2 ärende än dagens BO2-handläggare. Däremot kan det bli intressant om en 
simulering utförs där BO1-handläggarens betjäningstid utökas. BO2-handläggarnas tid för BO1-ärenden 
kvarstår dock eftersom det är en mindre komplicerad process. Tabell 22 visar detta resultat. Eftersom vi 
ökar processtiden så ökar även variationen för de längre processtiderna, vilket är ett rimligt antagande.  
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Tabell 22 - Resultat simulering ett BO med varierande processtid för BO1 

En kö och 15 % längre betjäningstid för BO1  
Medeltid i systemet (min.) 158,61 
Maxtid i systemet (min.) 708,14 
Standardavvikelse (min.) 87,21 
Antal avslutade ärenden   3123 

 
En kö och 25 % längre betjäningstid för BO1 

 

Medeltid i systemet (min.) 208,98 
Max tid i systemet (min.) 826,1 
Standardavvikelse (min.) 99,37 
Antal avslutade ärenden 3078 

 
En kö och 50 % längre betjäningstid för BO1 

 

Medeltid i systemet (min.) 372,2 
Maxtid i systemet (min.) 992,47 
Standardavvikelse (min.) 193,74 
Antal avslutade ärenden 2970 

 
En kö och 100 % längre betjäningstid för BO1  
Medeltid i systemet (min.) 521,57 
Max tid i systemet (min.) 1455,1 
Standardavvikelse (min.) 317,2 
Antal avslutade ärenden 2818 

Teoretiskt sett så kan vi säga att ett gemensamt BO innebär kortare genomloppstider och minskad 
variation även om vi räknar med en 15 eller 25 procentig ökning av betjäningstiden för före detta BO1-
handläggare i mer komplicerade ärenden. Vid en 50 procentig ökning av betjäningstiden så presterar ett 
gemensat BO ungefär likvärdigt med den uppdelningen i BO1 och BO2 som finns idag (fast med 
gemensam kö). I ett värsta scenario kan tänkas att betjäningstiden fördubblas, då kommer systemet med 
ett BO att bygga en kö av ungefär 170 ärenden under fyra veckor och ha en genomloppstid som är 200 
minuter längre än vid uppdelningen BO1/BO2. Dessa resonemang utgår dock från att förbättringar gjorts 
så att dagens kösystem bytts mot ett kösystem med en inkomande kö till respektive BO. 

6.6.6 Resultat simulering 
Gross et al. (2008) beskriver att ett kösystem påverkas av många faktorer, där de beskriver sex olika 
faktorer som alla är viktiga att beakta. Genom simuleringarna i föregående avsnitt visade det sig att de 
fyra första: ankomsterna, betjäningstiden, prioriteringsordningen och kapaciteten tydligt visade på 
förändringar i genomloppstid. De två sista, antalet servicekanaler och antalet steg i servicen är också 
faktorer som är tydliga i PSV-flödet. I FO, där huvudflödet genom telefon är gemensamt och består av 
enbart en kö, är alla FO-handläggare parallella processer till varandra, som bidrar till att arbeta ner kön. I 
BO, med fler köer blir den egentliga processen enbart en singel process, eftersom varje process arbetar 
med enbart en kö. Detta bidrar stort till att genomloppstiden ökar, vilket visade sig i simuleringen. Ett 
ärende vid en process med låg kapacitet kan bli liggande länge utan stöd från parallella processer. 
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Simuleringen visar tydligt att en annan fördelning av ärenden som mer överensstämmer med kapaciteten 
för handläggare får effekt på genomloppstiden. Minskande antal köer ger minskade genomloppstider, 
detta beror på att fler handläggare kan gemensamt ”dela” på den variation som finns i ankomsterna så att 
den inte får lika stort utslag för processens väntetider. Kösystemet idag fördelar inte ärenden efter 
kapacitet vilket leder till att vissa köer ständigt växer och andra köer är korta eller obefintliga, därmed 
riskerar vissa processer att svälta om inte kontinuerlig omfördelning av ärenden görs mellan handläggare 
och dess inkommande köer. 

Genom att slå ihop enheterna till en enhet ger även det stor effekt på väntetid och genomloppstid i 
systemet. Detta sammanfaller med bland annat Schmenner (2004) studie, att större enheter, så kallade 
tjänstefabriker kan få hög produktivitet genom minskade variationer och genomloppstider. Det hänger 
också samman med att det finns en hög grad av komplexitet i tjänsteprocesser som kräver flexibla 
flödessystem för att bemöta ankomster. Ett flödessystem med en enda kö in till BO är mer flexibelt och 
kan därmed bättre möta variationen i ankomster och ge kortare genomloppstider. Genom att bygga in 
ytterligare komplexitet i kösystemet så bidrar detta tillsammans med den komplexitet som redan finns i 
ankomsterna att skalfördelar med stora enheter går förlorad.  

Något som inte visar sig i simuleringen men ändå är värt att beakta är antalet steg i servicen. Genom att 
FO, BO1 och BO2 har olika funktioner kan ett ärende först hamna i FO, därefter bli skickat till BO1 och 
slutligen hamna i BO2. Eftersom alla processerna har kö in till sig kan detta system leda till mycket långa 
genomloppstider för vissa ärenden.  

6.7 Slöserier 
Ohno (1988) och Chiarini (2013) beskriver att gjorda effektiviseringar måste ses som en helhet och bidra 
till förbättringar för flödet i stort. Detta blir tydligt i denna studie. Genom simuleringar av flödet för både 
BO1 och BO2 visar det sig att en minskning av variationen i själva bearbetningstiden inte gör någon 
effekt på antal avklarade ärenden om inte den artificiella variationen i ankomster genom 
fördelningssystemet förändras först. Det blir således viktigt att starta sina förbättringsprojekt i rätt 
ordning, där de som ger störst effekt bör prioriteras. Annars finns risken att gjorda förbättringar äts upp av 
större slöserier av andra orsaker i flödet. Detta stöder även Ohnos (1988) ståndpunkt att gjorda 
effektiviseringar måste bidra till kostnadsbesparingar, vilket som i denna studies fall innebär minskande 
genomloppstider.  

Även Hopp (2008) beskriver arbetet mot kostnadsbesparingar och han nämner buffertkostnaden som ett 
begrepp vilket beskriver slöserier i flödet. Enligt honom är arbetet mot minskade kostnader inte bara ett 
arbete mot att eliminera onödiga produktionssteg utan också ett arbete mot kontinuerliga förbättringar i 
form av att eliminera variation. Detta kan översättas till denna studie genom att även när direkta slöserier 
som exempelvis fördelningssystemet av ärenden eliminerats, måste arbetet mot eliminering av slöserier i 
själva processen ständigt fortgå genom exempelvis förtydligande av rutiner och arbetssätt. En sak som är 
effektivt för detta är att använda en enad utbildning för nya handläggare vilket implementerats med gott 
resultat. Tidigare har olika personer använts vid upplärning vilket skapat en större variation i arbetssätt. 

Eftersom att den genomsnittliga processtiden idag är lång, över en timme per ärende för BO, så kan 
minskning av slöserier vilka leder till en förenkling av själva handläggningsprocessen få stora 
konsekvenser på genomloppstiderna. Förenklingar som leder till kortare processtider leder indirekt till 
minskad variation i betjäningstid, om betjäningstiden kan fortsatt antas vara exponentialfördelad. 
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Processtiden är relativt liten i förhållande till väntetiden, men om köerna kan minskas så kommer 
processtiden att ha en större inverkan på den totala genomloppstiden genom systemet. I Tabell 23 nedan 
presenteras de slöserier som identifierats i processen. 

Tabell 23 - Slöserier i processen 

Identifierade slöserier utifrån kategori Ohno (1988) och Keyte & Locher (2008) 

1. Överproduktion 
• FO kopplar samtal till BO om direktreglering av ärr som inte kan direktregleras. 
• Delvis produktion av BO1 i ärenden som inte kan avslutas där och behöver skickas vidare till BO2. Detta 

gäller även avslagsbrev som enbart skickas från BO2 och ärenden där FO gör delar av ärenden som sedan 
skickas till BO1 eller BO2. 

• Skriva ut bilder på ärr. 

2. Lager 
• Balanser 
• Öppna ärenden 
• Vissa handläggare sorterar ut ärenden efter dess typ och svårighet för att handlägga dem samtidigt. Detta 

kan liknas med tillverkning i satser.  

3. Väntan 
• Väntan genom problem med tekniken skapad av gammal utrustning. (datorer, webbläsare, etc.) 
• Vänta på försäljare vid Vända pengar ärenden. 
• Vänta på attester dvs. undersökning av annan handläggare om ärendets handlagts korrekt.  
• Vänta på besked från medicinsk rådgivare. 
• Väntan på underlag för bedömning (journaler, förenklade intyg, etc.). 
• Väntan på kontonummer till försäkringstagaren vid direktreglering i telefon och när försäkringstagaren 

saknar kontonummer och detta måste skapas hos bank (barn måste ha eget konto). 
• Handläggare hamnar i kö när denne ska koppla vidare till annan handläggare eller vid frågor. Ingen 

prioritering av interna samtal i telefonköerna.  
• Väntan vid multipla försäkringar pga. att vissa försäkringsvillkor medger invaliditetsbedömning efter ett år 

och andra två år. I Luleå väntas tiden ut medan Linköping bedömer efter ett år ändå. 
• Väntar på att telefonen ska ringa. 

4. Överarbete 
• Skriva in information på både sidorna 2.5 och 1.4. 
• Skriva försätts- och scanningsblad. 
• För många inkommande bilder ärr. 
• Ostrukturerade och många e-post (informationsflödet brister). 
• Växeln kopplar fel och ärendet måste kopplas vidare. 
• Tar in mer handlingar än vad som behövs - (extra väntan och överarbete). 
• Fyller i för mycket info i systemet. 
• Skriva ut webbanmälan och sedan föra in det i systemet. 
• Försäkringskoll i flera led (FO, BO1 och BO2). 
• Försäkringskoll i flera system (Idrott, KIS, kommunförsäkringar etc.). 
• Bevakningslista kommer för alla- inte per person vilket gör att stor information måste tas del av för 
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handläggaren. 
• Vända pengar formuläret måste fyllas i manuellt - ingen automatik i systemet.  
• Registrerar direkta avslag i O36 systemet istället för att bara göra det i KIS.   
• Många olika villkor i försäkringarna.  
• Kommunicera vända pengar flera gånger med kunden. 
• Fylla i kontonummer vid utbetalning till kunder med Swedbank. 

5. Omarbete 
• Ingen samlad försäkringsbild – gör att handläggaren missar multipla försäkringar. 
• Felregistreringar 
• Bristande info till försäkringstagaren vilket leder till att denne återkommer och måste behandlas igen. 
• Om inte post tas om hand inom skälig tid återkommer kunden med frågor.  
• Vissa handläggaren fyller i för lite info i systemet, vilket gör det svårt för annan handläggare att ge info till 

kund samt fortsätta handläggning då informationen saknas. 
• Måste trycka Enter i systemet för att det skrivna ska registreras - händer att saker måste omregistreras för 

att detta missas.  
• Brevmallar som inte fungerar och får göras manuellt.  
• Användande av B-post som standard för brev gör att föräskringstagaren hinner återkomma om frågor 

alternativt få pengar utan brev om beslut.  
• Avbruten av telefon som ringer (ofta genom Skills) gör att ställtider ökar (journaler måste läsas om). 
• Felreglering av skador vilket leder till omprövning.  

6. Rörelse (förflyttning av människor) 
• Små skrivbord kräver hjälpmedel på andra ställen i arbetsrummet vilket kräver att handläggaren måste röra 

sig mycket i rummet.  
• Blir tvungen att gå och förflytta handlingar mellan handläggare. 

7. Transporter (förflyttning av papper) 
• Många handläggare är del i varje skada. Blir förflyttningar av papper mellan handläggare. 
• Många sidor i systemet och många olika system skapar förflyttningar i systemet och ingen helhet fås.   
• Det råder viss osäkerhet om när ett ärende ska skickas vidare i processen varför papper kan förflyttas till 

annan handläggare och sedan tillbaka igen då detta egentligen var något som den handläggaren som 
skickade skulle göra, kan även därifrån förflyttas till annan handläggare. 

• Pga. kunskapsbrist hos handläggare på BO1 så måste ärenden som kanske ändå rör dem själva skickas till 
skadespecialist för fördelning BO1/BO2 istället för att de kan göra detta direkt. 

8. Outnyttjad kreativitet 
• Finns ingen tid för reflektion och avstämning över vad som kan göras bättre. 
• Dåligt utrymme att lösa problem själv inom sitt kompetensområde om detta ligger utanför sina 

arbetsuppgifter.   

Enligt Kundu et al. (2011) knyts slöserier av mänsklig energi till att inte utnyttja sina anställda på bästa 
sätt. På PSV kan dessa slöserier ses framförallt genom bristande fokusering och struktur hos 
handläggarna. Vissa handläggare är bättre på att strukturera upp sitt arbete under dagen medan andra har 
problem med att fokusera på sitt arbete då det blir störda av olika moment, främst ständigt nya 
inkommande telefonsamtal och andra medarbetares frågor. Det kan vara svårt att arbeta effektivt när 
arbetsuppgifterna konstant ändras under dagen och upplevelsen av att man inte får göra något klart kan 
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bidra till missnöje och minskad energi. Eftersom varje medarbetare utför flertalet processer kan det vara 
svårt att prioritera och fokusera på rätt sak vid rätt tidpunkt.  

Uppdragsbeskrivningarna upplevs i flera fall som oklara med stort utrymme för egna tolkningar vilket 
också bidrar till slöserier. När medarbetarna inte är helt säkra på vad som ska göras och hur alla 
situationer bör hanteras så skapar det osäkerhet och slöserier i form av minskad energi samt att 
medarbetaren måste fråga andra kollegor om råd eller begär in handlingar som inte behöver begäras in 
vilket leder till överarbete. Eftersom det också råder en viss osäkerhet om när och var ett vist ärende ska 
skickas vidare i processen och lämnas över till en annan handläggare så skapar detta också slöserier där 
ärenden kan skickas mellan handläggare i onödan och där det händer att handläggaren skickar ett ärende 
vidare för att sedan få tillbaka ärendet igen eftersom att det ligger inom dennes arbetsuppgifter.  

Det finns även en risk till slöseri av mänsklig energi då medarbetarna känner sig kontrollerade och styrda. 
Speciellt på FO så ligger fokus från ledning på följsamhet av schema och antalet telefonsamtal samt 
telefontid. Att ha tydliga mål som dessa kan trigga medarbetarna att arbeta hårade med dessa saker men 
det finns också en risk att medarbetaren känner sig kontrollerad och styrd istället för peppad att jobba mot 
mål. Det är viktigt att förstå varför dessa mål är så viktiga. Det som mäts blir gjort och den faktiska 
outputen får mindre fokus än följsamhet på telefon vilket kan skapa slöserier. Ett mått på FO som bör 
mätas och få större fokus är andelen telefonsamtal som leder till anmälan och avslut direkt. Följsamheten 
av schema är viktigare för FO än BO varför det där behöver läggas mer fokus på mål och mått som 
faktiskt antal avslutade ärenden under veckan. 

En hög utnyttjandegrad under en längre tid kan också skapa mänskliga slöserier i form av energibortfall 
och stress. Att processerna har en hög utnyttjandegrad visar sig också i observationer av medarbetarna 
som efterfrågar tid till reflektion och avstämning över vad i deras rutiner och arbete som kan förbättras.  

Slöserier i processer är enligt Kundu et al. (2011) slöserier som uppkommer på grund av ineffektiv 
struktur, komplexitet på grund av ej utformade standarder och obalanserade flöden eller suboptimeringar. 
Hos PSV idag så råder det obalans i flödet, vilket bland annat går att avläsa om man ser till antalet 
anmälda skador per kontor och antalet avslutade skador per kontor. När kontoren inte arbetar likadant och 
flödet inte heller ser likadant ut, bidrar det till flertalet suboptimeringar i processen. Eftersom flödena inte 
är helt separerade utan har ett gemensamt inflöde så innebär det att när en enhet inför en förändring för att 
optimera sin process så kommer detta att påverka den andra enheten på ett eller annat sätt. Att införa en 
förbättring för att förbättra en del av processen kan därför påverka en annan del av processen negativt 
vilket betyder att man suboptimerar. Dessutom skapas komplexitet i flödet eftersom att det inte finns 
någon utformad standard för hur detta ska se ut och hur ärenden ska fördelas inom grupperna. 

Strukturen med två stycken backoffice-processer bidrar också till process slöseri. Det innebär att ärenden 
ska skickas i fler steg och till fler handläggare med varierande kunskapsnivå, varför det bildas fler köer 
och variationer i kapacitet får större inverkan på flödet. Detta slöseri blir större i Linköping där backoffice 
är mer specialiserat än i Luleå.  

Variationer i arbetsuppgifter och att handläggare blir störda bidrar till ökade ställtider vilket är en slöseri 
som tar kapacitet från den direkta handläggningen. Genom att ha längre sammanhängande 
handläggningstider och fördela arbetsuppgifter så att handläggare har fler liknande ärenden kan denna 
variation minskas, vilket är något som görs i Linköping i större uträckning än i Luleå. Att specialisera 
personalen minskar dessa slöserier men får samtidigt negativa effekter för flödet där färre personer kan 
möta de variationer som finns i ankomster av ärenden till processen. 
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Informationsslöserier förkommer överallt i hela skaderegleringsprocessen. I O36-systemet så skrivs 
information rörande varje skadeärende in såväl vid anmälan som när något görs i ärendet. Det finns stora 
problem med vilken information som delges i systemet där det varierar såväl mellan kontoren Luleå och 
Linköping som mellan handläggare inom kontoren. När handläggare delger för mycket information i 
systemet så leder det till överarbete dels i form av att skriva in informationen men också för andra 
handläggare som sedan ska läsa in sig på informationen. När handläggare delger för lite information och 
använder sig av förkortningar som inte alla förstår så skapar det slöserier i form av överarbete där 
handläggaren inte kan svara på frågor till kunden, måste göra egna tolkningar av information, och kan 
göra om processteg som redan är gjorda eftersom information om detta saknas.  

Ett annat stort informationsslöseri är användningen av informationskanaler. Eftersom medarbetarna sitter 
i telefon stora delar av dagen så är det största informationsflödet rörande verksamheten koncentrerat till e-
post. Varje medarbetare får ett stort inflöde av mail varje dag, vilket tar tid att gå igenom och sortera. I 
detta flöde är all information inte relevant för handläggaren samtidigt som det är lätt att viktig information 
försvinner. Det kan också skapa slöserier i form av att handläggaren glömmer bort vilka mail som gjorts 
och inte. Ett exempel på detta kan vara inkommande bilder på ärr där handläggaren i de flesta fall skriver 
ut bilderna direkt och lägger i skadeakten för att inte glömma bort dessa. Flödet av bilder bör flaggas i 
mailen så att dessa enkelt kan sorteras ut i en egen inkorgsmapp. Det är även viktigt att från ledningen 
tänka på vilken information som måste delges, och inte skicka för mycket mail som inte innehåller 
information som påverkar medarbetaren. Information från ledningen kan dessutom också flaggas så att 
sådant som har hög prioritet och måste läsas direkt märks ut från sådan information som kan läsas när mer 
tid finns.  

Slöseri utifrån mänskligt arbete är enligt Kundu et al. (2011) slöserier som kan knytas till väntan, rörelse 
och överarbete. Väntan uppkommer i princip för alla processteg då processen är stort beroende av kund 
och andra externa enheter. Ärenden väntar på inkommande handlingar, journaler från vårdinrättningar, 
förenklade intyg från kunden, bedömning från medicinsk rådgivare etc. Vid utbetalningar så ska kunden 
uppge kontonummer, detta görs oftast på telefon vilket nästan alltid genererar en väntan eftersom detta 
inte är något som kunden har i huvudet och inte är beredd på att behöva uppge. Vid utbetalning till 
omyndiga ska skriftligt medgivande på kontonummer inkomma. Vid vända pengar ärenden så måste 
ärendet vänta på rådgivare. Attester behövs för flertalet ärenden och slöserier uppstår när det krävs 
flertalet attester i samma ärende samt vid utbetalningar som behöver betalningskoll för att handläggaren 
inte har behörighet att utbetala höga belopp trots att detta ligger inom dennes arbetsuppgifter. Tekniken 
och systemen bidrar också till slöserier i form av väntan. Gamla datorer med dåligt ram minne tar lång tid 
att starta upp och är långsamma vid program. Webbläsaren är långsam vilket bidrar till väntan vid 
försäkringskoller och för instruktioner till processen. Dessutom finns ingen prioritering inom Folksam när 
en handläggare ringer internt, vilket betyder att en handläggare kan sitta och vänta för att koppla vidare en 
kund eller ställa en fråga till en annan enhet inom företaget.  

Ett slöseri som uppkommer är också när handläggare väntar på att telefonen ska ringa och inte kan göra 
annat under denna tid. Detta varierar individuellt mellan handläggare men är ett slöseri eftersom det 
samlas ihop till tid som hade kunnat användas till produktion istället för väntan. 

När handläggare måste förflytta ärenden inom kontoret uppkommer slöserier både i form av att de måste 
förflytta sig och det fysiska ärendet. Det tar också tid från handläggaren som ska ha ärendet eftersom det 
blir ytterligare ett störningsmoment. I en del fall är skrivborden för små, det finns inte plats för de 
hjälpmedel som behövs för att kunna utföra processen vilket betyder onödig rörelse runt i rummet.  
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För handläggning så krävs flertalet system och dessutom flera bilder i systemen. Detta är slöserier i och 
med att det tar tid att arbeta i flera system och ingen bra helhetsbild fås. Alla handläggare har heller inte 
två dataskärmar vilket betyder att förflyttningen mellan bilder blir än större än det behöver vara vilket är 
ett rörelseslöseri.  

Med den struktur som man har på arbetet idag så kan många handläggare vara inblandade i varje 
skadeärende. Detta innebär förflyttningar av både information och handlingar mellan handläggare. Det 
kan också uppstå en viss typ av rörelseslöseri i och med att man förlorar helhetssyn över ärendet och inte 
tar ansvar för de egna handlingarnas konsekvenser för nästa handläggare i processen. Detta kan 
tillexempel vara att en FO-handläggare begär in handlingar istället för att ta ett beslut vid osäkerhet 
eftersom problemet då förflyttas till BO.  

Det råder även viss osäkerhet om när ett ärende ska skickas vidare i processen varför handlingar kan 
förflyttas i onödan mellan handläggare. Om en handläggare skickar vidare ett ärende men det visar sig att 
denna skulle gör detta själv så måste ärenden flyttas tillbaka. Det krävs tydliga instruktioner för när ett 
ärende ska gå till nästa steg i processen. Detta upplevs som ett större problem för handläggarna i Luleå än 
i Linköping. Ärenden kan även förflyttas från en handläggare till en annan som skickar till ytterligare en 
annan handläggare eftersom förflyttningen var fel. När det är bristande kunskapsnivå på BO1 om vilka 
invaliditeter som är av en svårare karaktär och därför ska handläggas av en BO2 handläggare så innebär 
det att på båda kontoren så måste invaliditeter skickas till en fördelare som kan fördela ärenden utefter 
kunskapsnivå hos medarbetarna. Detta skapar en ytterligare onödig förflyttning mot för om den som tar 
emot ärendet vet var det ska direkt. 

Slöserier i form av överarbete uppkommer när handläggare måste överarbeta på grund av system eller 
rutiner. Här finns flertalet slöserier som att dubbelinföra information i skadehanteringssystemet på två 
olika bilder. Skriva samma information på försättsblad och scanningsblad. Ta in extra handlingar som inte 
behövs för handläggningen. Skriva ut webbanmälningar som finns elektroniskt för att sedan manuellt föra 
in i systemet och skriva ut skanningsblad och skicka dokumenten för inskanning. Försäkringskoller görs i 
flera led vilket är ett överarbete i de fall som de inte leder till någon upptäckt av fel i tidigare 
försäkringskoll. Försäkringskoller görs dessutom i flertalet system vilket genererar ett överarbete för 
handläggarna. Bevakningslistor kommer inte uppdelat per person, varför handläggarna måste gå igenom 
hela listan och hitta sina egna ärenden. Ett annat slöseri som leder till både över- och omarbete är det 
flöde med kunder som återkommer på grund av de inte fått tillräcklig information eller att väntetiderna är 
för långa. Detta flöde av återkommande kunder tar kapacitet från den egentliga handläggningen och 
skapar därför slöserier i processen. 

Ovanstående kategorisering tillhör slöserier utifrån Muda. Muda är slöserier skapade av att kapaciteten är 
högre än vad som krävs och inte tillför något värde till kunden. Bland andra Ohno (1988), Dennis (2007) 
och Chiarini (2013) beskriver utöver Muda, även Mura och Muri. Mura är slöserier vilka uppkommer då 
kapaciteten varierar mellan olika tidpunktsintervall vilket leder till osäkerheter i flödet. Här kan ojämna 
produktionsplaner vara en vanlig orsak, vilket också kunnat observeras i fallstudien. När kapaciteten 
ändras måste produktionsplanen ändras så att tillgängliga handläggare på telefon kan bemöta 
ankomsterna. När detta faller så kopplas skills-systemet in vilket tar kapacitet längre ner i flödet och 
skapar ytterligare variationer i det totala flödet. När flödet är uppdelat får variationer i kapacitet större 
påverkan på det totala flödet vilket också genererar slöserier i form av mura. Muri uppkommer istället när 
kapaciteteten är lägre än vad arbetsbelastningen kräver och slöserier skapas utifrån att handläggaren har 
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för hög utnyttjandegrad och jobbet inte går att utföra. Muri uppkommer när FO är högt belastat samt för 
flertalet handläggare inom BO-processen. 

6.8 Hantering av komplexa system 
Saurin, et al. (2013) beskrev att grunden för komplexa system är att göra dem mindre komplexa, genom 
exempelvis verktyg från Lean Production. Flödet för PSV är otroligt komplext och utifrån observationer 
kan sägas att ingen har full kontroll på ärendena som skickas i flödet. Grunden för att minska dess 
komplexitet är först och främst att förstå vad som skapar värde för kunden. Detta kan knytas till ovan 
beskrivna slöserier. Flödet behöver inte göras onödigt komplext. Dessutom är som Saurin, et al. (2013) 
beskriver information ett stort hjälpmedel. Att ta reda på hur statusen är i sina processer istället för att 
bara köra på. Detta blev tydligt när handläggarna ombads pinna sina ärenden. Bara genom denna enkla 
informationsinsamling kunde sedan ledningen och gruppchefer genomföra vissa förändringar för att 
förbättra flödet och framförallt skapa sig en uppfattning om nuläget. Något som Saurin, et al. (2013) 
beskrev som ett problem i komplexa system var standardisering. Till viss del stödjer även denna studie 
detta antagande, framförallt i processen där de skiftande ärendena gör det svårt med fullständig 
standardisering. Vad som dock går att standardisera är rutiner för hur ärenden ska skickas vidare i flödet. 
Detta kan skapa stora slöserier, vilket är fallet för PSV där rutinerna är annorlunda för Luleå och 
Linköping. 

Harvey (1997) beskriver flexibilitet i erbjudandet som något som tillför kundvärde. Detta är något som 
Folksam använder sig av genom att både historiskt och i nuläget erbjuda kunderna en mängd olika 
försäkringar med skiftande villkor utefter behov. Vad som är viktigt att betänka är dock att denna 
flexibilitet inte är i processen eller flödet utan istället bidrar till variationen för processen. Till viss del 
måste såklart olika olycksfallsförsäkringar variera. Om möjligt bör dock variationen i villkor vara på så 
låg nivå som möjligt då denna variation ytterligare försvårar standardiseringen av processerna. Vad som 
dock gör flödet mer flexibelt är mer flexibla resurser. Detta simulerades i avsnittet 6.6.5 - Simulering av 
system med flexibla resurser och gjorde markant skillnad i genomloppstid för ett system med minskat 
antal köer.  
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7 SLUTSATSER 
Detta avsnitt syftar till att beskriva denna studies slutsatser. Utgångspunkten är det syfte som 
presenterades i inledningsavsnittet. För att förenkla besvarandet utgår slutsatserna från de tre ställda 
forskningsfrågorna. Den första forskningsfrågan besvarades också delvis genom nulägesbeskrivningen 
vilket var dess syfte.  

7.1 Hur kan variationer i skadehandläggningsprocesser inom 
försäkringsbranschen beskrivas? 

Variationer i skadehandläggningsprocessen uppstår i både dess ankomster och process. Det innebär att 
variationen totalt i flödet blir stor. En stor del av variationerna både i ankomster och process kan 
beskrivas som naturliga, det vill säga inte möjliga att eliminera. Ankomsterna till systemet beror på en 
mängd orsaker, helt okontrollerbara för försäkringsbolaget men påverkar ändå ständigt dess flöde och 
genomloppstid. Detta är ett exempel på naturlig variation.  

I processen är betjäningstiden olika mellan olika handläggare och för samma handläggare men mellan 
olika ärenden. Även denna variation är till stor del naturlig och kan knytas både till personliga 
förutsättningar för handläggaren men också till stor skillnad i de olika ärendenas komplexitet och 
arbetsbörda. Inte heller detta är något som försäkringsbolaget enkelt kan styra, vilket därför kan 
klassificeras som naturlig variation. 

För en skadehandläggningsprocess verkar det därför finnas en relativt stor mängd variabler som är svåra 
att påverka. Dessa måste istället bemötas på rätt sätt för att få ett effektivt flöde. I flödet finns också 
egenskapad variation, vilket är variation som uppstår på grund av sättet försäkringsbolaget valt att arbeta. 
Den största källan till egenskapad variation för skadehandläggningsprocesserna kan knytas till hur 
ärenden fördelas mellan handläggare. Genom att systemen för fördelning av ärenden möjliggör en 
variation i antal ärenden till varje handläggare, vilken inte fullt ut kan matchas mot handläggarens 
kapacitet, leder detta till att antalet i kö och således också kötiden mellan olika handläggare varierar.  

Än mer intressant blir det när den naturliga variationen kombineras med den egenskapade. Som 
indikerades ovan är skadehandläggningsflödet komplext och innehållande många källor till naturlig 
variation, vilken behöver bemötas. Att ojämnt fördela ärenden innebär istället att det förstärker den 
naturliga variationen i processen. Ojämn fördelning som innebär mer inkommande ärenden skulle kunna 
inträffa till en handläggare som har mindre kapacitet på grund av den naturliga variationen. Detta kommer 
leda till växande köer till denna handläggare medan det till en handläggare med större kapacitet istället 
skapas brist på ärenden och utnyttjandegraden sjunker. Denna kombination av naturlig och egenskapad 
variation skapar därmed också stor variation i genomloppstider för ärenden beroende på handläggare. 
Kötiden är en stor del av genomloppstiden, vilket bör hållas kort för hög kundnöjdhet. Dess variation 
mellan olika försäkringstagare är ytterligare en faktor till minskad kundnöjdhet.   
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7.2 Hur kan variationer i skadehandläggningsprocesser hanteras 
genom åtgärder för att eliminera slöserier inom flödet? 

De största slöserierna som uppkommer i flödet är det stora antalet lager och köer i processen, vilka blir 
svårhanterliga och skapar långa genomloppstider. Backoffice-processer, ofta kännetecknade av hög 
komplexitet, kräver ofta stor administration i fördelande av inkomna ärenden i separata köer. Som ovan 
beskrivits skapar detta ofta en obalans i flödet genom en variation i fördelningen, vilket innebär en 
varierande utnyttjandegrad för olika enheter. Obalansen innebär att det i samma flöde uppstår situationer 
där vissa processer bildar kö medan andra svälter och står utan arbete. Flödet har därmed både för låg och 
för hög kapacitet – samtidigt, trots att de är parallella med varandra. Utifrån detta resonemang kan knytas 
de japanska termerna muda och mura, det vill säga slöserier utifrån för hög och för låg kapacitet. Den 
låga kapaciteten medför köer och därmed ökade räntekostnader medan för hög kapaciteten medför direkta 
slöserier i form av kapacitet som inte tillför värde för kunden.  

I dessa situationer har denna studie visat att det främst är ett balanserat flöde som krävs innan andra 
förbättringar kan göras. Utgångspunkten måste ständigt vara att se helheten över flödet. Studien gjordes 
över ett flöde som förlagts på två separata kontor men med ett gemensamt inflöde. Utan ett helhetstänk 
för flödet finns risken att olika rutiner införs som påverkar helheten, så kallad suboptimering. I dessa 
separerade flöden är det därför lätt att ytterligare obalans uppstår. Obalans har därmed uppstått både inom 
de separerade flödena och mellan dessa. 

Åtgärderna för att eliminera obalans är att gå tillbaka till helheten. Detta genom att åter sammanfoga de 
separerade flödena. Inom flödet är det också viktigt att hålla antalet köer på en så låg nivå som möjligt. 
Detta skapar också denna sammanfogande effekt och en bättre helhet. Ur detta kan ankomsterna bemötas 
på ett bättre sätt och förhindrar obalans mellan handläggare. Färre köer gör det möjligt att lättare styra 
dessa genom att ärendena blir mer synliggjorda. Kontrollen ökar därmed och fördelningen kan göras med 
ett jämnare resultat. Detta skapar dessutom mer flexibilitet, vilket mer utförligt beskrivs i besvarandet av 
nästkommande forskningsfråga. En annan viktig åtgärd som påverkar helheten och därmed flödet och 
dess balans är planeringen av kapacitet på de olika kontoren. I ett separerat flöde är det av yttersta vikt att 
kapaciteten på alla enheter är likvärdig.  

Studien visar alltså att obalansen i flödet är den största källan till slöserier. Vid bättre balans kan sedan 
andra källor till slöserier elimineras. Detta är slöserier som kan detekteras i själva processen, exempelvis 
onödiga arbetsmoment som inte tillför kunden något ytterligare värde vilket bör kunna göra det möjligt att 
sänka processtiden. Även förenklingar av vissa moment skulle kunna sänka processtiden. Då variationen 
ofta kan sägas gå hand i hand med processtiden bör detta också kunna leda till minskad variation i 
processen. Tydliga rutiner över vad som förväntas för respektive process är också åtgärder för minskade 
processvariationer. Denna studie visar dock att dessa förbättringar inte bidrar till några större förbättringar 
av genomloppstider om obalanserna i flödet kvarstår.  
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7.3 Hur kan variationer i skadehandläggningsprocesser hanteras 
genom åtgärder för ökad flexibilitet inom flödet? 

Skadehandläggningsflödet verkar kunna kännetecknas av relativt hög grad av naturlig variation. Den 
finns både i ankomsten till systemet och även i stor grad i dess processer. Denna studie visar att avsaknad 
av flexibilitet i komplexa system med stor grad av naturlig variation förstärker den totala variationen för 
det totala flödet.  

Studien har funnit tre alternativa vägar för att uppnå högre grad av flexibilitet i skadehandläggningsflödet. 
Första alternativet är att se över hur ärendena fördelas. Används ett fast regelverk som fördelar ärenden 
utifrån yttre påverkan som inte har med flödet att göra eller fördelas de jämnt över handläggarna. Oavsett 
vilket är inget av metoderna optimala då det bortser från faktumet att betjäningstiden i processen påverkas 
av en naturlig variation, främst beroende på ärendenas olika komplexitet och handläggarens personliga 
förutsättningar. Optimalt är att istället vid fördelning se till kötiden och därefter fördela till den kortaste 
kön. Detta kräver stor information om alla ärendens kötid, vilket gör att det i många situationer blir svårt 
att hantera och styra. 

Andra alternativet är att se över mängden köer i flödessystemet. Denna studie visar att både 
genomloppstiden och variationen i genomloppstid sjunker i linje med den minskande mängden använda 
köer. Optimalt läge är att använda en endaste kö som betjänas av alla handläggare. Studien visar dock att 
mycket goda resultat fås även av användande av ett mindre antal köer. I denna studie användes tre köer 
med goda resultat.  

Det tredje alternativet för att stärka flexibiliteten i flödessystemet är att öka resursernas flexibilitet. Detta 
kan starkt knytas till det andra alternativet eftersom effekten av att öka resursernas flexibilitet kommer 
möjliggöra sammanslagning av flera enheter och således fortsatt minskning av antalet köer. I denna studie 
utfördes en simulering där två enheter slogs samman och handläggarna tilldelades utökade arbetsuppgifter 
men med också en utökad betjäningstid. Resultatet visade på ytterligare en sänkning av genomloppstiden.   
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8 REKOMMENDATIONER 
Här presenteras de rekommendationer som utifrån studiens syfte och slutsatser kan ges till fallföretaget 
Folksam - PSV. Studiens främsta rekommendation presenteras som det huvudsakliga 
förbättringsförslaget. Därefter presenteras också ett alternativt förbättringsförslag. För alternativen sker 
en kortare utvärdering utifrån dess för- och nackdelar. Eftersom denna studie avgränsats från 
implementering av förbättringsförslag har inte hänsyn tagits till resursanspråk för respektive alternativ.  

Flödet inom PSV är idag komplext med många köer. Denna studies slutsatser visade att denna 
komplexitet skapar obalans i flödet, vilket i sin tur bidrar till stora variationer i kötid mellan olika 
skadeärenden. Eftersom att obalanserna skapar de största slöserierna för flödet bör de initiala 
förbättringarna utgå från att skapa ett mer balanserat flöde. Förbättringsalternativen nedan utgår från att 
organisationen med kontor i Luleå och Linköping består samt att handläggarna inte kan förflyttas mellan 
de olika kontoren.  

8.1 Huvudsakligt förbättringsförslag – Separerade flöden 
Minskande antal köer i flödet har visat sig ge snabbare och mindre varierande genomloppstider samt en 
större kontroll och bättre styrning. Studien har visat att flöden med ett gemensamt inflöde som sedan 
separeras, ständigt skapar obalans. PSV-flödet består av två naturliga huvudflöden; flödet för nya skador 
och flödet för kvarstående besvär. Förbättringförsalg ett utgår från att helt särskilja dessa två flöden och 
därmed förtydliga dem för att på så sätt underlätta styrning av respektive flöde. Istället för att använda 
nuvarande organisation med FO, BO1 och BO2, delas flödet upp i mera naturliga flöden där handläggaren 
är en del i ärendet från början till slut. Utifrån intervjuer med handläggarna har det visat sig att detta något 
som eftersträvas (framför allt av dagens FO-handläggare). De får känna en större delaktighet i ärendet 
från anmälan till att det avslut, vilket skapar ett större incitament till att göra ett gott jobb. Detta innebär 
att överproduktion i form av onödig begäran av samtidigt handlingar minimeras.  

Figur 16 ger en schematisk bild över hur organiseringen av detta förslag är tänkt. Inflödet av inkommande 
ärenden sker främst per telefon. Genom separeringen finns två specifika telefonköer, en till varje flöde. 
Till dessa köer tillkommer också fysiska handlingar i form av exempelvis webbanmälningar, 
pappersanmälningar, journaler, intyg och ärrbilder. Dessa måste flexibelt fördelas jämnt mellan kontoren. 
Antalet köer av fysiska handlingar reduceras till att enbart innefatta en kö till respektive flöde och kontor, 
det vill säga totalt fyra. Kön blir gemensam för handläggare på specifikt flöde och kontor. Fysiska 
handlingar som exempelvis brev och e-post bör styras till gruppen som helhet och inte till specifika 
handläggare. Eftersom fysiska handlingar är svårare att jämnt fördela mellan kontoren och mellan 
handläggare så bör andelen av dessa hållas så låg som möjligt. Detta innebär ett arbete mot att i större 
utsträckning direktreglera skador samt inte begära in onödiga dokument.  

Antalet fysiska handlingar är väsentligt fler i flödet bestående besvär än i flödet med nya skador. Här 
måste därför en skillnad göras för hur de fysiska handlingarna som är en del i en redan påbörjad 
handläggning ska tilldelas. Detta är alltså handlingar som inkommer efter att en första kontakt med 
försäkringstagaren redan gjorts. Det kan vara exempelvis kompletteringar till sin skadeanmälan eller 
bilder för att visa på ärr. För flödet med bestående besvär måste alltid gemensam kö i dessa fall användas 
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och därmed principen först in – först ut, eftersom variationen i genomloppstid annars riskerar att bli hög. 
Ärenden får i detta flöde därmed aldrig tilldelas tillbaka till en specifik handläggare. Det får heller inte 
ske en utsortering av olika typer av skadeärenden från kön. Genom att ha en gemensam kö för 
inkommande handlingar och också ett gemensamt lager av ärenden i väntan så förenklas också ett 
införande av kontinuerlig mätning av PIA och utleveranstakt för att kunna följa genomloppstidens 
utveckling i processen. 

I flödet med nya skador finns dock en vinst i att handläggare tar hand om de fysiska handlingar som 
denne redan varit en del av. I detta flöde är nämligen antalet fysiska handlingar färre och kan inom rimlig 
tid betjänas. Vinsten är både i form av ökad motivation och delaktighet för handläggaren som får vara 
med och avsluta det arbete som denne redan påbörjat. Dessutom bör dessa handlingar som ovan beskrivits 
hållas låg, vilket kommer i större grad ske om handläggaren blir tvungen att själv behandla de fysiska 
handlingar som denne begärt in. För försäkringstagaren skapas också en vinst genom att denne bara 
behöver vara i kontakt med en handläggare.   

 

Figur 16 - Flöde lösningsförslag 1 

Genom att flödena är förtydligade och skilda från varandra, bör inkommande samtal till respektive flöde 
vara av rätt typ redan från början. Det vill säga; en ny skada ska placeras i kö till flödet med nya skador 
medan ett kvarstående besvär således ska placeras i kö till flödet för bestående besvär. Detta för att 
förhindra slöserier i form av främst onödig väntan och onödiga resursanspråk genom att koppla 
försäkringstagaren till rätt plats. Detta kan göras per telefon, genom att införa val där försäkringstagaren 
får specificera sitt ärende genom ett antal alternativ innan placering i kö för handläggning. Dessutom är 

Akutreglerare	  Luleå Akutreglerare	  Linköping Bestående	  besvär	  
LinklöpingBestående	  besvär	  Luleå

Avslutade	  
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det av största vikt att växeln kopplar försäkringstagaren rätt i de fall då samtalet gått vägen förbi denna. 
Separata telefonnummer för de olika flödena måste därmed införas.  

Inflödet kommer som idag fortsatt att styras nästan helt av produktionsplaneringen och schemaläggning 
på telefon. Detta eftersom det absolut största inflödet är genom telefon, detta gäller såväl nya 
skadeanmälningar som anmälningar om kvarstående besvär eller ärr. Planeringen måste dock förtydligas. 
Genom vetskapen om att ojämn kapacitet på telefon mellan kontoren skapar obalans i inkommande 
ärenden och därmed väntetider i flödena – måste denna varierande kapacitetsskillnad utjämnas. Målet för 
produktionsplaneringen måste vara att ständigt ha jämn kapacitet för de båda kontoren, i de båda flödena. 
Således bör även möten och andra aktiviteter som tar kapacitet av enheterna, planeras väl. Möten bör 
förläggas i perioder med litet inflöde av ärenden, såsom på torsdagar eller fredagar istället för perioder 
med högt inflöde, exempelvis måndagar. Det är enkelt att förespå att det i vissa tider fortsatt kommer att 
bli problem med att skapa en helt jämn produktionsplanering. Det färre antalet köer och dess utökade 
kontroll kommer dock underlätta en högre flexibilitet i köernas styrning. Genom att köerna mäts skapas 
klara indikationer på när obalans mellan kontoren föreligger. Obalansen kan utjämnas genom att antingen 
förflytta ärenden till det andra kontoret, alternativt kortsiktigt stoppa eller minska inflödet till specifik 
enhet. Att övervaka och utjämna köerna blir ett viktigt arbete för de gruppchefer som finns på de två 
kontoren. Som analysen visade kan system med bara en kö vara svårstyrda eftersom de många 
handläggare som betjänar samma kö lätt kan gömma sig i mängden. Även till detta är mätningar mycket 
viktiga instrument. Gruppcheferna använder mätresultat till att styra och stötta handläggarna och kön till 
bästa resultat.  

Viktigt att tänka på vid produktionsplanering är också de långa ställtider som studien visar finns för 
processen, vilka ökar med ärendets svårighetsgrad. Det kan därför vara önskvärt att för handläggare i 
flödet kvarstående besvär ha längre sammanhängande handläggningstider som är telefonfria. För flödet 
nya skador är ställtiden kortare vilket visar på att den telefonfria tiden blir mindre viktig. Om kapaciteten 
är korrekt för flödet, kan fysiska handlingar betjänas mellan inkommande telefonsamtal. 

Genom att handläggarna utför fler uppgifter och organisationen blir mindre specialiserad kommer just 
variationen i processen öka något. Som studiens resultat visar, framförallt genom utförda simuleringar, 
kompenseras denna ökning av variation i processen med den klart förbättrade flexibiliteten att möta 
ankomstvariationen. Detta eftersom det i processer men stor naturlig variation är viktigt att den 
sammantagna variationen av både ankomst- och processvariation hålls på lägsta möjliga nivå.  

8.2 Alternativt förbättringsförslag – En gemensam kö in till BO 
Ett alternativ till ovan presenterade förbättringsförslag är att behålla den uppdelning som finns idag med 
FO och BO, men samtidigt försöka reducera antalet köer så långt som det är möjligt. Simuleringar och 
teori pekar på att genom användning av endast en kö in till processen minskas de problem som uppstår 
med kapacitet i de olika arbetsgrupperna. Detta eftersom problemen med att vissa processer svälter medan 
andra bildar kö reduceras. Antalet köer minskas än mer om BO1 och BO2 sammansluts till ett enat BO, 
vilket då ytterligare utjämnar flödet. Detta innebär att köerna in till processen minskar till tre köer. En 
gemensam kö till FO samt två köer in till BO, en i Luleå och en i Linköping. En schematisk bild över hur 
en sådan organisation skulle kunna se ut finns presenterad i Figur 17. 
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Figur 17 - Flöde lösningsförslag 2 

Ett alternativ till enande av hela BO är att behålla uppdelningen i BO1 och BO2 men att använda sig av 
enbart en inkö till dessa. Detta skulle kunna vara ett steg i förbättringsarbetet då det inte medför nya 
arbetsuppgifter för några handläggare. Simuleringar visade dock att ett enat BO medför ett bättre resultat i 
form av kortare genomloppstider. Systemet visade ett bättre resultat trots att en tidigare BO1-handläggare 
kunde ha upp emot 50 procents längre processtid i ett BO2-ärende. Denna längre processtid är något som 
är naturlig på grund av den mindre erfarenheten i ärendet. Påslaget skulle kunna tänkas vara högt från 
början men i linje med att handläggaren skapar sig större erfarenhet och lär sig mer bör denna 
processtidsökning med tiden gå mot noll.  

Att endast ha en kö in till BO kräver mer styrning av kön, där ansvarskänslan kan skapa problem. Ett 
kösystem med gemensam kö ger dock en större kontroll över kön än dagsläget där det i princip är 
omöjligt att ha konstant koll på alla 40 köer in till BO-processerna. Här måste det därför precis som för 
det första alternativet, implementeras olika verktyg för att styrning av kön, vilka samtidigt måste skapa 
ansvarskänsla. Detta kan göras genom att exempelvis använda sig av verktyg som en styrhylla samt 
kontinuerlig mätning av kön för visualisering av kö-statusen för både ledning och medarbetare. Ett annat 
alternativ är att en del av de ärenden som ligger först i kön kontinuerligt fördelas till tillgängliga 
handläggare. Detta kräver mer administration men ger handläggaren ansvar för de tilldelade ärendena som 
ska slutföras under dagen. Kö-status måste sedan rapporteras av handläggarna i slutet av dagen och tas 
hänsyn till vid nästa dags tilldelning av ärenden. Minskat antal köer ger också större möjlighet för 
ledningen att tilldela ärenden utefter faktisk kapacitet utan att handläggarna måste ”ta ärenden av 
varandra” vilket lätt kan bidra till negativa känslor hos handläggarna.   
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Eftersom att inflödet till BO fortfarande till största del styrs av inflödet på FO för de respektive kontoren 
Luleå och Linköping så kommer inte alternativet att ta bort de problem som detta skapar i flödet. Detta 
alternativ kräver därför att om kön växer på ett av kontoren, så att ytterligare två dagars ledtid kan 
motiveras, så kommer ärenden att behöva skickas mellan kontoren. Alternativet kräver därför ett bättre 
samarbete mellan enheterna där målet är att arbeta med flödet tillsammans och gemensamt nå mål för 
total genomloppstid istället för att tävla mot varandra.  
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9 DISKUSSION 
I detta avsnitt förs en avslutande diskussion kring uppkomna tankar och reflektioner kring studien och 
dess resultat. Dessutom diskuteras fortsatta möjligheter till forskning i denna studies riktning.  

Denna studie utgick från en förväntan över att variationen i själva skadehandläggningsprocessen, 
processvariationen, skulle kunna kraftig reduceras eller helt elimineras. Genom observationer fann vi 
snart att en stor del av processvariationen berodde på för Folksam okontrollerbara ting och kunde 
beskrivas som naturlig. Det skapade en insikt över att lösningen inte skulle finnas i en eliminering av 
denna variation utan istället av ett omskapande av en organisation för att kunna hantera kombinationen av 
process- och ankomstvariation som processen påverkas av. Det var synligt att det skapades stora mängder 
kö framför vissa handläggare och att flödet hade långa genomloppstider. Fokus för studien förflyttades 
därför till fördelning av ärenden i processen och blev därför en studie mer mot den egenskapade 
ankomstvariationens påverkan. Denna variation kan i större grad hanteras av fallföretaget och skapade 
dessutom störst slöserier i flödet genom en ständig obalans.  

Studien visar på vikten av mätningar av processen. Utan att ha kontroll och att veta hur flödet presterar 
kan heller inga klara beslut tas och flödet kan inte styras. Därför krävs det att fallföretaget inför ytterligare 
mätningar för att rekommendationerna ska kunna genomföras. Det finns idag mycket mätdata som inte 
används och det finns också en del mätdata som saknas. Det kan därför sägas att man på 
fallstudieföretaget idag inte mäter rätt saker och inte heller använder det som man faktiskt mäter på ett 
effektivt sätt. När kösystemet görs om minskas antalet köer och skapar därmed större gemensamma köer 
till processerna. Att kontinuerligt mäta samt utvärdera inflödet och aktuell kö-status blir då viktigt. Till 
detta tillkommer även genomloppstid som ett viktigt mått för att utvärdera processen. Vi ser därför att 
fallstudieföretaget måste ta fram en del nya mätetal och sedan styra processflödet utefter dessa.  

Inflödet blir mycket viktigt att mäta. Om inte det totala inflödet är känt så går det inte att 
kapacitetsberäkna flödet korrekt. När det även är oklart vilka typer av ärenden som detta inflöde består av 
så blir kapacitetsbehovet för de olika processerna svåra att bedöma. Dessa mått på inflödet blir också 
viktiga för att detektera om obalans finns uppkommer i flödet samt för produktionsplaneringen för att 
kunna göra bättre planer med kapacitet. Detta ligger således till grund för att möjliggöra en effektivare 
produktionsplanering än idag. Just produktionsplaneringen är ett område som fått mindre uppmärksamhet 
i denna studie. Detta för att det ansetts falla utanför studiens avgränsningar. Vidare studier med större 
fokus på detta område rekommenderas. 

Det är viktigt att också mäta och följa upp de köer och de lager som finns i processen. Då kötiderna blir 
långa, skapas ett parallellt flöde med återkommande kunder, vilka tar resurser från det huvudsakliga 
flödet. Dessutom tillkommer utbetalning av dröjsmålsränta för ärenden som legat för länge i kö. Det är 
därför intressant att mäta antalet balanser i respektive kö varje vecka men också att mäta de öppna skador 
som ligger i direkt väntan på något externt. Kö-statusen måste sedan användas för att styra om i flödet om 
det uppstår obalans mellan kontor eller inom kontor. Data över kö-status visar också på direkta 
kapacitetsbrister eller överkapacitet i någon process samt prioriteringsordning på ärenden, där de äldsta 
ärendena måste handläggas före nyare ärenden om återkommande kunder och dröjsmålsränta ska 
undvikas. Genom att mäta och styra utefter dessa mätetal så kan processen göras mer proaktiv istället för 
reaktiv.  
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Eftersom att genomloppstiden för processen är det mått som säger mest om hur själva processen presterar 
i stort så bör mätningar av detta även införas i processen. Då processen inte är stabil görs detta bäst med 
Littles formel baserad på glidande medelvärde över en fyraveckors period. Balanser och öppna skador 
(vilka ligger i direkt väntan på journaler eller dylikt) sammanställs i slutet av varje vecka. Avslutade 
skador ligger till grund för den utleveranstakt som också måste mätas. Eftersom att de siffror som idag 
finns för avslutade skador i systemet inte är 100 procent säkra, kan det i ett initialt skede vara nödvändigt 
att manuellt räkna det totala antalet avslutade ärenden per vecka. Dessa kan sedan omräknas till dagstakt.  

Vad som också blir viktigt är att framtagna mätvärden används kontinuerligt. Effektivare flöde och 
gemensamma köer kräver indikatorer och visualiseringar, för att handläggare inte ska gömma sig i 
mängden. Fokus bör vara på prestation och resultat av flödet. Föreslagna mätetal blir bra indikatorer för 
detta. Därför bör daglig styrning där kontinuerlig uppdatering av nuläget och resultaten sker till alla 
medarbetare vara ett gott verktyg. Här kan också problem och obalanser diskuteras och beslut om åtgärder 
fattas. Detta ligger således i linje med en ökad flexibilitet för flödet. Idag sker mätningar främst av 
samtalstider och schemauppföljning men i framtiden bör fokus istället flyttas mot det som verkligen 
innebär levererade resultat.  

Som komplement till denna studie vore produktionsplaneringen som ovan beskrevs ett intressant område 
för vidare studier. Det finns stor naturlig variation i inflödet av ärenden till PSV-flödena, där det är 
produktionsplanerarnas ansvar att planera kapaciteten efter behov. Här finns potential till fortsatta 
förbättringar.  

Ett annat intressant område för fortsatt forskning vore att undersöka om det finns lösningar för att kunna 
möjliggöra en reduktion av den naturliga variation som denna studie ansett en stor del av 
processvariationen varit. Detta har inneburit att den ansetts vara ej möjlig att reducera utan bara möjlig att 
förhålla sig till. Exempelvis har detta handlat om personliga förutsättningar för handläggarna. Vidare 
forskning skulle kunna undersöka möjligheten om det med olika typer av stöd för handläggaren 
(exempelvis nya system eller ny teknik) skulle vara möjligt att reducera denna variation. Dessutom skulle 
ytterligare studier kunna bedrivas utifrån denna studies slutsatser och undersöka om dessa kan sägas vara 
generaliserbara även för andra flöden inom tjänsteindustrin.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE OCH OBSERVATIONSPROTOKOLL 
I denna bilaga presenteras den intervjuguide och de observationsprotokoll som används vid studiens 
observationer och intervjuer med skadehandläggare i Luleå och Linköping. 

Intervjufrågor  – handläggare 

• Är det något som du har reflekterat över att du gör flera gånger? Alltså upprepar för samma 
ärende som är onödigt? 

• Är det något annat som du tycker att du gör i ditt dagliga arbete som du uppfattar som onödigt? 
Alltså som du anser inte hade behövt göras eller kan göras på ett bättre/smidigare sätt? 

• Är du alltid helt säker på när du ska skicka ett ärende vidare? Och till vem? 
• I vilka situationer skickar du ärenden vidare? 
•  Finns det situationer då du anser att du enklare hade kunnat lösa detta själv istället för att skicka 

det vidare? Vilken/vilka? 
• Har du upptäckt situationer då du arbetar annorlunda än dina kollegor? Finns det gånger då detta 

försvårar för dig? (Exempelvis svårt att förstå vad de menar eller vad de gjort) 

Observationsprotokoll - FO 

o Antal inkommande samtal: 
o Typer av försäkringar: 
o Antal vidarekopplade samtal till annan enhet/vars: 
o Antal vidarekopplade samtal till BO1 slinga: 
o Antal vidarekopplade samtal till BO2 slinga: 
o Antal vidareförmedlingar (fråga + aktuella): 
o Antal avslutade ärenden med utbetald ersättning: 

Arbetsmoment samtal 1: 

Arbetsmoment samtal 2: 

Arbetsmoment samtal 3: 

Observationsprotokoll - BO 

o Antal inkommande samtal: 
o Typer av försäkringar: 
o Antal vidarekopplade samtal till annan enhet/vars: 
o Antal vidareförmedlingar (fråga + aktuella): 
o Antal avslutade ärenden med utbetald ersättning: 

Arbetsmoment samtal 1: 

Arbetsmoment samtal 2: 

Arbetsmoment ärende 1: 

Arbetsmoment ärende 2:
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BILAGA 2 - SÖKLISTA TEORISÖKNING DATABAS 
Nedan presenteras den artikelsökning över tidigare forskning som gjorts i databas via Luleå Tekniska 
Universitet. Söklistan är baserad på sökord antalet träff och antalet relevanta träffar.  

	  
Ref Sökord Databas Antal 

träffar 
Relevanta Datum 

1 "TPS" AND "service industries" Scopus 4 3 6-Sep-2013 
2 "lean production" AND "queuing theory" Scopus 5 3 6-Sep-2013 
3 "efficiency" AND "service industries" AND "processes" Scopus 118 * 9-Sep-2013 
4 "service operations" AND "productivity" AND "theory" Scopus 9 3 9-Sep-2013 
5 "queuing theory" AND "service industry" Scopus 2 1 9-Sep-2013 
6 "service times" AND "queues" Scopus 2529 * 12-Sep-2013 
7 "service times" AND "queues" AND "flexible" Scopus 38 2 12-Sep-2013 
8 "service time" AND "work in process" Scopus 24  12-Sep-2013 
9 "Service productivity" AND "service management" Scopus 10 3 13-Sep-2013 

10 "queuing theory" AND "stochastic  processes" Scopus 35 2 16-Sep-2013 
11 "queuing theory" AND "variability" Scopus 30  16-Sep-2013 
12 "operations strategy" AND "productivity" Scopus 57   
13 "arrival variation" Scopus 20 1 24-Sep-2013 
14 arrival process AND "distribution" AND "service industry" Scopus   24-Sep-2013 
15 "queues" AND "percieved waiting time" Scopus 6 2 26-Sep-2013 
16 "queuing theory" AND "flexibility performance" Scopus 2 1 26-Sep-2013 
17 "Multiserver Systems" AND "markov process" Scopus 9 5 27-Sep-2013 
18 "lean thinking" AND "service industry" Scopus 10 3 11-Oct-2013 
19 "multi skills" AND "process" Scopus 20 7 15-Oct-2013 
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BILAGA 3 - JÄMFÖRELSE ARBETSBESKRIVNING OCH FAKTISKT 
UTFÖRANDE 

I denna bilaga presenteras de arbetsuppgifter som finns i arbetsbeskrivningen över respektive process 
FO, BO1 och BO2. Denna arbetsbeskrivning har jämförts med observationer av verkligheten för att få en 
bättre uppfattning om processens nuläge. 

Arbetsuppgifter Luleå Linköping 

Telefonanmälan   

FO - Reglera skadan och begär in 
eventuella kompletteringar för fortsatt 
reglering inom FO/BO. 

Ja Ja 

FO - Begäran om handlingar: Fullmakt, 
kot, komplettering om händelseförlopp. 

Ja Ja 

FO - Samtal gällande kvarstående 
besvär och ärr kopplas till BO1 
beroende på försäkring. 

Nej, FO begär in handlingar 
och när dessa inkommer 
fördelas det beroende på 
skadans art till BO1/BO2 

Nej, FO begär in handlingar 
och när dessa inkommer 
fördelas det beroende på 
skadans art till BO1/BO2 

Skriftlig anmälan/webb   

FO - Notera alla uppgifter från 
skriftlig/webbanmälan på 2.5 bilden. 

Ja Ja 

 

FO - Reglera skadan och begär in 
eventuella kompletteringar för fortsatt 
reglering inom FO/BO. 

Ja Ja/Nej – Gäller anmälan 
flerskadedrabbad kund 
regleras den av BO1. 

Kan direktreglering ske utifrån anmälan 
hanteras det av FO. 

Ja Ja 

Eget ansvar för arkivering. Ja Ja 

FO - Begäran om handlingar: Fullmakt, 
kot, komplettering om händelseförlopp. 

Ja Ja 

FO - Anmälningar som gäller Ja Ja 
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kvarstående besvär och är lämnas till 
BO1/BO2 beroende på försäkring. 

Tandskador   

FO - Registrera skadan Ja Ja 

FO - Skicka ut käk och tandintyg och 
begär in kvitto vid behov. Enklare 
tandskador skall telefonregleras. 

Ja Ja 

Fakturor på akutkostnad betalas av FO. Ja Nej – BO1 

FO - Skickar ut alla ansvarsförbindelser ?? ?? 

FO - När handlingar inkommer är det ett 
BO1-ärende 

Ja Ja 

BO1 – Bekräftar/avslår samt betalar 
fakturor. 

Ja Ja/Nej, i dagsläget endast 
två personer på BO1 men 
efter utbildning Ja 

Taxi   

FO kan vid tele med kund bekräfta taxi 
enl. instruktion. Därefter ska kund 
skicka intyg som styrker fortsatt 
taxibehov. 

Ja Ja 

FO – Betala fakturor på skador utan akt. Ja Nej  -Görs av post/BO1 

FO – Beställa taxi från taxikurir. Ja Ja 

FO – Vid nej från taxikurir lämnas 
ärendet till BO1 för fortsatt reglering. 

Ja Ja 

BO1 – Utreder, bekräftar och betalar 
taxi som inte går via taxikurir. 

Ja Ja 

Förstörda kläder/glasögon, 
merkostnader och övriga kostnader. 

  

FO – Ta beslut i telefon och lämna 
ersättning. 

Ja Ja 

Om det krävs handlingar eller utredning Nej – FO gör vissa enklare Ja 
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hanteras ärendet av BO1. utredningar efter handlingar. 

Läkarintyg (sjukskrivning)   

FO – Behöver bara begärs in vid 
oklarheter och där vi från början vet 
utredning krävs. Motiveras på 1.4. 

Ja Ja 

När intyg kommer ska det hanteras av 
BO1. 

Ja Ja 

FO – Om vi makulerar intyget måste 
diagnos och vårdinrättning noteras. 

Ja Ja 

Kvitton (strävar efter minimal 
hantering) 

  

FO – Begäran av kvitto ska motiveras 
på 1.4. 

Ja Ja 

FO hanterar kvitton som inte medför 
utredning. 

Ja Nej 

BO1 hanterar kvitton som medför 
utredning 

Ja Ja 

Fakturor   

FO – Betala inkommen faktura om den 
inte kräver utredning. 

Ja Nej 

Taxi och Synoptik hanteras av FO. Ja Nej 

Tandskadefakturor och journalkostnader 
hanteras av BO1. 

Ja Ja 

Är fakturan ställd till Folksam får den 
inte makuleras utan sparas i pärm eller 
pappersakt. 

Ja Ja 

BO1 hanterar fakturor som medför 
utredning. 

Ja Ja 

Utredning   

BO1  - begär in journaler, reglerar Ja/Nej – oftast begär FO in Nej – oftast begär FO in och 
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samband och akuta sjuktider. Tar även 
ställning till tveksamma 
olycksfallsdefinitioner.  

och sedan fördelas till BO1. 
Om det saknas begär BO1 in. 

sedan fördelas till BO1. Om 
det saknas begär ”posten” 
in. 

Ärr   

BO1 – Tar emot ärrförfrågningar och 
sållar vilka som ska kopplas till BO2, 
bedömas direkt på telefon och vilka 
ärenden där foto ska in. 

Nej – Fronten kopplar vidare 
eller begär in foton till 
gruppbrevlåda för fördelning 
av ”posten”. 

Ja 

BO1 – Reglerar alla ärr med stöd av 
tabellerna 2006 och 2011. 

Ja Ja 

BO2 – Reglerar ärr som inte har 
ärrtabell 2006 och 2011. 

Ja Ja 

BO2 – Reglerar multipla ärr. Ja Ja 

BO2 – Reglerar ärr som omfattas av lyte 
och men. 

Ja Ja 

Medicinsk invaliditet   

BO1 - Reglerar invaliditetsskador med 
schablonvillkor (enkla inv.) 

Ja Ja/Nej, endast vissa eller en 
person gör detta på BO1 
annars till BO2. 

BO1 – Skickar ut alla förenklade intyg 
och ber kunden inkomma med journaler 
för att bedömning ska bli aktuell. 

Ja/Nej – oftast begär FO in 
och sedan fördelas till BO1. 
Om det saknas begär BO1 in. 

Nej – oftast begär FO in och 
sedan fördelas till BO1. Om 
det saknas begär ”posten” 
in. 

BO1  - Färdigbedömda invaliditeter från 
annat bolag/trafik/rese. 

Ja Ja/Nej, endast vissa eller en 
person gör detta på BO1 
annars till BO2. 

BO1 – Skriver PM till medicinsk 
rådgivare i de ärenden man känner 
osäkerhet. 

Ja Ja 

BO2 – Reglerar invaliditetsskador med 
faktiska invaliditeter. 

Ja Ja 

BO2 – Skriver PM till MR vid Ja Ja 
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osäkerhet. 

Avslag samband   

BO2 – Avslår samband med stöd från 
MR. 

Ja Ja 

Flera försäkringar   

BO2 – Skador med utbetalningar av ärr 
och invaliditeter när kunden har flera 
försäkringar. 

Ja Ja 

Aktivitetskapital och Ekonomiska 
invaliditeter 

  

Regleras endast av utbildade 
handläggare på BO2. 

Ja Ja 

Juridiska ombud   

BO2 – Reglerar alla skador med 
juridiska ombud. 

Ja Ja 

Överprövningsärenden   

BO2 – Reglerar skador som kunden 
överklagat till KOF/ARN/PFN 

Ja Ja 

Stämningsärenden   

BO2 – Vara Juridik person behjälplig i 
såväl diskussioner som uppskattning av 
invaliditeter och betalningar enl. 
förlikningsavtal.  

Ja Ja 
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BILAGA 4 - KARTLÄGGNING AV FLÖDET LULEÅ & LINKÖPING 
Nedan presenteras de kartor som ritats upp över de två flödena ”akutskadereglering” och ”kvarstående 
besvär och ärr” för nuläget i Luleå och Linköping.  

	  
Figur 18 - Akutskadereglering Luleå (antalet handläggare motsvarar ej verkligheten) 
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Figur 19 - Akutskadereglering Linköping (antalet handläggare motsvarar ej verkligheten) 
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Figur 20 - Flöde "kvarstående besvär och ärr" Luleå (antalet handläggare motsvarar ej verkligheten) 
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Figur 21 - Flöde "bestående besvär och ärr" Linköping (antalet handläggare motsvarar ej verkligheten) 
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BILAGA 5 - BALANSER I LULEÅ 
I denna bilaga presenteras data över balanser för respektive handläggare under en fyraveckorsperiod 
vilket inkluderar 2 veckor innan de som ”pinnades” i studien, samt de två första av de pinnade veckorna. 

	  
Hand-
läggare 

Balanse
r v -2 

Äldsta skada i kö 
(veckor) 

Balanser 
v 1* 

Äldsta skada i kö 
(veckor) 

Balanser 
v 2 

Äldsta skada i kö 
(veckor) 

BO1 1 50 4 57 5 28 2 
BO1 2 84 3 26 2 26 3 
BO1 3 18 2 38 3 20 - 
BO1 4 29 6 42 5 23 1 
BO1 5 8 5 23 1 21 1 
BO1 6 53 1 43 3 61 2 
BO1 7 21 2 38 1 42 2 
BO1 8 82 1 22 1 35 1 
BO1 9 40 - 44 4 31 5 
BO1 10 12 0 12 0 12 0 
BO1 11 9 1 15 0 34 2 
BO1 12 16 1 9 - 17 2 
BO1 13 4 2 52 4 18 1 
Totalt 426 2,33 421 2,42 368 1,83 
       
Handlä
ggare 

Balanse
r v -2 

Äldsta skada i kö 
(veckor) 

Balanser 
v 1 

Äldsta skada i kö 
(veckor) 

Balanser 
v 2 

Äldsta skada i kö 
(veckor) 

BO2 1 48 7 36 6 34 7 
BO2 2  110 14 81 11 65 9 
BO2 3 68 13 52 6 55 5 
BO2 4 57 14 48 11 19 6 
BO2 5 44 7 70 9 72 10 
BO2 6 76 13 58 7 54 6 
BO2 7 90 8 80 10 66 9 
BO2 8 73 6 67 6 52 4 
BO2 9 65 7 65 8 75 9 
Totalt 631 9,89 557 8,22 492 7,22 
*Från v1 så kör man 4 veckor arbete med att arbeta bort balanser 
(därför telefonfria handläggare) 
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BILAGA 6 - TELEFONTID FO UNDER FYRA DAGAR FÖR FYRA 
HANDLÄGGARE 

I denna bilaga presenteras samtalstid per samtal för fyra handläggare på FO under fyra dagar. Datan 
har använts som grund för att se hur samtalstiden varierar för samma handläggare beroende på ärendets 
typ.  

Telefontid 1 Telefontid 2 Telefontid 3 Telefontid 4 

371 978 483 803 

60 473 462 239 

200 717 513 1399 

391 803 312 610 

805 107 603 331 

140 490 593 182 

347 177 327 707 

638 34 388 574 

1133 843 399 847 

455 590 221 184 

656 261 389 185 

900 143 564 853 

357 714 795 852 

51 225 847 770 

85 235 727 924 

496 190 1005 514 

711 237 58 738 

120 504 832 323 

860 97 233 108 

397 109 1432 814 

591 264 99 626 

1322 625 851 865 

734 255 845 853 

119 716 86 850 

38 335 266 853 
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780 544 318 468 

853 613 299 762 

115 642 745 748 

209 120 519 369 

296 878 80 847 

79 465 513 849 

770 728 1070 633 

1044 511 234 869 

405 732 339  

149 105 579  

505 261 390  

481 584 417  

746 848 293  

832 686 249  

773 848 841  

295 321 466  

103 360 245  

773 828 291  

720 870 307  

72 406 880  

683 386 227  

297 380 609  

679 240 989  

774 180 172  

854 338 532  

340 508 167  

499 614 677  

104 184 410  

183 739 250  

257 83 468  

776 351 213  

439 557 407  



  

III 

493 255 154  

1039 518 529  

560 918 127  

290 854 532  

217 742   

 256   

 793   

 685   

 476   

 838   

 

 



  

I 

BILAGA 7 - SAMTALSTID DIREKTSAMTAL OCH SLINGSAMTAL I 
LULEÅ 2013 
I tabellen nedan presenteras den data över direktsamtal och servicegruppsamtal, även kallat slingsamtal 
för handläggare i Luleå under 2013 fram till och med 31 oktober 2013. Datan har använts för att se 
variationer i genomsnittliga samtalstider mellan handläggare samt uppskattning av kapacitetsbortfall till 
direktsamtal.  

Samtal 
Luleå 
2013  

Direkt-
samtal 

Sling-
samtal 

Samtals-
tid direkt 

Samtals-
tid slinga 

Snittid 
direkt 

Snittid 
slinga 

Snittid 
inkom. 

FO 1 652 4 042 22:15:40 360:56:09 00:02:03 0:05:21 00:04:54 

FO 2 472 5 186 18:08:58 510:45:03 00:02:18 0:05:55 00:05:37 

FO 3 443 5 340 29:08:52 629:31:13 00:03:57 0:07:04 00:06:50 

FO 4 398  2 345 15:39:19 447:34:34 00:02:22 0:11:27 00:10:08 

FO 5 10 137 00:30:12 18:54:00 00:03:01 0:08:17 00:07:55 

FO 6 492 3 773 12:06:13 369:26:14 00:01:29 0:05:52 00:05:22 

FO 7 383 3 192 12:14:51 444:00:09 00:01:55 0:08:21 00:07:39 

FO 8 519 5 569 47:27:13 697:36:24 00:05:29 0:07:31 00:07:21 

FO 9 65 921 04:08:53 152:56:11 00:03:50 0:09:58 00:09:34 

FO 10 25 221 01:25:59 52:10:17 00:03:26 0:14:10 00:13:04 

FO 11 408 3 431 17:05:27 262:19:47 00:02:31 0:04:35 00:04:22 

FO 12 83 675 06:52:54 124:04:32 00:04:58 0:11:02 00:10:22 

FO 13 21 134 00:40:16 31:24:57 00:01:55 0:14:04 00:12:25 

FO 14 79 897 02:44:27 89:37:34 00:02:05 0:06:00 00:05:41 

FO 15 13 77 01:15:15 16:45:24 00:05:47 0:13:03 00:12:00 

FO 16 73 819 06:04:33 131:30:36 00:05:00 0:09:38 00:09:15 

FO 17 114 574 02:13:30 92:02:50 00:01:10 0:09:37 00:08:13 

FO 18 17 225 01:04:54 35:59:23 00:03:49 0:09:36 00:09:11 

FO 19 104 647 04:32:40 103:42:04 00:02:37 0:09:37 00:08:39 

FO 20 396 3897 05:02:38 713:22:01 00:04:24 0:10:59 00:10:23 

FO 21 599 2827 05:29:25 301:17:35 00:00:33 0:06:24 00:05:22 

      Totalt 00:08:18 



  

II 

BO1 1 802 5 092 27:00:47 484:59:54 0:02:01 0:05:43 00:05:13 

BO1 2 673 2 424 37:49:44 276:48:37 0:03:22 0:06:51 00:06:06 

BO1 3 642 3 037 12:19:04 391:11:57 0:01:09 0:07:44 00:06:35 

BO1 4 418 3 831 20:16:05 478:26:32 0:02:55 0:07:30 00:07:03 

BO1 5 619 2 140 30:34:15 184:12:49 0:02:58 0:05:10 00:04:40 

BO1 6 867 2 106 62:55:53 362:18:26 0:04:21 0:10:19 00:08:35 

BO1 7 963 2 125 50:02:44 226:59:13 0:03:07 0:06:25 00:05:23 

BO1 8 665 4 642 40:45:34 434:26:06 0:03:41 0:05:37 00:05:22 

BO1 9 437 3 448 16:39:58 406:03:58 0:02:17 0:07:04 00:06:32 

BO1 10 1 029 2 102 44:18:57 206:20:01 0:02:35 0:05:53 00:04:48 

BO1 11 868 3 016 28:04:58 244:00:34 0:01:56 0:04:51 00:04:12 

      Totalt 00:05:52 

BO2 1 703 748 49:59:03 101:20:28 0:04:16 0:08:08 00:06:15 

BO2 2 20 265 00:41:09 68:35:57 0:02:03 0:15:32 00:14:35 

BO2 3 377 2 012 20:21:59 201:51:45 0:03:14 0:06:01 00:05:35 

BO2 4 176 1 048 09:33:43 168:35:45 0:03:16 0:09:39 00:08:44 

BO2 5 353 386 13:04:31 27:13:54 0:02:13 0:04:14 00:03:16 

BO2 6 288 1 031 13:53:06 114:24:53 0:02:54 0:06:40 00:05:50 

BO2 7 462 1 211 17:57:19 181:02:02 0:02:20 0:08:58 00:07:08 

BO2 8 608 781 45:42:53 97:02:31 0:04:31 0:07:27 00:06:10 

BO2 9 893 788 56:32:07 74:26:40 0:03:48 0:05:40 00:04:41 

BO2 10 645 1 112 27:17:53 83:39:43 0:02:32 0:04:31 00:03:47 

   I   Totalt 00:06:36 

 

 


