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Sammanfattning 
Alla skidanläggningar i Sälen är lika varandra när det kommer till stugboknings- och 
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Abstract 
All the ski resorts in Sälen look very similar in terms of booking the stay and arrival process. What 
Kläppen Ski Resort wants is to have the competitive advantages that their process is perceived as 
simple and effective. Today the costumer has to go through several queues to get their keys, skipass 
and rent ski gear before settling down in their cabin. This is why this thesis was made, with the goals 
to give a suggestion on how to achieve a simpler and more effective process for the costumer upon 
arrival in Kläppen.  
 
To achieve the goals established, process maps were made to give a clear visual of how the process 
looks today. This was also to be used as support in a waste analysis and value stream analysis. 
 
Based on the waste analysis the wastes that the customer is exposed to cloud be identified and from 
the value steam analysis the value adding, non-value adding but necessary (Muda 1) and non-value 
added (Muda 2) activities was identified and categorized. 
 
The suggestions to Kläppen on how to make the process simpler and more effective was to 
completely eliminate the wastes that are categorized as Muda 2 and also provide suggestions on how 
they can simplify the wastes categorized as Muda 1. Proposals include displaying, photography on 
the skipass, changing the website, customer information and the extradition of keys. The results 
should lead to a simpler and more effective booking- and arrival process for the costumer.   
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt kommer en kort introduktion till examensarbetet att presenteras. 

Bakgrund och problemet som lett till att arbetet utförs kommer att presenteras. Vidare kommer 

målen med arbetet, en kort beskrivning av vilka lösningsmetoder som var tänkta att användas och 

slutligen vilka avgränsningar arbetet hade. 

 

1.1  Bakgrund och syfte 

Kläppen Ski Resort är en familjestyrd skidanläggning belägen i Sälen. Kläppen är den sjätte 

största skidanläggningen i Sverige. De har 30 heltidsanställda och cirka 130-140 säsongsanställda. 

Kläppen Ski Resort, som vidare i rapporten kommer kallas Kläppen erbjuder utförsåkning, 

längdskidåkning och har även en camping. Anläggningen har 34 nedfarter och 21 liftar.  

 

Alla skidanläggningar i Sälen liknar varandra när det kommer till hanteringen av stuguthyrning, 

skipass och uthyrning av skidutrustning (Eriksson G.). Kläppen vill få konkurrensfördelar genom 

enkelhet och effektivitet vid hanteringen av kundens ankomst. Kläppen vill att kunden ska 

uppleva att det går snabbt och smidigt ända från det att kunden bestämmer sig för att boka en 

stuga till dess att de befinner sig i stugan färdiga med skidutrustning och skipass. Kläppen vill inte 

att kunden ska behöva stå i köer och genomgå flertalet steg för att komma på plats stugan.  

 

Kläppen tror att stugboknings- och ankomstprocessen kan göras enklare och effektivare och det 

är därför detta examensarbete utförs. 

 

De målgrupper som berörs av problemet med att kunden utsätts för väntan och förflyttningar för 

att ta sig igenom stugboknings- och ankomstprocessen är Kläppens kunder och personal. 

Kunden blir stående i olika köer för olika saker. Först ska de stå i kö för att hämta ut nyckeln och 

sedan ska de byta plats och stå i kö för att hyra utrustning och köpa skipass. Sedan ska kunden ta 

sina saker och ta sig till stugan. Kläppens personal finns där för att hjälpa och ta hand om kunden 

och är kunden missnöjd eller irriterad kommer detta att påverka personalen. En glad och nöjd 

kund ger glad och nöjd personal.  

 

Examensarbetet kan öka befintlig kunskap eller lösa problem på området genom att göra en 

processkartläggning för att visualisera ”kundens väg” till stugan från beslut av stugbokning till 

dess att kunden befinner sig i stugan med skipass och utrustning. Detta gör att Kläppen får en 

visuell bild över hur processen ser ut. Att sedan försöka identifiera vad som kan öka kundens 

upplevelse av enkelhet och effektivitet i processen och ge förslag på hur de kan förbättras kan ha 

kundnöjdhet som följd. 
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1.2  Mål 

Målen med examensarbete är att: 

 Identifiera slöserier Kläppens kunder utsätts för i stugboknings- och ankomstprocessen. 

 Ge förslag på vilka förändringar kläppen kan utföra i stugboknings- och ankomstprocessen 

för att den ska bli enklare och effektivare. 

 

1.3  Lösningsmetoder 

För att fastställa nuläget: 

 Visualisera processen kunden genomgår från det att beslut om stughyrning tas till dess att 

kunden befinner sig i stugan med utrustning och skipass i form av en processkartläggning.  

 

För att hitta eventuella förbättringsområden och alternativa lösningar: 

 Testköra websidan där kunden bokar stuga och gör förbokningar- och köp för att kolla på 

tydlighet, struktur och ordning. 

 Ta del av gästundersökningar gällande kundens upplevelse av onlinebokningen, receptionen i 

välkomstcentret, skidhopen/skipass försäljningen vid välkomstcentret och skiduthyrningen 

från sekundärdata. 

 Använda de ”7 service-slöserierna” från filosofin lean för att omdefiniera vad de 

betyder/utgör på en skidanläggning och med hjälp av dessa göra en slöserianalys av 

stugboknings- och ankomstprocessen. 

 Utföra en värdeflödesanalys av processen för att identifiera vilka aktiviteter som är 

värdeskapande, icke värdeskapande och icke värdeskapande men nödvändiga.  

 

För att validera resultatet: 

 Jämföra dagslägets process med processen som den ser ut efter givna förslag för att se att 

om förbättringar åstadkommits.  

 

1.4  Avgränsningar 

 Arbetet omfattar enbart processen som Kläppens kunder genomgår från det att kunden 

beslutat sig för att hyra en stuga till dess att de är inne i stugan med sin utrustning och 

skipass.  

 Arbetet avgränsas från hur kunden tar sig till anläggning och antas komma med bil då enligt 

gästundersökningar 98 % av kunderna anländer med bil. 

 I arbetet antas kunderna gå igenom alla steg i processen och tar inte hänsyn till de kunder 

som endast kommer för ett dagsbesök.  

 Arbetet avgränsas från andra delar av verksamheten så som längdskidåkning och camping. 

 Analyserna går inte in på vad som anses som slöseri inom tilläggen på onlinebokningen. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer den teori som arbetet baseras på att presenteras.   

 

2.1  Logistik 

2.1.1 Kartläggning 

”En processkarta är ett flödesschema som steg för steg visar aktiviteter som tillsammans utgör en 

process. Med process menas här en serie aktiviteter där början och slut är definierat” (Sveriges 

kommuner och landsting). 

 

En processkartläggning kan utföras för att ge en visuell bild för hur processen eller processerna 

ser ut i dagsläget och genom att göra en processkartläggning ges hjälp att tänka grafiskt. 

”Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet var man står idag” (Modern 

logistik s.177). Att ha en god kunskap om hur processerna ser ut idag är en förutsättning för att 

kunna avgöra om en alternativ förändring av processen kommer att leda till en förbättring. Det 

finns inga rätt eller fel i hur en processkartläggning utförs och det finns många olika sätt att göra 

dem, meningen är att de ska fungera som ett stöd för kartläggaren. 

 

I en kartläggning används symboler för att hjälpa till att förklarar processen. Nedan visas några 

som vanligtvis används vid kartläggning (Modern logistik s.177): 

 

 
Figur 1 Vanliga symboler vid kartläggning 

 

Innan en processkartläggning utförs är det bra om dessa frågor besvaras eftersom svaren 

påverkar hur detaljerad den behöver vara och hur arbetet läggs upp (Sveriges kommuner och 

landsting): 

 Varför kartläggningen utförs? 

 Vad ska kartläggningen användas till? 

 Vilken process är det som ska kartläggas? 

 Ska den beskriva nuläget eller ska den utgöra en grund till ett framtida förbättrat läge? 

 

Steg i att utföra en processkartläggning: 

1. Besvara frågorna ovan. 

2. Identifiera alla aktiviteter som ingår i processen. 
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3. Placera dem i tidsordning. 

4. Tydliggör flödet. 

5. Gå igenom processen som nu finns. 

6. Stäm av med de som kan och jobbar med processen. 

 

2.2  Lean 

Lean är en produktionsfilosofi som strävar efter att eliminera slöserier i alla aspekter av en 

organisations produktionsaktiviteter (Lean–SSA). I grund och botten fokuserar lean på att behålla 

samma värde men med snålare resurser. Inom lean finns det olika verktyg som kan användas för 

att hjälpa till att identifiera slöserier och arbeta med ständiga förbättringar. Två av dessa är de 

7+1 slöserierna och värdeflödesanalys.  

 

2.2.1 De 7 Slöserierna 

Ett slöseri beskrivs som ”Varje aktivitet som inte tillför kundens varor och tjänster något värde” 

(Engström, 2014). De 7 slöserierna upprättades ursprungligen av Thaiichi Ohno, skaparen, och 

även kallad ’fader av Toyota Production Systsem’ (TPS) är följande (Lean Toolbox s.20): 

 

1. Överproduktion 

Enligt Taiichi Onho var denna form av slöseri den värsta. Detta för att han ansåg denna vara 

roten till många andra problem och andra typer av slöserier. Slöseriet överproduktion är att 

producera för mycket, för tidigt. 

 

2. Väntan 

Väntan är förmodligen det näst värsta slöseriet enligt Bicheno & Holweg (Lean Toolbox 

s.22). Tiden som en produkt står stilla är ett slöseri. Att vänta är fienden för bra flöde. 

Väntan kan vara olika, det kan vara t.ex. en maskin som gått sönder och sätter stop på flödet 

eller att en operatör får vänta på att en maskin ska arbeta färdigt. 

 

3. Onödiga rörelser 

Onödiga rörelser koppas till både människan och arbetsstationens layout. Hur ergonomin ser 

ut för arbetarna och hur arbetsstationen ser ut för människan. Måste de förflytta sig mycket, 

böja och sträcka sig för att utföra sitt arbete? Om detta är fallet, är rörelserna onödiga? 

 

4. Onödiga transporter 

Alla typer av transporter är onödiga. Det är en form av slöseri som inte helt går att ta bort 

men som ständigt bör arbetas med för att minska och optimera. 

 

5. Överarbete 

Att utföra överarbete kan vara t.ex. att utföra steg som kunden inte vill betala för och utföra 

onödiga steg i processen.   

 

6. Onödigt lager 

Att ha lager som inte behövs kan leda till minskad flexibilitet och kostar pengar. Att ha 
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onödigt lager tenderar att öka ledtiden och även göra det svårare att identifiera problem. 

 

7. Felaktigheter 

Felaktigheter kostar pengar både kort- och långsiktigt. Felaktigheter leder till kassationer och 

omarbete som vidare leder till väntan. 

 

Ohno’s sju slöserier var ursprungligen lämpande för tillverkning och produktionssektorn som 

kan utläsas från definition av dem ovan, men de kan även tillämpas inom tjänstesektorn. (Lean 

Toolbox s.21) Även om Ohno’s sju slöserier tar hänsyn till kunden så är de tillämpade från en 

organisations perspektiv och inte från kundens perspektiv. Sett från en kunds perspektiv 

omdefinieras de sju slöserierna till ”De 7 service slöserierna”. (Lean Toolbox s.26) 

 

 
Figur 2 Omdefiniering från Ohno's 7 slöserier till De 7 service-slöserierna 

 

2.2.2 De 7 Service slöserierna    

1. Fördröjning 

Kunder som väntar på service, i köer, för svar, på något som inte anländer som utlovat. 

Kundens tid ses som gratis för företagen. 

 

2. Överarbete 

Kunden tvingas uppge information eller data upprepande antal gånger, behöver upprepa 

detaljer och/eller uppgifter i formulär, kopiera information till fler platser, svara på frågor 

från flera källor inom samma organisation. Även att kunden får utföra dubbelarbete. 

 

3. Onödiga rörelser 

Kunden behöver stå i kö flera gånger, brist på ”ett-stopp-flöde”, dålig ergonomi i 

servicemötet. Kunden behöver utföra onödig ansträngning för att få den service de önskar. 
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4. Otydlig kommunikation och avsaknad av förtydliganden 

Förvirring över hur produkten eller tjänsten fungerar eller används. Kunden tvingas söka 

klarhet eller tvingas till att göra misstag. 

 

5. Felaktigt lager 

Slut på lager, oförmögenhet att få exakt den produkt eller tjänst som krävdes eller 

förväntades. Kunden får istället substitutprodukter eller tjänster. 

 

6. Förlorad möjlighet att behålla eller vinna kunder 

Misslyckande att skapa samförstånd, ignorerar kunder, ovänlighet, och elakhet. 

 

7. Fel 

Fel i tjänstetransaktionen eller fel på produkten, försvunnet eller skadat gods. Produkten eller 

tjänsten möter inte kundens förväntningar eller behov. 

 

2.2.3 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys har sitt främsta syfte i att hjälpa till att identifiera och eliminera moment 

som inte är värdeskapande i processen. En värdeflödesanalys handlar om att kartlägga 

verksamheten för att få en visuell bild som tydligt visar processen och därmed vad i den som är 

värdeskapande och inte (Lean Concepts, 2004). 

 

När en analys utförs av aktiviteter i en värdeflödesanalys delas de olika aktiviteterna in i 

kategorier. Dessa kategorier är: 

 Värdeskapande aktivitet 

 Icke värdeskapande men nödvändig aktivitet  

 Icke värdeskapande aktivitet  

 

Muda är det japanska ordet för slöseri som i sig är starkt kopplat till lean. Inom lean definieras 

slöserierna som två typer av Muda. Typ 1 Muda och typ 2 Muda. Typ 1 Muda är aktiviteter som 

inte skapar något värde men som är nödvändig för processen. Denna typ av slöseri bör reduceras 

genom förenkling då den inte kan plockas bort helt. Typ 2 Muda är rent slöseri. Det ger inget 

värde utan snarare ses det som att typ 2 Muda tar bort värde och denna form av slöseri bör 

prioriteras att eliminera (Lean Toolbox s.20). 

 

Genom att identifiera Muda 1 & 2 i flödet kan eliminering och minimering av slöserier utföras. 

De värdeskapande aktiviteterna/tiden kan ses som det kunden är villig att betala för och 

resterande anses som slöseri, vilket kunden inte är villig att betala för. 
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3. Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt kommer företaget Kläppen Ski Resort att presenteras och även en genomgång av 

hur stugboknings- och ankomstprocessen ser ut och fungerar idag genomgås med tillhörande 

processkartor. 

 

3.1  Kläppen Ski Resort 

Kläppen Ski Resort är en privatägd skidanläggning belägen i Sälen. Det är familjen Eriksson som 

skapat Kläppen och även de som styr idag. ”Det började 1982 då pappa Per pulsade runt på 

Kläppenberget i snöskor och stora visioner, som idag är högst verkliga.” (Kläppen). Sedan dess 

har Kläppen varit familjen Erikssons liv och Per som är VD för kläppen har börjat lämna över 

allt mer till sonen Gustav som idag arbetar som anläggningschef. 

 

Kläppen säger att de satsar på skidåkare som kommer till Sälen för skidåkningen. ”Skidsystemet 

är uppbyggt kring ett berg med nedfarter i alla väderstreck. Anläggningen ligger inbäddad i skog, 

vilket skyddar mot vind och gör att snön ligger kvar längre i pisterna. Kläppen bjuder på varierad 

skidåkning för alla smaker och för både stora och små.” (Kläppen). Bredvid skidåkningen satsar 

de på samvaro, familjeaktiviteter och trevliga restauranger. De säger även att nöjen finns att hitta 

högre upp på fjället och det går bussar regelbundet för de gäster som söker det. 

  

Kläppen är den sjätte största skidanläggningen i Sverige och även den första anläggningen du 

möts av i Sälen. De har 30 heltidsanställda och cirka 130-140 säsonganställda. Kläppen erbjuder 

utförsåkning, längdskidåkning och har även en camping. Anläggningen har i dagsläget 34 

nedfarter och 21 liftar (Kläppen).  

 

3.2  Stugboknings- och ankomstprocessen 

I dagsläget består stugboknings- och ankomstprocessen av: 

 Boka stuga. Antingen online via Kläppens webbsida eller genom Kläppens telefonbokning. 

 Hämta ut sin stugnyckel. 

 Hyra utrustning. 

 Köpa skipass. 

 

3.2.1 Boka stuga 

Den första kunden gör innan de åker till Kläppen är att det bokar sin vistelse genom att hyra en 

stuga. Detta kan de göra via websidan eller ringa till Kläppens telefonbokning. Beroende på vilket 

alternativ de väljer utförs ett antal aktiviteter för att kunden ska ta sig igenom bokningen. En 

processkarta för dessa steg visas nedan. 
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Figur 3 Processkarta för stugbokningen 

Om kunden väljer att ringa till Kläppens telefonbokning startar processen med att kunden ringer 

och den får meddela vilka datum den önskar att besöka Kläppen och även uppge antalet 

besökare den kommer tillsammans med. Sedan diskuteras var eller hur kunden vill bo. Det kan 

vara att kunden vill bo i en viss stugby eller en specifik stuga. Säljaren i telefonbokningen hjälper 

kunden att välja stuga genom att beskriva stugan och lyssna på kundens behov och önskemål. 

Vidare bokas perioden in, detta innebär även att en stuga har bokats in för kunden. När perioden 

bokats in erbjuds kunden ett avbeställningsskydd som de får ta ställning till om de vill ha eller 

inte. Vidare får kunden ett antal val att ta ställning till. De får välja om de vill ha några av de 

tillbehör som erbjuds. De tillbehör som erbjuds är: 

 Avresestäd 

 Barnsäng/barnstol 
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 Trappskydd 

 Linneset 

 

Då kunden tagit ställning till detta får de uppge sina uppgifter för att säljaren ska kunna lägga in 

en referens till bokningen. Efter detta skickas en bekräftelse till kunden via mail och i mailet finns 

även fakturan kunden skall betala för sin bokning. Till sist ska kunden betala fakturan. 

 

Väljer kunden att boka stuga via onlinebokningen ska kunden först besöka websidan 

(www.kläppen.se) och navigera sig till onlinebokningen. När de hittat var bokningen sker får de 

välja datum för sin vistelse för att få upp de lediga alternativ under den period de önskar. Vidare 

får kunden möjlighet att anpassa sin sökning genom att fylla i parametrar de önskar. Sedan får 

kunden möjlighet att titta på olika stugor som finns lediga för att välja en stuga. När de valt stuga 

och går vidare i processen får de välja om de vill lägga till ett avbeställningsskydd för vistelsen. 

När kunden tagit ställning till detta går de vidare till kundkorgen där de får en översikt av vad de 

lagt till i sin bokning. Här får kunden möjlighet att komplettera sin bokning genom att kunna 

lägga till om de vill förköpa skipass, förboka skidutrustning och om de vill boka skidskola i 

förväg. Om kunden väljer att lägga till någon av dessa genomgår de en särskild process för 

bokning av dessa, se appendix 1,2 och 3 för processkartor för dessa. När kunden gjort tilläggen 

eller väljer att inte lägga till någonting klickar de sig vidare till kassan. I kassan får kunden välja 

om de vill logga in (befintlig kund) eller registrera sig och uppge sina uppgifter. Till sist får 

kunden betala för stugan och bokningen är klar. 

 

3.2.2 Stugnyckel 

 

 

Då kunden anländer till Kläppen är det första steget att hämta ut sin stugnyckel och checka in. 

Det förta steget är att kunden måste ta sig till välkomstcentret som är platsen där receptionen är 

belägen och där kunden hämtar ut sin nyckel. Kunden måste först hitta en parkering utanför 

välkomstcentret och det finns ca 130 parkeringsplatser enligt anläggningschefen på Kläppen. 

Därefter går kunden in i välkomstcentret och möts av en skylt som hjälper kunden med 

vägvisning för olika ärenden som kan utföras i byggnaden. När kunden ska hämta ut sin nyckel 

och checka in ska de gå åt höger mot receptionen. Här får kunden ställa sig i en fysisk kö för att 

sedan checka in och få ett kuvert som innehåller en broschyr med information om kundens 

vistelse i stugan såsom ”bra att veta”, ”innan du åker hem” och telefonnummer som kan komma 

att behövas. Det finns även två par nycklar till stugan i kuvertet och en blankett att fylla i om 

kunden vill förboka en stuga till kommande säsong. Kunden får även en karta över området för 

att kunna hitta till sin stuga. 

 

 

Figur 4 Processen för upphämtning av stugnyckel 
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3.2.3 Hyra utrustning 

När kunden ska hyra skidutrustning och vill prova utrustningen innan och inte boka online så 

måste de ta sig till välkomstcentret som är platsen där uthyrningen är belägen. När kunden går in 

i välkomstcentret möts de av en skylt som hänvisar dem till vänster och in i skidshopen för att 

hyra sin utrustning. När de går in i shopen ska de först ta en nummerlapp för att ställa sig i kö. 

Kunden får välja mellan tre alternativ, vilket innebär tre olika köer att ställa sig i och dessa är:  

 Endast skipass. 

 Uthyrning och skipass.  

 Förbokad hyra och byte.  

 

Figur 5 Processkarta för skiduthyrningen 
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Figur 6 Nummerlappar 

 

När kunden har sin nummerlapp får de vänta på att deras nummer kallas. När kundens nummer 

kallas får de gå till personalen i kassan. Nummerlapparna för förbokad hyra och byte prioriteras 

för att de ska få hjälp snabbt enligt butikschefen på Kläppen. 

 

Kundmötet börjar med en kort behovsanalys och kunden får svara på vad de vill hyra för typ av 

utrustning och uppge sina skostorlek, längd och vikt för att personalen ska kunna hämta ut och 

ställa in utrustningen korrekt. Om kunden inte känner till sin vikt, skostorlek eller längd får de 

hjälp av personalen att ta reda på dessa genom att antingen väga sig, mäta sin fot med eller sin 

längd. Vidare får kunden prova ut ett par pjäxor/snowboardskor som passar. När de hittat ett par 

de vill ha får de ta ställning till om de vill ha något av de tillbehör som erbjuds. Tillbehören 

Kläppen erbjuder är: hjälm, handledsskydd och ryggskydd. När kunden har allt de vill ha blir de 

erbjudna Kläppens försäkring som är ett hyrskydd för utrustningen och får ta ställning till om de 

vill ha denna eller inte.  

 

Om kunden är en ny kund hos Kläppen så behöver Kläppen kundens uppgifter och om kunden 

har körkort/ID med sig scannas detta, och om inte så tas uppgifterna manuellt. Vidare tar 

Kläppen även kunden telefonnummer. När kontraktet om kundens skidutrustning är färdigställt 

sker försäljning av skipass om kunden tänk köpa det i samband med hyra av utrustning (detta 

följer stegen från första beslutspunkten i skipass som förklaras nedan) och om inte får kunden 

betala för utrustningen. Det sista kunden gör i denna process är att de själva får gå till den del av 

butiken där stavarna finns för att prova ut och ta stavar.  
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3.2.4 Köpa skipass 

När kunden ska köpa skipass för sin vistelse i Kläppen kan de välja om de vill köpa det i 

skidshopen på Tranantorget eller i välkomstcentrets skidshop. Oavsett vilken av dem de väljer 

måste kunden gå in i shopen för att ta en nummerlapp och på så vis ställa sig i kö. Kunden står 

sedan i kö till dess att deras nummer kallas och de kan gå fram till personalen i kassan och få 

hjälp.  

 

När kunden ska köpa skipass kan de välja mellan olika typer av skipass. Kunden har skipasset för 

att kunna åka lift upp för backarna. Utan skipass kommer de inte in till liften. Då kunden väljer 

skipass som är mellan en till tre dagar köper de endast ett kort som är laddat med antalet dagar de 

väljer. Väljer kunden att köpa kort som håller fyra till fem dagar behöver de fotograferas och 

samma sak vid sex till åtta dagar med då ska även kundens namn finnas med på skipasset. När 

kunden valt vilket skipass de vill ha får de betala och sedan får de sitt kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7 Processen för att köpa skipass 
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4. Genomförande 

I detta avsnitt kommer arbetets utförande att beskrivas. Vilka metoder som används och hur de 

har utförts. 

 

4.1  Besök på Kläppen 

Ett besök hos Kläppen i Sälen utfördes som varade i 5 dagar (Sön-Tors). Under besöket 

definierades uppgiften mellan handledare och student genom diskussion av behov från Kläppens 

sida och intresse från studentens. 

 

En rundtur av anläggningen gjordes för att visa hur det ser ut idag och var de olika processerna 

äger rum. Själva arbetet utfördes inne på kontoret på Tranantorget varvat med besök i 

välkomstcentret för att träffa anställda i receptionen, skidshopen och uthyrningen. 

 

Möten och diskussioner med ansvariga för de olika områdena på anläggningen utfördes för att 

hjälpa till att ge förståelse för hur processerna ser ut. Information samlades in kring hur vad de 

anställda tycker fungerade bra och mindre bra och hur de uppfattade processerna, även hur de 

uppfattar att kunden uppfattar dem.  

 

4.2  Testkörning av websida 

Websidan testkördes genom att sätta sig i kundens sits och en testbokning av stuga med tillbehör 

utfördes. Dels för att förstå hur processen ser ut som kunden genomgår men även för att hitta 

vad som kan uppfattas som onödigt eller svårt för kunden.  

 

Under testkörningen av websidan testades olika sätt att boka. Att lägga till tillägg, ändra sig 

gällande stuga, backa fram och tillbaka för att se hur det fungerade. Ordningen och strukturen 

testades. 

 

4.3  Gästundersökningar 

Sekundärdata från Kläppens gästundersökningar från de två senast säsongerna analyserades för 

att få en uppfattning av vad Kläppens kunder tycker om stugboknings- och ankomstprocessen. 

 

I gästundersökningen för säsongen 14/15 och 15/16 ställde Kläppen frågan ”Vilket är ditt 

helhetsintryck av X?” och gav kunden en sex-gradig skala att fylla i deras svar. Sex är ”mycket 

bra” och ett är ”mycket dåligt”. Av de kunder som besvarade frågan kunde ett medelvärde 

beräknas och visas nedan för båda säsongerna. 
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Figur 8 Medelvärdet utifrån en 6-gradig skala från gästundersökningarna de senaste två säsongerna. 

 

I den sex-gradiga skalan som kunden får för att besvara frågan är skala 1-2 negativa, 3-4 neutrala 

och 5-6 positiva. 

 

Gällande telefonbokningen under säsongen 15/16 var det 1069 kunder som svarade på 

undersökningen. 88 % av dem hade positiva svar, 10 % var neutrala och 2 % var negativa. Detta 

betyder att, avrundat till närmsta heltal, upplevde 941 kunder att telefonbokningen fungerar bra, 

107 kunder tyckte det var okej och 21 kunder tycker att den fungerade dåligt. 

 

Gällande online bokningen under säsong 15/16 var det 2013 kunder som svarade besvarade 

undersökningen. Statistiken från undersökningen visade att 75 % av dessa var positiva, 21 % 

neutrala och 4 % negativa.  

 

Gällande receptionen i välkomstcentret under säsong 15/16 var det 2325 kunder som svarade på 

undersökningen. Av dessa var 93 % positiva, 7 % neutrala och 0 % negativa. 

 

Gällande skiduthyrningen under säsong 15/16 var det 1390 kunder som svarade på 

undersökningen. Av dessa var 92 % positiva, 7 % neutrala och 1 % negativ. 

 

4.4  Processkartor 

Processkartor upprättades för att visualisera processerna och få en tydlig bild på vilka aktiviteter 

kunden genomgår. Processkartorna upprättades även i syfte att kunna vara till stöd vid en 

slöserianalys och en värdeflödesanalys av aktiviteterna.  

 

Processkartorna kunde göras med hjälp från möten och diskussioner med anställda på Kläppen 

samt vidare kontakt för ytterligare och missad information och förtydliganden. Processkartorna 

gjordes genom att identifiera varje aktivitet kunden utför och lägga dem i tidsordning. 
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När processkartorna upprättades användes ett datorprogram där de vanligaste symbolerna för en 

flödeskartläggning fanns med.  

 

I processkartorna har flödet endast symboliserats med pilen för materialflöde och pilen för 

informationsflöde valdes bort. Anledningen till detta beslut är för att kunden i detta fall kan ses 

som materialet som flödar genom processen. Vanligtvis sker en beställning från kund och detta är 

då informationsflödet och sedan tillverkas t.ex. en produkt och då flödar materialet. Dessa går 

mot varandra då informationsflödet går in till tillverkning medan materialflödet går ut från 

tillverkning. Eftersom kunden i detta fall ses som materialet så är det materialflödespilen som 

används genom hela processen i kartorna även vid de tillfällen som kunden uppger information 

så som i uthyrningen (se del 3.2.3) då en behovsanalys utförs och kunden uppger skostorlek, 

längd och vikt. I denna del används materialpilen för att symbolisera att för varje händelse som 

sker tar sig kunden vidare i processen. 

 

Stegen i arbetet följde de steg som togs upp i den teoretiska referensramen då de fyra frågorna 

först besvarades enligt följande:  

1. Processkartläggningen utfördes för att få en tydlig visuell bild av hur processen för 

stugbokning och ankomsten ser ut hos Kläppen idag.  

2. Kartläggningen var tänk att användas för att analysera, identifiera slöserier och vidare för att 

kunna avgöra vilka aktiviteter som är värdeskapande eller inte. 

3. Processen som var tänk att kartläggas var hela stugboknings- och ankomstprocessen som 

kan separeras till fyra processer: 

 Boka stuga 

 Hämta nyckel 

 Hyra utrustning 

 Köpa skipass 

4. Tanken var att kartläggningen skulle beskriva nuläget och vidare utgöra en grund till ett 

förbättrat framtida läge. Egentligen gör det ingen skillnad i sig i hur kartläggningen utförs om 

den är till för att beskriva nuläget eller utgöra ett framtida förbättrat tillstånd. ”Tanken är att 

kartläggningen skall beskriva nuläget för att därigenom ge möjlighet att analysera de brister 

som finns och ge ett underlag till en handlingsplan för ett förbättringsarbete.” (Grape G.). 

 

Sedan identifierades alla aktiviteterna och placerades i ordning. Under uppbyggnaden av kartorna 

och även efter att de färdigställts fanns det kontakt mellan student och Kläppen för att 

kontinuerligt bekräfta att de såg korrekta ut. 

 

Processkartorna visas i avsnitt 3 och appendix 1,2 och 3.  

 

4.5  Slöserianalys 

Under arbetet med slöserianalysen användes processkartorna. De fanns med som stöd för att 

kunna följa processtegen och identifiera slöserier. Arbetet utfördes genom att gå igenom alla 

aktiviteter som lagts in i kartorna från första aktiviteten i stugbokningen till den sista i inköp av 

skipass. Bortsätt från tilläggen såsom förköp skipass, förbokning utrustning och skidskola i 
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internetbokningen. Varje aktivitet kopplades till ”De 7 service slöserierna” för att avgöra om 

aktiviteten innehöll slöserier.  

 

4.6  Värdeflödesanalys 

Under arbetet med värdeflödesanalysen återanvändes processkartorna för att finnas som stöd då 

aktiviteterna skulle kategoriseras in i de tre olika kategorierna. För Kläppen har dessa definierats 

enligt följande: 

 

Värdeskapande aktivitet: När kunden blir hanterad och omhändertagen. När kunden själv gör 

aktiva val som kommer att påverka deras besök eller utgör en aktivitet som gör det lättare för 

dem att hantera processen. 

 

Icke värdeskapande men nödvändig aktivitet (Muda 1): En aktivitet som inte skapar något 

värde för kunden men måste utföras för att kunden skall ta sig genom stugbokning- och 

ankomstprocessen och få tillgång till stugan, utrustning och skipass. 

 

Icke värdeskapande aktivitet (Muda 2): En aktivitet som inte skapar värde för kunden utan 

mer gör det svårt/jobbigt för kunden att ta sig genom processen. 

 

Analysen genomfördes på samma sätt som slöserianalysen. Genom att gå igenom varje aktivitet i 

kartorna och placera var och en i kategorierna. För att avgöra om aktiviteter var Muda 1 eller 2 

gjordes avvägningar. För att bestämma dessa användes approachen att Muda 1 aktiviteter inte går 

att ta bort helt utan att sätta stopp för hela processen och Muda 2 aktiviteter går och borde tas 

bort helt från processen och det kommer endast att gynna flödet. Vidare för att hänvisa till vilken 

kategori de tillhörde gjordes färgkoder för att få en tydlig översikt över hur många och vilka 

aktiviteter som tillhörde vilken kategori. Grön användes till de värdeskapande aktiviteterna, gul 

till de som är icke värdeskapande men nödvändiga och röd till de som ansågs vara endast icke 

värdeskapande. Färgen grå valdes för de aktiviteter som inte ansågs kunna kategoriseras utifrån 

hur processkartan var uppbyggd. En ytterligare kategori lades till för att rätt kunna placera in 

några aktiviteter. För denna valdes färgen blå och har betydelsen att själva aktiviteten inte skapar 

något värde i processen då dem mest bidrar med fördröjning av processen och andra kunder får 

vänta längre men att kunden får möjlighet att få hjälp med detta är värdeskapande för kunden.  
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5. Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer analyser att göras och resultaten kommer att presenteras. 

 

5.1  Slöserianalys 

5.1.1 Fördröjning 

För kunden som skall genomgå hela stugboknings- och ankomstprocessen med att hämta ut 

stugnyckel, hyra utrustning och köpa skipass behöver stå i minst två köer. Kunder som väntar på 

service genom att stå i kö är enligt de sju serviceslöserierna en del av definitionen på fördröjning. 

Som tidigare nämnt i avsnitt 2.2.1 säger skaparen av de sju slöserierna att denna form av slöseri är 

den värsta (Ohno). Kunden köar i receptionen för att hämta ut sin stugnyckel och sedan i 

skidshopen för att hyra sin utrustning, och om de inte köper skipass samtidigt eller skipass för 

hela sin vistelse när de hyr utrustningen behöver de stå i en tredje kö för att köpa det. Dessa är de 

fysiska köerna som kunden står i. Ringer kunden till Kläppens telefonbokning för att boka sin 

vistelse står de även i en telefonkö. Om kunden även fullgör bokningen över telefonen finns det 

en fördröjning i att kunden behöver vänta på en bekräftelse per mail för att se att allt blivit rätt 

och att deras vistelse är inbokad. 

 

En fördröjning har även identifierats vid anländandet till Kläppen när kunden skall hitta en 

parkeringsplats. Detta för att besöka välkomstcentret som är det första stoppet kunden måste 

passera för att hämta ut stugnyckeln. Eftersom parkeringen utanför välkomstcentret som har ca 

130 parkeringsplatser kan uppfattas som trång enligt personal på Kläppen då kundtrycket är högt 

så uppstår en fördröjning när kunden måste leta parkeringsplats.  

 

När kunden tagits emot av personal i skiduthyrningen ombes de att uppge sin skostorlek, längd 

och vikt för att personal ska ha möjlighet att hämta och ställa in utrustningen korrekt. Om det är 

någon av dessa parametrar som kunden uppger sig inte veta sker en fördröjning av kundmötet i 

form av att personalen på uthyrningen behöver hjälpa kunden att ta reda på detta genom att 

antingen plocka fram en våg som kunden kan väga sig på och eller plocka fram mätstickor som 

de kan mäta fötter och längd med. Detta kan ses som att kunden står still och det blir en väntan i 

flödet. Enligt Ohno är tiden som en produkt står still ett slöseri. Kunden kan i detta fall ses som 

en produkt som står till och det skapar i sig en fördröjning av processen. Även om kunden i detta 

fall får hjälp av personal att ta reda på information för att hitta rätt utrustning till dem så kan det 

utifrån Ohno’s sju slöserier ses som ett stillastående då kunden inte förs vidare i flödet. Vidare 

fördröjning i uthyrningen sker om kundens personnummer behöver knappas in manuellt om de 

inte har ID med sig som kan scannas. Om kunden inte är en befintlig kund behöver även för- 

och efternamn och telefonnummer fyllas i manuellt.  

 

Fördröjningar och väntan som uppstår vid skipassförsäljningen är om kunden skall köpa skipass 

för 4-5 dagar eller 6-8 dagar på anläggningen. Då kunden köper någon av dessa alternativ 

behöver de fotograferas. Detta i sig tar längre tid att hantera än att bara ge kunden ett skipass. 

Om kunden består av en familj som alla ska ha skipass så behöver alla fotograferas för sitt eget 

skipass och om inte alla personer befinner sig vid kassadisken måste de hämtas för att 

fotograferas och detta leder till en fördröjning. Kunden kan även uppmanas att komma tillbaka 
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senare med alla medlemmar om de inte befinner sig i närheten för att fotograferas. Vid 6-8 dagars 

skipass skall även namnet manuellt matas in och detta bidrar till en fördröjning. 

 

5.1.2 Överarbete 

Slöseriet överarbete har identifierats då kunden köper skipass. Då kunden köper 4-5 eller 6-8 

dagars skipass behöver de som tidigare nämnt fotograferas och detta bidrar till en fördröjning 

och om inte alla som skall ha ett skipass finns på plats behöver de hämtas. Att behöva lämna 

platsen för att hämta resterande personer anses som överarbete eftersom enligt de sju 

serviceslöserierna i avsnitt 2.2.2 är överarbete att kunden tvingas till att uppge information eller 

data flera gånger. Om kunden behöver lämna platsen för att komma tillbaka och hantera detta 

gör att de behövt upprepa steget och det är överarbete. Därför anses fotografering vid skipass 

hamna i flera av slöserikategorierna. 

 

Om utrustning som kunden hyrt går sönder eller inte passar och behöver bytas ut så går kunden 

tillbaka till uthyrningen och tar en nummerlapp till ”byte” och behöver ännu en gång stå i kö och 

göra om steget med hyra av utrustning. Kunden provar ut ny utrustning och hyr igen. Detta anses 

som dubbelarbete för kunden, när hen behöver upprepa en del av processen för att det inte blev 

korrekt första gången. Eller att utrustningen gått sönder. 

 

5.1.3 Onödiga rörelser 

Ur ett helhetsperspektiv av hela processen behöver kunden stå i kö flera gånger och det är brist 

på ett-stop-flöde i processen. I definitionen för onödiga rörelser utifrån de sju serviceslöserierna 

är bristen på ett-stop-flöde just det som symboliserar onödiga rörelser. Kunden som ska hyra 

stuga, utrustning och köpa skipass tvingas stå i kö minst två omgångar.  

 

En onödig rörelse som förkommer inne i välkomstcentret är att kunden som hämtar ut 

stugnyckel går först till höger vid ingången och ställer sig i kö och hanterar hela stugdelen för att 

sedan behöva gå till andra delen, alltså vänster för att så i en ny kö för att hantera uthyrningsdelen 

och kan inte göra allt detta på en gång utan detta måste idag hanteras som två separata aktiviteter. 

 

Andra identifierade slöserier i form av onödiga rörelser är att kunden måste ta sig till 

välkomstcentret för att hämta ut stugnyckel och förköpta skipass då detta skulle kunna utföras på 

annat sätt. Även att leta och vänta på parkering utanför välkomstcentret dagar då det är mycket 

kunder såsom stugbytardagar innebär att kunden utför onödig ansträngning för att servicen. 

 

Som nämns i avsnitt 2.2.2 i slöseriet ”onödiga rörelser” ingår även ergonomin i servicemötet. När 

kunden står i kö till receptionen, uthyrningen och skipass skulle ergonomin för kunderna kunna 

vara bättre då det kan blir brist på platser att sitta på och kunder tvingas stå och vänta i kö. Det är 

även konstruerat på det sättet att det är en fysisk kö till receptionen vilket innebär att kunden 

måste ställa sig i kön och stå där till dess att de blir omhändertagna och blir inte kallade med ett 

könummer. 
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Att behöva hämta resterande medlemmar som skall fotograferas för skipass är en onödig rörelse 

som kunder utför. Det är en större ansträngning än vad som förväntas behövas för att få ett 

skipass till anläggningen. 

 

När kunden har hyrt utrustning inne i skidshopen och de har färdigställt kontraktet och betalat 

får de själva gå längst bort i butiken för att själva hämta och prova ut stavar. Detta innebär att 

kunden måste ta med allt som de hyrt och bära det längst bort i butiken eventuellt lämna någon 

med utrustningen och ta stavar i omgångar. 

 

Om kunden tycker på knappen ”backa” i sin webbläsare när de är inne på onlinebokningen så 

backar den ut från bokningen och kunden måste börja om processen. Detta anses vara en 

onödigrörelse då enligt definitionen för en onödig rörelse säger att om kunden behöver utföra 

onödig ansträngning för att för att få servicen de önskar så är rörelsen onödig. Att kunden backas 

helt ur bokningen och tappar allt och behöver börja om, ses som en onödigt stor ansträngning 

från kundens sida. 

 

5.1.4 Otydlig kommunikation och avsaknaden av förtydliganden 

När kunden kommer in till välkomstcentret möts de av en skylt som visar om de ska till höger 

eller vänster för deras ärende. Skylten säger, som visas nedan att höger leder till reception, vänster 

till skipass och rakt fram finner kunden restaurangen. Som tidigare nämn i avsnitt 2.2.2 gällande 

de sju serviceslöserierna så anses det som ett slöseri om kunden tvingas söka klarhet i hur det 

fungerar eller tvingas göra misstag.   

 

 
Figur 9 Väghänvisningsskylt inne i välkomstcentret 

Det som skylten missar att framföra är att om kunden har förbokat skipass ska de inte gå till 

skipass utan till receptionen för att hämta dem. Detta leder till förvirring för kunden som har 

förbokat och kunder går fel och ställer sig i fel kö och behöver sedan gå tillbaka till receptionen 

(Gånors L. & Skogsstad M.). 

 

Kunder som anländer till Kläppen och ska hämta ut sina stugnycklar i välkomstcentret går till 

receptionen. För att hämta ut sin nyckel ska kunden stå i kö och det kan enligt Linda som jobbar 

med bokning och boende på Kläppen råda förvirring över hur detta går till då det är en fysisk kö 

kunden skall ställa sig i. Detta leder till att kunden tvingas söka klarhet i hur det fungerar, om de 

ska hämta en nummerlapp eller om de bara ska ställa sig i kö. 
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När kunden köper en viss typ av skipass då det krävs att alla medlemmar som ska ha skipass 

fotograferas råder det otydlig kommunikation över.  

 

5.1.5 Felaktigt lager 

Utrustningen och eller tillbehör som kunden önskar hyra i skiduthyrningen kan vara slut och 

kunden är därmed oförmögen att få exakt den produkt som önskades.  

 

När kunden befinner sig på websidan för att boka sin vistelse och stugan som de vill boka inte 

finns tillgänglig för den tiden som det tänk att besöka anläggningen så är kunden även här 

oförmögen att få exakt de som de förväntade sig kunna få. 

 

5.1.6 Förlorad möjlighet att behålla eller vinna kunder 

Under hela kund-/servicemötet riskerar Kläppen att inte behålla kunden till nästkommande 

säsonger om inte kunden upplever att servicen är bra och de får vad de önskar. Processen måste 

funka som de vill att den ska. Enligt definitionen för detta slöseri, som tidigare nämnt, uppstår 

detta genom misslyckande av samförstånd men även genom att kunder ignoreras eller att 

personalen uppfattar som otrevlig eller elaka. Missnöjda kunder berättar om sin upplevelse och 

sitt missnöje för sina vänner som sedan berättar vidare till sina vänner. Detta fenomen kallas för 

”word-of-mouth” och sprid till många potentiella kunder om organisationen har missnöjda 

kunder. 

 

När kunden söker parkering för att hyra utrustning i välkomstcentret så det finns 25 stycken 

parkeringar precis utanför välkomstcentret och ca 150 söder om bygganden och kan uppfattas 

som trång och liten. Om det är fullt på parkeringen finns risken att kunden lämnar Kläppen för 

att hyra utrustning hos en närliggande försäljare. 

 

När kunden befinner sig på websidan för att boka sin vistelse och de valt vilken tidsperiod och 

stuga de vill ha och går till kundkorgen och sedan väljer att tycka på knappen ”backa” i 

webbläsaren för att göra någon ändring eller bara backa tillbaka för att se stugan igen så backas 

kunden ut helt från bokningen och tvingas att börja om då inget sparas i kundkorgen. Detta kan 

leda till irritation hos kunden och de avslutar sin bokning. 

 

När kunden ringer in till Kläppen för att boka sin vistelse och telefonkön är lång finns det risk att 

kunden väljer att lägga på. 

 

5.1.7 Fel 

När kunden går tillbaka med utrustning på grund av att någonting fel under första mötet. Då 

utrustningen inte möter kundens förväntningar, behov eller att den gått sönder så anses det som 

ett slöseri. Detta ingår under slöseriet ”fel” eftersom som tidigare nämnt i sista punkten i avsnitt 

2.2.2 är slöseriet ”fel” när det blivit fel i tjänstetransaktionen eller om det är fel på produkten. 

 

När kunden backar på från kundkorgen på websidan och bokningen försvinner så uppstår det ett 

fel eftersom kunden inte kan få tillbaka bokningen och måste börja om.  
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5.2  Värdeflödesanalys 

 

5.2.1 Stugbokning 

 

 
Figur 10 Färglagd processkarta för stugbokning 

 

5.2.1.1 Telefonbokning 

Stugbokningen delas som sagt upp i två processer, telefonbokning och onlinebokning. Som 

tidigare nämnt i avsnitt 4.6 definierades en värdeskapande aktivitet för Kläppen som en aktivitet 

då kunden blir omhändertagen eller tar beslut som kommer att påverka deras vistelse. En 

värdeskapande aktivitet är generellt en aktivitet kunden är villig att betala för. Gällande 

telefonbokningen anses det som värdeskapande då kundens önskade period bokas in eftersom 

kunden då fått det som de vill ha. Det är även värdeskapande för kunden att de får välja om och 

eller de vill ha tillbehören som de erbjuds. Att kunden sedan, när bokningen är färdigställd får en 
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bekräftelse med faktura mailad till dem är även det värdeskapande då de kan se så bokningen 

utförts korrekt med korrekta uppgifter. 

 

Icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter i telefonbokningen är att kunden måste ringa till 

Kläppen. Detta skapar inget mervärde i sig men är nödvändigt för att kunna boka över telefon. 

Att kunden meddelar vilken period de önskar besöka Kläppen, antalet besökare de kommer att 

vara och att uppge sina uppgifter ger heller inget mervärde för kunden men för att Kläppen ska 

kunna boka in rätt tid och storlek på stugan med rätt referens är dessa nödvändiga. Att kunden 

sedan ska betalar fakturan anses inte ge värde för kunden men för att vistelsen ska bli av måste 

detta ske. 

 

5.2.1.2 Onlinebokning 

I onlinebokningen är val av datum värdeskapande eftersom kunden stuga kommer att bokas in 

anpassat till de datum och följer de kunden vill ha. Det är även värdeskapande att kunden kan 

anpassa sin sökning efter egna preferenser för att lättare hitta det dem vill ha. Kunden får själv 

välja om de vill köpa tillägget avbeställningsskydd och anses vara värdeskapande då de själva 

beslutar om de vill ha det eller inte. Kundkorgen i onlinebokningen anses vara värdeskapande för 

kunden eftersom de får en överblick över allt som de kommer att betala för. Kunden kan även 

välja om de vill komplettera sin bokning med exempelvis skipass, utrustning etc. och detta är 

också värdeskapande då de själva får möjligheten att besluta om de vill hantera detta när de bokar 

eller om de vill hantera detta vid ankomsten. 

 

De icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteterna i onlinebokningen är att kunden måste 

besöka Kläppens webbsida och väl inne på webbsidan måste kunden navigera sig till 

onlinebokningen. Dessa steg är dock nödvändiga för att kunden ska kunna boka sin vistelse men 

skapar i sig inget mervärde för kunden att utföra. Att klicka sig vidare från sina val till kassan 

skapar inget värde för kunden utan är endast ett steg som måste utföras för att komma till slutet 

av beställningen. Det ger heller inte kunden mervärde att fylla i sina uppgifter men även detta är 

nödvändigt för att kunna koppla beställningen till rätt kund. Att kunden betalar ger dem inte 

något mervärde men är självklart nödvändigt för att de ska få tillgång till stugan de bokat. 

 

5.2.2 Stugnyckel 

 
Figur 11 Färglagd processkarta för upphämtning av stugnyckel 

När kunden hämtar ut stugnyckeln anses endast en aktivitet vara värdeskapande för kunden och 

det är själva aktiviteten då kunden får sitt välkomstkuvert med nyckeln i. Resterade aktiviteter 

utgör inget ökat värde för kunden då det handlar om en ansträngning från kunden sida. De 

behöver förflytta sig och stå i kö.  
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I processen för att hämta ut stugnyckel har inget icke värdeskapande som inte är nödvändigt 

identifierats utan stegen som finns med idag är alla nödvändiga för att hämta ut nyckel men de är 

däremot är de inte värdeskapande för kunden.  

 

5.2.3 Uthyrningen 

 

 

I processen att hyra utrustning finns det sex värdeskapande aktiviteter. Att ta nummerlapp anses 

som värdeskapande då kunden får veta vilket nummer de har och kan då uppskatta hur lång tid 

det är till dess att det är deras tur. Kunden får alltså genom att ta en nummerlapp information 

från Kläppen och det är det sättet kunden ställer sig alltså i kö. När numret kallas går kunden till 

personalen och detta anses vara värdeskapande då det är först nu kunden börjar bli 

omhändertagen.  

 

Att kunden ska uppge skostorlek, vikt och längd anses som värdeskapande då denna information 

hjälper kunden att få rätt utrustning inställd på ett korrekt sätt. Att kunden får prova ut ett par 

pjäxor anses också som värdeskapande då dem får känna efter om de sitter bra och får testa nya 

om de inte sitter som de vill att de ska. Det är värdeskapande eftersom det kommer att påverka 

Figur 12 Färglagd processkarta för uthyrningen 
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vistelsen för kunden. Det är även värdeskapande att kunden själv får ta beslut om och eller vilka 

tillbehör de vill ha.   

 

Att ID scannas anses som värdeskapande då kunden själv inte behöver utföra någon 

ansträngning såsom att stå och berätta sina uppgifter och vänta medan de knappas in manuellt 

utan ger personalen sitt ID och sedan sköter personalen resten. Så i jämförelse med manuellt är 

det värdeskapande för kunden att deras ID scannas.  

 

Icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter i hyrprocessen är sju stycken aktiviteter. Att 

kunden behöver ta sig till uthyrningen, gå in i butiken och sedan stå i kö anses som icke 

värdeskapande och som en ansträngning från kundens sida men de är nödvändiga för att kunden 

ska kunna prova sin utrustning innan de hyr den. Annars kan kunden boka utrustningen online 

och beställa utkörningen men de kan då inte testa utrustningen innan. 

 

Att personnummer och telefonnummer tas manuellt anses som icke värdeskapande då kunden 

behöver stå och berätta samtidigt som de väntar på att personalen knappar in det men om 

kunden inte har med sig ID så är detta nödvändigt för att kunna koppla den uthyrda utrustningen 

till en person. 

 

Det sista som händer i uthyrningsprocessen är att kunden får hämta sina stavar själv. Det anses 

inte som värdeskapande då kunden blir lämnad att själv hantera detta och är inte längre 

omhändertagen för att få hjälp med detta. Samtidigt anses detta vara nödvändigt då aktiviteten är 

enkel för kunden att lösa själv och det snabbar på processen för kunden som blir hanterad och 

för kunder som väntar i kö.  

 

Aktiviteter som i sig är icke värdeskapande för processen men värdeskapande för kunden att 

möjligheten finns till att få hjälp med (blå i processkartan). Det är när kunden kommer tillbaka 

med utrustning som antingen gått sönder eller inte passar. Det är inte värdeskapande för kunden 

att behöva gå tillbaka för att det är fel och göra om processen men att få möjligheten att kunna 

byta när det inte är rätt är värdeskapande. Om kunden inte vet vad de väger, hur långa de är eller 

vilken storlek de har på fötterna så bidrar det till att processen tar längre tid och ansträngningen 

blir större för kunden då detta måste lösas men att kunden får möjligheten att väga sig, mäta sin 

läng och fot är värdeskapande eftersom detta leder till att de kan få rätt utrustning. 
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5.2.4 Skipass 

När kunden köper skipass anses tre aktiviteter vara värdeskapande för dem. Som tidigare nämnt 

ovan anses ta nummerlapp som värdeskapande och när numret kallas går kunden till personalen 

och detta anses vara värdeskapande då det är först nu kunden börjar bli omhändertagen. Den 

tredje aktiviteten som anses värdeskapande är när kunden får sitt skipass och detta för att dem får 

det de kom för. 

 

Fem aktiviteter anses som icke värdeskapande men nödvändiga i processen. Som nämnt i avsnitt 

4.6 så är en icke värdeskapande aktivitet som är nödvändig en aktivitet som inte skapar något 

mervärde för kunden men måste finnas med i processen för att det inte går att eliminera helt utan 

att sätta stop för processen. Att kunden behöver ta sig till ett försäljningsställe och gå in i shopen 

är en ansträngning och en förflyttning för kunden men samtidigt är det nödvändigt för att göra 

inköpet om inte förbokat skipass. Men har de förbokat behöver de fortfarande hämta ut det. Att 

kunden ska stå i kö skapar inget värde men om de finns fler kunder där samtidigt är det 

nödvändigt att skapa en kö för att hantera kunden och situationen. Själva betalandet för 

produkten eller tjänsten anses inte skapa något mervärde.  

 

Icke värdeskapande aktiviteter, Muda 2, rent slöseri för kunden finns med på två tillfällen i 

processen. De två tillfällena utgör samma aktivitet men beror på vad kunden väljer för skipass. 

Att fotografera kunden för skipass anses i sig som icke värdeskapande och det är heller inte 

nödvändigt då identifiering för skipass kan utföras på annat sätt och går alltså att eliminera helt 

från processen.  

 

En aktivitet som kallas ”del av aktivitet är icke värdeskapande” (inom röd ram) utgör här att 

kunden har köpt sitt skipass i förväg och ska hämta ut det i välkomstcentret och skyltningen är 

fel och säger att kunden ska gå in till skidshopen för skipass men en kund som förköpt sitt 

skipass ska hämta ut det i receptionen. Om kunden gör detta misstag anses detta som en helt icke 

Figur 13 Färglagd processkarta för skipass 
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värdeskapande aktivitet och även detta går att eliminera helt utan att sätta stopp för processen 

utan de skulle gynna flödet för kunden att gå till rätt plats direkt. 

  

5.3  Förändringsförslag 

5.3.1 Muda 2 

Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen ska Muda 2 prioriteras att elimineras helt.  

De slöserier som identifierats som Muda 2 och bör tas bort direkt hos Kläppen är dels 

förvirringen som kan uppstå över var kunden skall gå för att hämta ut sina förköpta skipass. 

Denna form av icke värdeskapande händelse och slöseri i form av förflyttning och överarbete 

kan elimineras genom att Kläppen gör om sin skyltning i välkomstcentret. Förslagsvis kan de 

komplettera skyltningen med ännu en skylt som säger ”Upphämtning förbokad skipass” för att 

göra det tydligt för kunden åt vilket håll de ska gå åt. 

 

 
 

 

 

 

 

Fotografi av kunden vid 4-5 och 6-8 dagars skipassen bör elimineras helt. Detta p.g.a. att det tar 

bort ett steg i processen men även för att om inte alla som ska ha ett skipass befinner sig vid 

inköpet, om t.ex. en familjemedlem går för att köpa skipass åt hela familjen så finns inte alla där 

för att fotograferas. Om inte fotografi behövs på alla kort, behövs det inte på något kort. Istället 

för att fotografera kunderna kan Kläppen ta personnummer på kunden och koppla det till kortet. 

Vuxna människor kan identifiera sig genom körkort/ID medan barn kan få detta styrkt av sina 

föräldrar.  

 

Att kunden tappar hela stugbokningen då de väljer att använda ”tillbaka knappen” i webbläsaren 

när de befinner sig i kundkorgen och vill gå tillbaka i onlinebokningen. Detta funkar om kunden 

väljer ”tillbaka knappen” som finns på hemsidan men inte den inbyggda i webbläsaren. Förslaget 

är att kläppen åtgärdar detta genom att koppla ihop dessa och att bara ett steg backas när kunden 

väljer att backa. 

 

Figur 14 Förslag på omskyltning 
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5.3.2 Muda 1 

Muda 1 elimineras genom förenkling eftersom aktiviteterna inte är värdeskapande men de är 

nödvändiga så de går inte att ta bort helt och hållet.  

 

Att kunden inte vet om vad de väger, vilken skostorlek de har eller hur långa de är leder till mer 

arbete och processen tar längre tid. Det är som tidigare nämn värdeskapande att kunden får 

möjlighet att ta reda på detta medan de får hjälp av personalen i uthyrningen. Men för att korta 

ned kundmötet och få ett snabbare flöde genom uthyrningen och ha möjligheten att bearbeta fler 

kunder kan Kläppen flytta ut denna aktivitet till kunden så de får möjligheten att göra detta innan 

de får hjälp av personalen. Möjligheten kan fortfarande finnas kvar att hantera detta när kunden 

bearbetas om de inte gjort de själva innan men antalet kan komma att minska. Förslagsvis kan 

Kläppen hantera detta genom att fästa en mätsticka mot en vägg och ha en våg, samt en 

mätsticka för fötter ute i välkomstcentret så kan kunden hantera detta själva medan de väntar i 

kö. 

 

I processen för uthämtningen av stugnyckeln fanns endast en värdeskapande aktivitet och det var 

själva utlämnandet av nycklarna och välkomstkuvertet med information resterande aktiviteter 

ansåg vara icke värdeskapande men nödvändiga för att kunna få sin nyckel. En förenkling av 

processen av nyckelutlämningen kan vara att Kläppen ser över ett Radio-Frequency 

Idenitification (RFID) system för sina stugor. Det går då att använda nyckelkort och mobilen för 

att kunden ska kunna ta sig in i stugan och inga fysiska nycklar behövs.  

 

”77 procent av befolkningen har en smartmobil och 76 procent använder internet i mobilen” 

(Svenskar och internet 2015). Om kunden har en smartmobil med internet så kan de få ett sms 

med en länk att ladda ned en applikation och använda mobilen som nyckel till stugan. Detta 

betyder att kunden kan hoppa över alla steg i processen för att hämta ut nyckeln i receptionen 

och åka direkt till stugan. Inne i stugan kan nyckelkort finnas tillsammans med ett 

välkomstkuvert, precis som det de skulle hämtat ut i receptionen annars. Kunden kan checka in 

och ut via sin mobiltelefon och behöver således inte besöka receptionen eller stå i kö alls. Kunder 

som inte har en smartmobil kan hämta ut sina nyckelkort som vanligt i receptionen. Men för 

dessa kunder blir det mindre köer och väntetid. Alternativt att Kläppen integrerar detta med 

skituthyrningen. 

 

Nyckelkorten som används programmeras om för varje gäst vilket bidrar till en hög säkerhet och 

tar även bort eventuella problem med borttappade nycklar. Nyckelkorten kan tidsinställas till 

olika utrymmen och detta skulle Kläppen kunna använda till utrymmen såsom bastu och förråd. 

RFID låsen kan alltid öppnas med en mekanisk säkerhetsnyckel och säkerhet finns även i att det 

alltid går att öppna från insidan även om dörren skulle vara låst. 
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6. Slutsats och diskussion 

Resultatet av examensarbetet visar att det fanns slöserier i stugboknings- och ankomstprocessen. 

De fanns slöserier som är viktigare än andra att lägga fokus på. De slöserier som ingår i kategorin 

Muda 2 är som tidigare nämnt viktiga att prioritera att eliminera från processen. I resultatet 

uppges vilka aktiviteter som anses vara Muda 2 och förslag på vad som kan göras annorlunda för 

att plocka bort dessa. Ett förslag var att åtgärda skyltningen i välkomstcentret. Detta för att ta 

bort förvirringen som kan uppstå om vart kunden ska gå för att utföra sina ärenden. Det viktiga 

med att åtgärda detta är att underlätta för kunden och minimera risken att få en missnöjd kund.  

 

Ett annat förslag var att ta bort fotografiet för skipass. Fördelen med att ta bort detta är att ett 

steg försvinner från processen och även slöseriet att om inte alla som ska fotograferas finns på 

plats samtidigt behöver hämtas, försvinner. En tanke var att om fotografi inte behövs på alla 

skipass så ska det inte behövas på något av dem? Förslaget för att kunna identifiera personen 

som skipasset tillhör, istället för att ha fotografiet, var att kontrollera ID. Detta kan vara svårt att 

göra på barn och ungdomar men även på vuxna. Alla kanske inte har ID på sig när de åker skidor 

och barn och ungdomar är inte säkert att det har ett ID. Men som sagt resonerades det som så att 

om inte alla skipass behöver foto så behöver väl inget ha det. Om det skulle vara så att en 

persons kort ska kontrolleras och personen inte har foto som kan visa att det är dem kortet 

tillhör så blir situationen den samma som att de kontrollerar en person som har ett 1-3 dagars 

kort där inte ska finnas med fotografi. Skulle det vara så att personen tappat bort sitt kort och 

behöver identifieras så kan dettas lösas utan att ha fotografi på personen som samma sätt som de 

hanterar samma situation för ett 1-3 dagarskort idag.  

 

Att Kläppen skulle ställa ut en våg och mätstickor till kunden så de kan väga och mäta sig innan 

de kommer till uthyrningen skulle underlätta i processen då kunden skulle kunna svara på 

frågorna som gör att personalen kan hämta rätt utrustning till dem utan att det blir stopp där och 

dessa aktiviteter behöver utföras i kassan. Det skulle spara tid i uthyrningsprocessen. Å andra 

sidan finns det konsekvenser av detta och det skulle kunna vara att det istället blir en kö vid våg 

och mätstickorna då människor antingen blir nyfikna eller tycker att det är roligt att mäta och 

väga sig medan de står i kö, även om de vet vad svaret skulle bli. Det skulle alltså kunna 

missbrukas. Det kan också vara så att sakerna som Kläppen ställer ut kan gå sönder och skapar 

en förvirring för kunden över om de måste göra detta innan de kan få hjälp och tvingas söka 

klarhet. Men att ge kunden möjlighet att ta reda på detta innan de kommer fram till kassan kan 

göra att flödet uppfattas effektivare när kunden väl omhändertas. 

 

I resultatet finns ett förslag på hur Kläppen kan ta bort i princip hela nyckelutlämningsprocessen 

genom att se över ett RFID system för stugorna. Fördelarna med att byta till ett sådant system är 

att det blir ett mer av ”ett-stop-flöde” i ankomstprocessen. Kunden som anländer till Kläppen 

behöver inte göra ett stop vid välkomstcentret för att hämta ut nycklar, utan kan åka direkt till sin 

stuga. Ett sådant system bidrar även en teknisk utveckling och modernisering för Kläppen. Det 

blir lätthanterligt för både Kläppen och kunden. Å andra sidan innebär detta en investering för 

Kläppen och de skulle även behöva komma överens med stugägarna om hur detta skulle gå till 

och vem som skulle stå för vad i investeringen. Alla kunder har inte heller en smartmobil. Som 

nämndes i avsnitt 5.3.2 så har 77 procent av befolkningen en smartmobil och de betyder att 
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Kläppen skulle behöva ha kvar receptionen för de kunder som inte har smarta mobiler som 

behöver hämta ut nyckelkort för att komma in i stugan. För att få ännu mer av ”ett-stop-flöde” i 

processen skulle nyckelutlämningen kunna slås ihop med uthyrningen då trycket på 

nyckelkortsutlämningen rimligtvis skulle vara väsentligt mindre och kötiden till nycklar därmed 

även den mindre. Det skulle rimligtvis också leda till att det är lättare för kunden att hitta 

parkering utanför välkomstcentret, då det inte skulle vara lika många kunder som behöver stanna 

där. Allt som allt skulle detta ta bort fyra icke värdeskapande aktiviteter för kunden och ersättas 

med en värdeskapande.   

 

Under besöket i Kläppen diskuterades processerna med de som var ansvariga för de områden 

som påverkades av examensarbetet. Något skulle varit bra för arbetets kvalitet skulle varit att ha 

fler källor från anställda på Kläppen för att se hur de uppfattar processerna och noggrannare gå 

igenom hur det ser ut idag. Men även för att få höra från flera källor hur de uppfattar 

processerna. 

 

Kläppen besöktes endast en gång och det hade kunnat vara bra med fler besök men tiden för 

exjobbets utförande låg inte så passande i tiden för skidsäsongen. Besöket ägde rum under sista 

öppet veckan för säsongen. Det hade kunnat vara bra om arbetet utfördes när det var mer 

människor i anläggningen. Det bästa skulle varit om de skedde under högsäsong. Då hade 

intervjuer med kunder kunnat utföras för att få veta deras uppfattning av ankomstprocessen, vad 

de tycker funkar bra och mindre bra. Även observationer av processerna kunnat utföras för att se 

hur det går till på riktigt och via det kunnat identifiera aktiviteter som kan anses som slöseri eller 

vilka aktiviteter som hade kunnat förbättras. Detta gick inte att utföra under besöket då det var 

lite folk i anläggningen och säsongen var i stort sett över.  

 

Statistiken från gästundersökningarna hade inte med data från lika stort antal kunder från de 

säsongerna som ställdes mot varandra och hade inte svar från samma veckor. Detta kan påverka 

hur resultatet av gästunderökningarna ser ut och kan därmed anses som en felkälla. 

 

Värdeflödesanalysen i arbetet utfördes av endast studenten men hade kunnat göras bättre om en 

workshop hade utförts då student och ansvariga för de olika områdena av processen suttit 

tillsammans och diskuterat vilka steg som uppfattas som värdeskapande, icke värdeskapande men 

nödvändiga och endast icke värdeskapande aktiviteter.  

 

I detta examensarbete har slöserier identifierats och förslag på förändringar formulerats. Vidare 

arbete skulle vara att genomföra förändringarna för att se om det gav några förbättringar. Även 

att fortsätta att ständigt jobba med och sträva efter att förbättra processerna genom att förslagsvis 

prata med kunderna som befinner sig i anläggningen om hur de upplever att det fungerar 

eftersom att det är trotts allt kunden som ska vara i fokus hos Kläppen då det är dem som är 

viktiga för verksamheten.  
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Appendix 

Appendix 1 – Skidhyra online processkarta 

 



 

Appendix 2 – Skipass online processkarta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 3 – Skidskola online processkarta 
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