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Abstract

Process mapping focused on offensive quality
development

Meki Mehmedi

Many organizations today work with offensive quality development to meet market
and society 
changes in general. In the study, a dive company has been studied based on principles
of 
offensive quality development. The company has a turnover of 80-90 million SEK and
have 50 
employees. The organization has just begun a change work to anchor quality in the
business. 
The purpose of the study has been to map the organization's main processes and
provide a 
basis for the continued improvement work. With the help of interviews, observations
and 
workshops, a first draft of a process mapping has been carried out. The study has also
used 
various improvement tools to analyze risks and causes of process mapping. Theories
around the 
cornerstone model and PDSA cycle have been the basis for the structured
completion of the 
survey on the organization. 

Key words: cornerstone model, offensive quality development, organizational learning,
PDSA 
cycle, process mapping, process management. 

TVE - LKF 18 026
Examinator: Klas Palm 
Ämnesgranskare: Roland Harnesk
Handledare: Martin Lindgren



 
 

Sammanfattning 
Många organisationer arbetar idag med offensive kvalitetsutveckling för att möta förändringar på 
marknaden och samhället i stort.  I studien har ett dykarföretag studerats utifrån principer från 
offensive kvalitetsutveckling. Företaget omsätter cirka 80–90 miljoner och har 50 anställda. 
Organisationen har precis påbörjat ett förändringsarbete för att förankra kvalitet i verksamheten. 
Syftet med studien har varit att kartlägga organisationens huvudprocesser samt ta fram ett 
underlag till det fortsatta förbättringsarbetet. Med hjälp av intervjuer, observationer och 
workshops har ett första utkast av en processkartläggning kunnat genomföras. Studien har också 
använt sig av olika förbättringsverktyg för att analysera risker och orsaker med 
processkartläggning. Teorier kring hörnstensmodellen och PDSA-cykeln har legat till grund för 
att strukturerat genomföra undersökningen på organisationen.  
 
Nyckelord: hörnstensmodellen, offensive kvalitetsutveckling, organisatoriskt lärande, PDSA-
cykel, processkartläggning, processledning 
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1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling handlar om att ständigt sträva efter att uppfylla 
och överträffa kundens förväntningar. Världen utvecklas snabbare än någonsin idag vilket 
organisationer behöver vara medvetna om. Vad kunden vill ha idag kanske hen inte vill ha 
imorgon. Ny teknik, innovationer och nya produkter presenteras ständigt på marknaden 
vilket också medför att kundernas krav och förväntningar förändras. Att arbeta med 
offensive kvalitetsutveckling är ett sätt att möta förändringen på marknaden genom att 
framförallt sätta kunden i fokus och lyssna på kunden. Kvalitetsarbetet handlar om att 
basera beslut på fakta vilket organisationen gör ifall de låter kunden vara i fokus. Idag är 
det också omtalat om medarbetares engagemang. En organisation består av flera individer 
som samverkar för att uppnå ett gemensamt mål. Medarbetarna är organisationen viktigaste 
resurs. Genom att arbeta med offensive kvalitetsutveckling skapas förutsättningar för 
delaktighet och medarbetarna involveras i arbetet med kvalitet.  

Det finns ett antal dykarföretag i Sverige som erbjuder marina entreprenader som 
servicearbete och inspektioner. Konkurrensen på marknaden ökar då många företag väljer 
att arbeta systematiskt med kvalitet och sätta kunden i fokus. Detta har lett till kundernas 
krav och förväntningar också förändrats. Kunderna har börjat efterfråga certifierade företag 
till att utföra uppdrag.  

1.2 Problembeskrivning  
Organisationen som studien genomförts på har höga kvalifikationer inom alla typer av 
marina entreprenader och inspektioner. Med både anläggnings- och servicedykeri kan de 
erbjuda alltifrån undervattensvettning, kabelläggning, ledningsarbeten, sänkbrunnar, 
borrning och sprängning, inspektionsarbete och servicearbeten till shipping.  
 
Organisationen har som mål att certifiera sig enligt ISO 9001/-14001 och arbetar idag för 
att uppnå standardens krav. ISO 9001 visar att företaget arbetar på ett systematiskt sätt med 
kvalitet. ISO 14001 visar att företaget arbetar med ett miljöledningssystem där man jobbar 
för en hållbar utveckling 
 
Idag har organisationen en kvalitetshandbok som de följer. Det finns inte tillräckligt med 
dokumentation som ISO kräver. Kvalitetshandboken var tillräckligt bra fram tills kraven 
från kunderna ökade. Idag kräver marknaden att organisationen är certifierad för kvalitet 
och miljö för att vara konkurrenskraftiga.   

1.2.1 Förstudie 
Innan examensprojektet genomfördes en förstudie på vald organisation. Förstudiens syfte 
var att identifiera tre förbättringsområden och i samråd med ämnesgranskare från 
universitetet och handledare från organisationen välja ett område att studera vidare i 
examensprojektet. Nedan följer motivering och nulägesbeskrivning till varje 
förbättringsområde samt val av område att arbeta vidare med.  
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Avsaknad av dokumentation: Organisationen har som mål att certifiera sig och därmed 
följer kravet om dokumentation. Idag dokumenteras inte tillräckligt för att uppfölja kraven i 
standarden. Studenten tillsammans med ledningen på organisationen var överens om att 
detta är ett problemområde.  
 
Tabell 1. Nulägesanalys på organisationens dokumenthantering  
Styrkor 
-Lätt överskådlig organisation  
-Mindre dokumenthantering  
-Lätt att lära sig 
-Effektivt  
 

Svagheter 
-Tid  
-Kompetens krävs 
-Resurser  
-Ostrukturerat  
-Mycket dokument i en dator 
 

Möjligheter 
-Lättillgängligt med dokument till anställda 
-Uppföljning  
-Mätning 
-Kvalitet  
-Data 

Hot 
-Slöseri med resurser att samla på sig massa 
onödigt material om man inte vet vad materialet 
ska användas till och hur de ska analyseras 
-Omständligt 
-Svårt åtkomligt 

 
Brist på insikt hur processerna ser ut: Idag finns inga dokumenterade processer i 
organisationen. Ledningen arbetar inte med processledning. Dyklagen använder sig av dock 
av detaljerade metodbeskrivningar likt en process. Ledningen har inga dokumenterade 
processer vilket gör detta till ett problemområde då standarden kräver processkartläggning.  
 
Tabell 2. Nulägesanalys på organisationens processkartläggning 
Styrkor 
-Bra koll på processerna hos dyk-lagen med 
hjälp av metodbeskrivningar och riskanalyser 
-Mindre koll på processerna på kontoret  
  

Svagheter 
-Resurser  
-Kompetens 
-Behöver underhållas och följas upp 
-Saknar styrprocesser i den dagliga driften 
 

Möjligheter 
-Visualisering av verksamheten 
-Identifiering av förbättringsområden 
-Minimera kostnader  
-Minimera resurser 
-Förbättra output till kund 
-Bättre kvalitet i varor och tjänster 
-Identifiering av kvalitetsbristkostnader  

Hot 
-Tid 
-Ger inget värde 
-Fel kartläggning 
-Missar väsentliga punkter som ska vara med i 
den dagliga driften för att rätt effektivitet och 
kvalitet ska uppnås 
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Avsaknad av ledningssystem: organisationen strävar efter att bli ISO certifierade vilket 
också kommer bli deras ledningssystem. I nuläget används inget ledningssystem. 
Organisationen är mer en entreprenörsorganisation vilket är en enkel struktur som består 
av en högsta ledning och en operativ kärna. Strukturen har stark centralisering, strategiska 
ledningen fattar de flesta besluten. Fördelarna är att det blir låga administrativa kostnader 
och hög flexibilitet. Nackdelarna är att det blir oklara ansvarsområden och 
administrationsproblem (Jacobsen och Thorsvik 2008, ss.101–102).   
 
Tabell 3. Nulägesanalys på organisationens arbete med ledningssystem 
Styrkor 
-Mindre arbete 
-Enklare struktur 
-Snabbare hantering av ärenden 
-Situationsanpassade beslut  
-Snabbare kommunikation  
 

Svagheter 
-För mycket information som för få människor 
sitter med 
-Ingen struktur 
-Inga tydliga strategier och mål för 
verksamheten 
-Medarbetarnas engagemang 
-Organisatorisk tillväxt 
 

Möjligheter 
-Ökar förståelse och intresse för arbetsuppgifter 
-Företagskultur 
-Trovärdighet  
-Förbättra prestationsförmåga och produktivitet 
-Åstadkomma och bibehålla kvalitet på 
organisationens varor och tjänster 
-Tydligare fokus på organisationens mål och 
kundernas förväntningar 
-Förbättra kundtillfredsställelse 
-Skapa nya marknadsmöjligheter och bibehålla 
marknadsandelar 
-Få certifiering 
 

Hot 
-Konkurrens 
-Nya Marknadsandelar 
-Befintliga marknadsandelar 
-Otillräcklig information kommer ut till personer 
som behöver informationen 
-Arbetet utförs på fel sätt  
 
 
 
 

 
Organisationen har inte tidigare arbetat med processledning och har heller inga processer 
kartlagda i verksamheten. Organisationen är under ett pågående kvalitetsarbete. Med tanke 
på kursens uppläggning och det tidsutrymme som finns samt från resultat av SWOT-
analysen och i samråd med styrgruppen valde vi att arbeta vidare med området 
processkartläggning. Svagheterna i analysen pekade på resurser och kompetens vilket nu 
täcks upp av studien. Om en organisation ska arbeta med kvalitet krävs det att man har 
processer kartlagda. Studien kommer att presentera ett lösningsförslag i form av en 
kartläggning av organisationens huvudprocesser och ett underlag till det fortsatta 
förbättringsarbetet.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga vald organisations huvudprocesser och 
dokumentera processerna för att skapa dokument till deras förbättringsarbete. Studien ska 
också ge organisationen bredare förståelse i offensiv kvalitetsutveckling och presentera ett 
underlag till det fortsatta förbättringsarbetet i organisationen.  
 
Följande frågeställningar kommer att besvaras i studien: 

1. Vilka huvudprocesser har organisationen?  
2. Hur kan processkartläggning tydliggöras?  
3. Hur kan en processkartläggning bilda underlag till ett fortsatt förbättringsarbete? 

 
1.4 Avgränsningar och begränsningar  
Studien kommer inte att redovisa en implementering av det framtagna förbättringsförslaget. 
En kartläggning kommer att genomföras på organisationens huvudprocesser och inte övriga 
processer i verksamheten. I arbetet jämförs inte processerna mot andra organisationers 
huvudprocesser. Fler parter än studenten, ämnesgranskaren och organisationen involveras 
inte i arbetet. Arbetet har begränsats till ledningen på organisationen då processerna berör 
ledningen främst.  
 

2. Teori 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.20) uppnår de företag som på ett innovativt och 
systematiskt sätt arbetat med kvalitet och utveckling stora framgångar i marknadsposition, 
interna kostnader och effektivare verksamhetsutveckling. För kunden har kvalitet alltid 
varit en viktig faktor vid köp av varor och tjänster. Ett centralt begrepp inom 
kvalitetsutveckling är processer. En process kan enkelt beskrivas som en kedja av 
aktiviteter. En process existensberättigande är helt beroende av förmågan att tillfredsställa 
kunden (Ljungberg och Larsson, 2001, s.43).  
 
2.1 Offensiv kvalitetsutveckling  
Offensiv kvalitetsutvecklas även kallat TQM, Total Quality Management har i årtionden 
beskrivits som ett ledningssystem som ger företag en konkurrensfördel och ger dem 
möjlighet att generera högre vinst (Gimenez-Espin, et al., 2013). När ett företag arbetar 
med kvalitet som en integrerad del av verksamheten utgör det grunden för offensiv 
kvalitetsutveckling. Det innebär kort att ’’ständigt strävar efter att uppfylla, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett 
kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på 
organisationens processer (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Bergman och Klefsjö menar 
med offensiv kvalitetsutveckling, att aktivt förebygga, förändra och förbättra, offensivt och 
ständigt försöka bli bättre. Motsatsen blir att kontrollera och reparera vilket inte är 
kvalitetsutveckling. Varför det kallas utveckling är för att ett kvalitetsarbete inte är ett 
speciellt projekt utan ett ständigt pågående arbete som handlar om att utveckla produkter 
och processer samt att stödja människors utveckling som arbetar med processerna 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Ett ledningssystem stöttar arbetet med att minimera 
slöseri och variation, arbeta med processer, jobba med ständiga förbättringar och skapa 
förutsättningar för delaktighet (Ong, et al., 2015). Även organisationskulturen är ett av de 
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element som kan skilja företaget från sina konkurrenter och bidra till att organisationen blir 
konkurrenskraftig (Gimenez-Espin, et al., 2013).  
 
Joseph Juran som är en av de allra största inom kvalitetsområdet har utryckt att ledningens 
engagemang är det ytterst viktiga för ett lyckat kvalitetsarbete. Ledningen behöver fastställa 
en kvalitetspolicy och med stödjande kvalitetsaktiviteter både ekonomiska, moraliska och 
med ledningsresurser säkerställa företagets syn på kvalitetsfrågor. Ledningen behöver vara 
med ända ner till den operativa kärnan och visa hur viktigt kvalitet är genom att aktivt delta 
i det praktiska arbetet. Ledningen behöver visa att kvalitet är minst lika viktigt som direkta 
kostnader och leveranstider för att få medarbetarna att göra en seriös värdering av kvalitet 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.39).  
 
Bergman och Klefsjö menar att om ett framgångsrikt kvalitetsarbete skall kunna byggas 
upp, behövs ett engagerat ledarskap för kvalitet som grund. En kultur som har sin grund i 
värderingarna som att  

- sätta kunderna i centrum 
- basera beslut på fakta 
- arbeta med processer 
- arbeta ständigt med förbättringar 
- skapa förutsättningar för delaktighet.  

 
Offensiv kvalitetsutveckling karakteriseras som ett ledningssystem som består utav 
värderingar, arbetssätt och verktyg. Målet med systemet är att skapa ökad extern och intern 
kundtillfredsställelse till lägre resurskostnad (Bergman och Klefsjö 2012, s.436). 
Värderingar är olika principer som stödjer arbetssätten som i sin tur behöver verktyg för att 
utföras. Det behövs samtidigt många arbetssätt och verktyg för att stödja en viss princip. 
Det som kännetecknar offensiv kvalitetsutveckling är kulturen och de värderingar den 
bygger på samt systemsynen (Bergman och Klefsjö 2012, s.435).   

Figur 1. Hörnstensmodellen (Bergman och 
Klefsjö,2012, s.40) 
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2.1.1 Sätta kunderna i centrum 
Den moderna synen på kvalitet handlar centralt om att alltid sätta kunderna i centrum. 
Kvalitet skall ställas i relation till kundens behov och förväntningar då kvalitén värderas av 
kunderna. Därför är det också viktigt att förstå kunden och se ur kundens perspektiv. Detta 
kan också tolkas som att kvalitet är ett begrepp som styrs av konkurrens på marknaden. Att 
sätta kunderna i centrum menar Bergman och Klefsjö är att sätta sig in i kundens perspektiv 
och leva sig in i kundens val för att försöka förstå vad kunden har för behov och 
förväntningar för att sedan systematiskt under utveckling och tillverkning av varor och 
tjänster försöka uppfylla och helst överträffa kundens behov och förväntningar (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.40).  
 
Det är bättre att bevara sina kunder och skapa en relation till dem än att hela tiden hitta nya 
kunder. Genom att sätta kunden i fokus och lyssna på kunden kan också bättre kvalitet 
skapas i produkter och tjänster som säljs. Det är också bra att låta kunderna komma med 
förbättringsförslag så att verksamheten kan utvecklas utifrån vad marknaden önskar. 
Kundundersökningar är ett sätt att fråga kunden vad hen tycker om vilket också leder till att 
man i organisationen fattar beslut på fakta (Fred, et al., 1998, s.170).  
 
Många företag producerar och marknadsför standardvaror och tjänster som de inte anpassat 
till kundernas behov och önskemål. Dock finns en tendens att man skräddarsyr produkter 
till sina kunder också. Idag kan vi beställa vår egen dator, skjorta, semesterresa eller bil 
efter egna önskemål. Det viktiga för företaget när man arbetar ur ett sådant arbetssätt är att 
företaget lär sig mer om sina kunders behov och önskemål och vet till nästa gång vad som 
efterfrågas exakt av kunden (Bergman och Klefsjö, 2012, s.41).  
 

Sätta kunden i centrum
Basera beslut på fakta
Arbeta med processer
Arbeta med ständiga 
förbättringar
Skapa förutsättningar för 
delaktighet

Kundcentrerad planering
Kompetensutveckling
Benchmarking
Processledning
Medarbetargrupper

Orsak – Verkan - Diagram
Styrdiagram
Datainsamling
Kvalitetshus
Processkartor

Värderingar
Verktyg

Arbetssätt 

Figur 2. System bestående av ett par värderingar, arbetssätt och verktyg 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.423) 
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Bergman och Klefsjö påpekar också att kund inte bara är de externa kunderna utan här 
räknas också de interna kunderna. Den interna kunden är medarbetaren som också hen har 
behov och önskemål som behöver uppfyllas för att utföra ett bra arbete. Genom att 
medarbetaren känner sig stolt med sitt arbete och får sina behov och önskemål uppfyllda, 
leder det till, möjligheter att få nöjdare externa kunder (Bergman och Klefsjö, 2012, s.42).  

2.1.2 Basera beslut på fakta  
Det är viktigt att inte låta slumpen få en avgörande betydelse på beslut. För att kunna basera 
beslut på fakta krävs naturligtvis fakta att analysera. Men det är också viktigt att kunna 
skilja verkliga orsaker från ’’brus’’. Det är viktigt att samla in, strukturera och analysera 
olika typer av information (Bergman och Klefsjö, 2012, s.42).  
 
Liker (2009, s.268) har skrivit om Leans 14-principer. Princip 12 handlar om att gå och se 
med egna ögon för att verkligen förstå situationen. Det är ett arbetssätt som kallas ’’genci 
genbustu’’. Gå själva till källan och granska data istället för att teoretisera på grundval. 
Ledningen och chefer bör också se efter själv så att de kan basera beslut på data som samlas 
in.  
 
Det är fler produkter som misslyckas än lyckas på marknaden och detta för att företag inte 
innan lansering har tagit reda på vad kunderna egentligen vill ha. Beslut har inte baserats på 
väl underbebyggda fakta. En annan orsak kan vara att man inte haft tillräckligt med 
kunskap om produkten innan lansering, man har istället saknat viktiga fakta (Bergman och 
Klefsjö, 2012, s.43). När du aktivt söker lämplig information som sedan sammanställs och 
analyseras, baserar du beslut på fakta. Utifrån analyserna dras slutsatser som leder till 
förändringsbeslut. För att kunna arbeta med förbättringar effektivt behöver vi kunna 
strukturera och analysera verbal information som åsikter, känslor eller beskrivningar och 
händelser. Bergman och Klefsjö talar om sju ledningsverktyg som kan vara till hjälp vid 
strukturering och analys av verbal information; släktskapsdiagram, träddiagram, 
matrisdiagram, matrisanallys, relationsdiagram, pildiagram och processbesluts diagram. 
Det finns också sju förbättringsverktyg som huvudsakligen är avsedda för strukturering och 
analys av numerisk information; styrdiagram, paretodiagram, sambandsdiagram, 
uppdelning datainsamling, orsak-verkan-diagram och histogram.  

2.1.3 Arbeta med processer 
En process kan beskrivas som ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i 
tiden och vars syfte är att skapa värde för någon extern eller intern kund. Större delen av en 
verksamhet kan betraktas som processer. En process ska tillfredsställa sina kunder med så 
lite resursåtgång som möjligt. Relationer människor emellan och olika typer av resurser är 
vad som stödjer en process i en organisation (Bergman och Klefsjö, 2012, s.44). För att en 
organisation ska arbeta mer effektivt behöver organisationen definiera och styra ett flertal 
sammanlänkande aktiviteter. Avsikten är att öka kundtillfredsställelse genom att uppfylla 
kundernas krav (Persson, 2010, s.25).  
 
Bergman och Klefsjö menar också att leverantörer behöver bli informerade om vad 
processerna kräver för att de ska bli så låg resursåtgång som möjligt och enbart de resurser 
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som processen kräver nyttjas. Tydlig kommunikation och informationsutbyte mellan 
leverantör, process och kund är därför nödvändigt inom arbetet med processer. 
 
Det skiljs mellan tre typer av processer; ledningsprocesser, huvudprocesser och 
stödprocesser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ledningsprocesser: här genomförs förbättringar av organisationens övriga 
processer. Beslut om organisationens mål och strategier är uppgifter som behandlas 
i dessa processer. Dessa processer har interna kunder inom organisationen. Här 
grupperas processer för strategisk planering, målsättningsprocesser och 
revisionsprocesser (Bergman och Klefsjö, s.2012, s.45). Ledningsprocesserna har 
till uppgift att styra och koordinera verksamheten (Ljungberg och Larsson, 2001, 
s.184).  

- Stödprocesser: dessa processer har som uppgift att tillhandahålla resurser till 
huvudprocesserna. Exempel på process här är informationsprocesser, 
rekryteringsprocesser och underhållsprocesser (Bergman och Klefsjö, 2012, s.45). 
Stödprocesserna är dock inte kritiska för organisationens framgång men behövs för 
att en organisations helhet ska fungera (Ljungberg och Larsson, 2001, s.184).  

- Huvudprocess: här kännetecknas övergripande processer som på en hög 
generaliseringsnivå beskriver syftet med verksamheten (Ljungberg och Larsson, 
2001, s.184). Produkter och tjänster som organisationen erbjuder förädlas här. 
Huvudprocessens uppgift är att uppfylla de externa kundernas behov. Här ska det 
skapas värde för de externa kunderna. Exempel på huvudprocesser kan vara 
produktionsprocesser, distributionsprocesser och produktutvecklingsprocesser 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.45).  

 
Exempel på en process kan vara ett inköp. När man köper in material använder man sig av 
samma rutiner fast vid olika tillfällen, även om inköpen vid varje tillfälle är unikt i sig. 
Faktureringsprocessen går till på samma sätt varje gång, även om det är olika belopp eller 
kunder som skall faktureras. En sådan upprepning av arbetsmoment kallas för en process 

Kundbehov 

Lednings-
processer 

Huvudprocesser 

Stöd- 
processer 

Externa 
kunder 

Figur 3. Illustration över olika processer i en organisation (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.45) 
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(Bergman och Klefsjö, 2012, s.456). Bergman och Klefsjö påpekar också att det genom 
fokus på processerna vi kan genomföra förbättringar i organisationen.  
 
Processer kan ibland uppfattas som mekaniska, mer som ett löpande band. Processer 
handlar egentligen om lagarbete och samverkan mellan individer och deras kompetens 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.457). En strikt teknisk syn på processer kan bromsa arbetet 
med processarbetet (Ljungberg och Larsson, 2001, s.45). Man kan definiera en process 
genom att den har en första och sista aktivitet alltså en början och ett slut, den består av ett 
nätverk ingående aktiviteter, den har en kund och en leverantör, den skapar ett värde och 
upprepas gång efter gång (Bergman och Klefsjö, 2012, s.457).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att fokusera på processer i en verksamhet behöver uppmärksamheten flyttas från 
enskilda produkter eller tjänster till de aktivitetskedjor som skapar dem, alltså moment som 
genomförs för att kunna leverera en färdig produkt. Fokus ändras också från ’’vem som gör 
vad?’’ till ’’hur produceras resultatet?’’(Bergman och Klefsjö, 2012, s.459). Bergman och 
Klefsjö nämner också att allt inte är processer. Det är vanligt att organisationer identifierar 
för många huvudprocesser vilket är onödigt på energi och resurser. En till tre 
huvudprocesser brukar vara ett riktmärke. Ljungberg och Larsson (2001, ss.82–83) 
definierar huvudprocesser som följande;  

- Processer vars aktiviteter förändrar varor eller tjänster till extern kund.  
- Realiserar verksamhetsidén. 
- Om huvudprocessen tas bort fallerar verksamheten.  
- Identifikation av huvudprocesser är ett första steg i arbetet med processbaserad 

verksamhetsutveckling.  
 
 En process i sig är innehållslös utan resurser som personal och material. Det är först när det 
tillförs något till processen som den kan skapa värde för kund eller att någon transformering 
överhuvudtaget ska kunna ske (Ljungberg och Larsson, 2001, s.45).  
 
En organisation kan se processledning som ett arbetssätt för att förbättra verksamheten. 
Processledning, på engelska Process Management, innebär att organisationen identifierar 
sina processer och utser personer med särskilt förbättringsansvar att ansvara över 
processerna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.456).  
 
 

Figur 4. Process från Egnell 1994 (Bergman och Klefsjö, 2012, s.458) 
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Processledning som arbetssätt:  
- Organisera för förbättringar. Utse processägare och processförbättringsgrupp till 

processen. 
- Förstå processen. Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och 

leverantörer. Kartlägg processen, dvs dokumentera arbetsflödet.  
- Observera processen. Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet.  
- Förbättra processen kontinuerligt. Använd information från mätningar för analys i 

syfte att förbättra processen.  
 

Liker (2009, s.61) beskriver princip 2 från Leans 14 principer som ett sätt att skapa 
kontinuerliga processflöden som för upp problem på ytan. Arbeta med processer och 
fokusera på att möjliggöra ett stabilare värdehöjande och oavbrutet flöde. Sträva alltid efter 
att eliminera onödigt slöseri som tid då arbetsprojekt är vilande. Skapa flöden där du snabbt 
kan förflytta material och information samt länka människor med processer så att 
problemen snabbare kommer upp till ytan. Nyckeln till processen med ständiga 
förbättringar och utvecklingen av människorna i den är att tydliggöra flödet genom hela 
organisationsstrukturen (Liker, 2009, s.61). 
 
Processer används i organisationer gång på gång dock många gånger utan några kartor 
upprättade. Ljungberg och Larsson (2001, s.49) menar att det är en självvald blindhet i 
organisationen. Detta medför hinder för en strukturerad utveckling av processer och 
verksamheten i stort. Organisationer anses sårbara utan kartlagda processer då de mest 
insatta personerna i företaget en eller annan dag kan välja att lämna och gå vidare.  
(Ljungberg och Larsson, 2001, ss.50–51). Med hjälp av processkartor kan en organisation 
på ett lätt och överskådligt sätt förklara hur olika delar i verksamheten är relaterade till 
varandra och samverkar för att skapa värde för kunden. På så sätt blir det naturligt att ha 

Tilldela 
ägarskap

Förstå 
processer

Beskriv 
gränser

Återför
information
& analysera

Fastställ 
parametrar

Genomför 
mätningar

Förbättra

Fas 1
Initiera
(Planera)

Fas 2
Definiera
(Gör)

Fas 3
Observera
(Studera)

Fas 4
Förbättra
(Lär)

Figur 5. Steg i processledning (Bergman och Klefsjö, 2012, s.61) 
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med kunden i verksamhetsbeskrivningen. Kartläggningen leder till att det förut osynliga 
processerna synliggörs för alla i organisationen (Ljungberg och Larsson, 2001, s.188).  
 
Ljungberg och Larsson (2001) diskuterar att kartläggningen i sig inte innebär några stora 
förändringar i processen som kartläggs. Kartläggningen är ett första steg i ett omfattande 
arbete om att utveckla verksamhetens kvalitet. Kartorna ger ledningen en stabil grund för 
utveckling då processkartorna kan underlätta mätningar och analys av arbeten. Det är efter 
en djup analys som det verkligen går att förstå hur processerna fungerar (Ljungberg och 
Larsson, 2001, s.190). Kartläggningen är ett av de absolut första stegen och nödvändiga 
stegen för att bland annat möjliggöra en gemensam syn på verksamheten i sin helhet, hur 
verksamheten fungerar. Kartläggningen ger också förståelse för vad som skapar värde för 
kunden och vad processynsätt innebär för organisationen.  
 
Vid en processkartläggning är det bra att balansera mängden information som återgivs i en 
processkarta så att kartan blir användarvänlig och till nytta för betraktaren. En tydlig karta 
ska inte innehålla för mycket information och samtidigt inte begränsa användarbarheten 
därför kan ett kompletterande dokument finnas till kartan. En processpecifikation, ett innan 
definierat dokument som innehåller detaljerad information om processens syfte, kunder, 
resursbehov etc. (Ljungberg och Larsson, 2001, s.199).  
 
Det finns ingen bestämd standard för hur en processkartläggning ska gå till. Vilket sätt 
organisationen väljer att kartlägga kan bero på programvaror som finns tillgängliga eller 
behovet av lättförståelighet. För att på ett effektivt sätt genomföra kartläggningen är det bra 
använda sig av en strukturerad metodik detta också för att undvika de vanligaste misstagen 
som Ljungberg och Larsson (2001, s.206) tar upp. Vanliga misstag är:  

- att aktiviteter staplas på varandra utan att reflektera relationen dom emellan. 
- att man allt för tidigt fördjupar sig i detaljer. 
- att det tar för lång tid att komma igång. 
- att man hämmar kreativitet och produktivitet genom att försöka skapa den perfekta 

kartan med en gång.  
- att detaljeringsgraden i beskrivningarna gör olika för olika delar av processen  

2.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar 
Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten inom offensiv 
kvalitetsutveckling då de externa kundkraven på kvalitet ökar ständigt. Nya innovationer 
och affärsverksamheter skapas därför är det ännu viktigare att ständigt försöka förbättra 
kvalitén på verksamhetens processer och de egna produkterna man erbjuder. Den som 
slutar att bli bättre slutar snart att vara bra (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46).  
 
De externa kundkraven är inte den enda faktorn till att arbetet med ständiga förbättringar är 
så viktigt. Du kan också se det ur ett kostnadsperspektiv. Kvalitetsbristkostnaden är högre 
än kostnaden som medför i ett kvalitetsarbete. Det kostar mer att inte jobba med kvalitet. 
Grundregeln för kvalitetsutveckling är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma kvalitet till 
en lägre kostnad. Det går alltid att få ett bättre output i form av bättre produkter med högre 
kundvärde som samtidigt kräver mindre resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.46–
47).  
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Den så kallade förbättringscykeln ’’Planera - Gör - Studera – Lär’’ är en symbol för 
ständiga förbättringar. Det är alltid viktigt att angripa ett kvalitetsproblem systematiskt och 
noggrant. PDSA-cykeln hjälper dig att systematiskt arbeta med förbättringar inom en 
verksamhet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.228).  

 
 

- Planera. När ett problem upptäcks är det viktigt att utreda de väsentliga orsakerna 
till problemet och bryta ner det till mindre hanterbara problem. Som tidigare nämnt 
är det viktigt att basera beslut på fakta och de sju förbättringsverktygen kan vara till 
hjälp för att systematiskt angripa problemet (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 228–
229).  

- Gör. När man identifierat orsaker och har föreslagit lösningar så sätts en 
arbetsgrupp ihop för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Ibland handlar det om 
mindre åtgärder i en avdelning och ibland i större omfattning i organisationen. Det 
är viktigt att involverade är införstådda i problemet och att en plan för 
genomförande skapas (Bergman och Klefsjö, 2012, s.229).  

- Studera. För att ta redo på om förändringarna lett till några förbättringar är det bra 
att studera effekterna av genomförandet. Även här är det till hjälp att använda sig av 
de sju förbättringsverktygen för att mäta förbättringen. När man har fått ett bra 
resultat gäller det att bibehålla den nya standarden och detta kan göras av 
förbättringsverktyget, styrdiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.229).  

- Lär. Här kommer arbetet med ständiga förbättringar tillbaka. För att inte råka ut för 
samma kvalitetsproblem är det viktigt att ta lärdom av förbättringsarbetet. Om 
arbetet vart lyckat, sprid det över verksamheten, om inte, ta lärdom av det och ta ett 
varv runt cykeln igen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.229). 

  

Figur 6. PDSA - cykeln på engelska, Plan - Do - Study - Act (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.228) 
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2.1.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
För ett lyckat kvalitetsarbete krävs det att medarbetarna är engagerade. En viktig hörnsten i 
kvalitetsutvecklingen är förutsättningar för delaktighet. Det är viktigt att ledningen eller 
ansvarige för kvalitetsarbetet involverar medarbetare som vill vara med och påverka beslut 
och delta i förändringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.48).  
 
Om den anställde inte känner delaktighet, engagemang och ansvar blir det svårt för hen att 
utföra ett bra arbete. Genom att ge anställda ansvar och befogenhet skapas delaktighet och 
engagemang. I denna hörnsten finns en positiv människosyn. Den som känner att hen får 
ansvar och befogenhet kommer också känna stolthet inom sitt arbete och göra sitt yttersta 
för att bidra till förbättringar i produkter och processer (Bergman och Klefsjö, 2012, s.49).  
 
Det är inte enbart internt engagemanget ska komma ifrån utan även leverantörer ska få 
möjligheten att engagera sig i förändringsarbetet. Leverantörer bidrar med material eller 
komponenter och är en viktig pelare i en organisation. Under senare år skär fler 
organisationer ner i antalet leverantörer och satar mer på ett fåtal som de involverar i 
organisationen för att på så sätt skapa engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetenhet. 
Leverantören tar på sig mer ansvar för utveckling och förbättring och ser det som nya 
affärsmöjligheter (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 49–50).  
 
Liker (2009, s.63) tar upp i princip 6 av 14 att ett standardiserat arbetssätt kan ligga till 
grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. Genom att standardisera 
arbetsmetoderna i en process kan du samla in kunskap om den och använda de bästa 
arbetsmetoderna för processen. Kreativitet och delaktighet i arbetet är viktigt enligt Liker 
(2009, s.63).  

2.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap 
Att utveckla ett engagerat ledarskap är grundpelaren i alla hörnstenar i hörnstensmodellen 
(se figur 1). Det är viktigt att skapa en kultur för offensiv kvalitetsutveckling likt alla 
förändringsarbeten. För att åstadkomma en kultur som andas kvalitet och 
förändringsbenägenhet krävs ett starkt och engagerat ledarskap. För att medarbetarna ska 
känna sig stolta i sitt arbete, gruppen och organisationen krävs det ett bra ledarskap. Ett bra 
ledarskap får medarbetare att både känna bra självkänsla ’’för den jag är’’ och bra 
självförtroende ’’uppskattning för arbetet jag utfört’’. Det finns ett stort behov på skickliga 
och bra chefer i svenska organisationer som har förmågan att bedriva ett engagerat 
ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2012, s.50).  
 
Ledarskap är förmågan att övertyga en grupp människor att röra sig i en viss riktning utan 
tvång. En annan definition av begreppet innebär att ledaren utövar inflytande på andra 
människors tankar och agerande (Jansson och Ljung, 2015, s. 245). 
 
Det finns olika typer av ledarstilar som är mer eller mindre auktoritärt och demokratiskt. I 
den auktoritära ledarstilen har medarbetarna mycket lite inflytande och allt beslutsfattande 
sker av ledaren. Detta skiljer sig åt mot den demokratiska ledarstilen, där ledaren mer ses 
som en teammedlem och som en coach till sina medarbetare (Jacobsen och Thorsvik, 2014, 
s. 405). Den bästa ledarstilen anses vara den som har hög omtanke om människor och även 
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kring produktion. De anställda känner sig betydelsefulla och får en ansvarskänsla. Detta gör 
att de blir effektiva och gör att de på ett bra sätt kan nå organisationens mål (Jacobsen och 
Thorsvik, 2014, s. 407). 
 
Cox (2016. s. 155) tar upp skillnaden på egenskaper som förväntas från en chef respektive 
ledare. En ledare i vilken position som helst bör kunna visa ledarskapskvaliteter som 
flexibilitet och personliga färdigheter och förmågor att skapa förtroende och vara en bra 
lyssnare. En chef kan behöva en mer formell utbildning inom finans och strategisk ledning 
samt delegera ansvar och arbete till övriga i organisationen (Cox, 2016. s. 155).  
 
Cox (2016. s. 156) tar också upp i sin artikel att chefer kan ha ledaregenskaper och att 
ledare kan visa egenskaper som chefen har. Ledningen i en organisation bör arbeta för att 
främja förändring och anpassningsförmåga och samtidigt planera fram riktlinjer och 
budgeterar, dessa egenskaper karaktäriserar både en ledare och chef. 
 
Liker (2009, s.64) tar upp i princip 10 att en ledares roll inte enbart är att kunna genomföra 
sitt arbete utan även att vara en förebild för företagets filosofi och affärsmetoder. En bra 
ledare behöver kunna arbetet i detalj för att kunna lära ut företagets mål och vision så bra 
som möjligt.  
 
2.2 Organisatoriskt lärande 
Kunskap och lärande är två viktiga områden inom en organisation. Enkelt sagt kan det 
sägas att en organisation består av kunskap (Grafström et al., 2017, s.170). Det är viktigt att 
förstå att lärande är nödvändigt för att kunna lägga tid och kraft på nya aktiviteter som kan 
utveckla och föra organisationen framåt. Dessutom är det viktigt för att kunna bli bättre på 
det man redan gör. Genom att tillföra etablerade strukturer kan man förbättra lärprocesserna 
i en organisation, vilket bidrar till att skapa en lärandekultur där alla motiverar och 
motiveras av att lära nytt och även lära varandra (Grafström et al., 2017, ss.170–171).  

Jonsson (Grafström, et al., 2017, s.173) gör skillnader mellan olika typer av kunskap: data, 
information, kunskap och kunnande. Data består av fakta, bilder och ljud och det är 
obearbetad information. Information är bearbetad data som finns i ett sammanhang, t.ex. en 
kunddatabas. Kunskap är information som används för att ge en djupare förståelse till något 
och är också bearbetad. Kunnande används för att utveckla och uppnå förbättring genom att 
använda kunskap i en given kontext eller sammanhang. Behovet av kunskap inom en 
organisation påverkas av den omgivning som organisationen befinner sig i. De egna 
behoven inom organisationen förändras över tid beroende på och i relation till andra 
organisationer och omvärlden (Grafström, et al., 2017, s.178).  

När människan utvecklar ny kunskap, skapas möjlighet att göra mer med existerande 
kunskap och resurser, vilket skapar förutsättningar för ett bättre fungerande samhälle och 
den enskilda organisationen. Kunskap i sig är en grundförutsättning för att organisationer 
ska kunna existera. För att kunna organisera sig runt kunskap behöver vi först förstå vad 
kunskap är och hur den kan definieras (Grafström, et al., 2017, ss. 171).  

Med hjälp av benchmarking kan organisationens lärande ske snabbare. Längre fram i 
organisationens mognadsprocess gynnas organisationens lärande av ett blandat lärande; 
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dels lärande från misstag men även från framgångar. Benchmarking handlar mer om att 
man jämför sina processer med andra organisationer (Aranda, et al., 2017, s. 206).  

Efter att ha etablerat stabila arbetssätt, använd då verktygen för ständiga förbättringar och 
fastställ grundorsaken till ineffektivitet. Låt anställda arbeta efter ’’kaizen’’(förbättra) för 
att eliminera slöseri i form av tid och resurser. Efter avslutade projekt diskuterar Liker 
(2009) om att det är bra att använda sig av ’’hansei’’ reflektion, för att samla in bristerna så 
att de inte upprepas till nästkommande projekt (Leans 14 princip: Liker, 2009, s.66).  

 
Figur 7. Nonakas SECI modell (Grafström, et al., 2017, s.182) 
 
Kunskap inom organisationen kan sägas skapas med hjälp av en kunskapsspiral. Enligt 
Nonaka (Grafström, et al., 2017, s.181) är det tack var individen som kunskap inom 
organisationen kan skapas. Figur 7 visar hur spiralen kombinerar implicit och explicit 
kunskap genom socialisering, externalisering, kombination och internalisering. 
Socialisering handlar om att sprida den implicita (underförstådda/outtalade) kunskapen 
inom organisationen, inte bara organisationskultur utan även kunnande enligt Jonssons 
definition. I externaliseringsfasen omvandlas den implicita kunskapen till en explicit 
(uttalad) kunskap, vilket gör den enklare att dela med andra. Kombinationsfasen handlar 
om att systematisera kunskapen och göra den mer tillgänglig för hela organisationen, kan 
jämföras med Jonsson definition av information. Internalisering innebär att ta den 
systematiserade kunskapen, göra den implicit och integrera den i organisationskulturen för 
att göra den bestående.  

Grupperingar av individer är klart sammanlänkade med organisationens prestation. När 
dessa grupperingar stöder materiella, immateriella, individuella och kollektiva resurser är 
de användbara för att nå organisationens mål. Manuti, et al.,(2017, s. 219) beskriver 
”communities of practice” som formas baserat på gemensamma uppgifter eller 
arbetsintressen, men oberoende av organisationens geografiska, organisatoriska eller 
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funktionella gränser. Genom att dela kunskap och mening skapar dessa ”communities” ett 
eget sätt för arbetets utförande. Detta lärande stämmer väl in på Nonakas socialisering.  

2.3 Tidigare forskning/arbeten 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att processynsättet har sitt ursprung från områden 
som logistik, kvalitet, produktutveckling, tjänsteutveckling och organisationsteorier. 
Grundläggande idéer bakom synsättet har sitt ursprung i en rad olika discipliner vilket 
också försvårar möjligheterna att ge en rättvis beskrivning av historia och uppkomst av 
processynsättet. Processbegreppets historia började redan i industrialismens uppkomst. Det 
fanns ett tydligt fokus på processer eller snarare flöden redan då (Ljungberg och Larsson, 
2001, s.52). Processynsättet grundade sig på människosynen omvärlden hade då, idag 
grundas synsättet på dagens människosyn. Relationen och synen till kunden var också 
annorlunda då än vad den är idag. Fokus låg på tillverkningsprocesserna med ett analytiskt 
och mekaniskt synsätt. Målet då var produktivitet, idag är målet kundtillfredsställelse 
(Ljungberg och Larsson, 2001, s.53).  
 
Det finns mängder med forskning och arbeten kring processkartläggning dock har inget 
tidigare arbete genomförts på organisationen som nämnt i studien. Ett arbete som handlar 
om processkartläggning i ett snabbt växande företag har tidigare gjorts av Alveskog, L. 
2009. Arbetet handlar om att utreda hur man kartlägger ett mindre företag i tillväxt genom 
att utföra en processkartläggning. Alveskog (2009) delade upp sitt arbete i introduktionsfas, 
kartläggningsfas och avslutningsfas för att skapa en struktur i arbetet. Data samlades in via 
inläsning av intern information samt standardiserade intervjuer. Alveskog (2009) kommer 
fram till att processkartorna kan motivera medarbetarna då de ser sin roll i helheten. Det är 
också viktigt att kartorna implementeras på företaget för att bli ett arbetssätt.  
 
Crystal (2014) tar upp i sin artikel att människorna i en organisation är den viktigaste 
tillgången. Det är viktigt att få sina anställda angelägna och lära sig att utmanas av sitt 
arbete. Att hjälpa sina medarbetare att uppnå sin maximala potential leder till 
tillfredsställda och återkommande kunder. Processer internt möjliggör god kundservice 
externt. Processarbete har i Crystal (2014) studie lätt till konstansförbättringar och 
defektminskningar. Resultatet studien kom fram till var minskade telefonsamtal för att lösa 
ett kundproblem, mer kvalitet i första samtal med kunden, inhämta så mycket information 
som möjligt för att eliminera slöseri i form av tid och flera telefonsamtal med kund, 
säkerställ kundens krav tidigt för att eliminera fel längre fram i processen (Crystal, 2014).  
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3. Metod  
Bakgrunden i studien baseras på resultat från förstudien, där förbättringsområdet 
identifierats. Lösningsförslaget syftar till att skapa ett underlag till det fortsatta 
förbättringsområdet samt kartlägga organisationens huvudprocesser och dokumentera dem 
elektroniskt så att de blir synliga för alla i organisationen.  För att fokusera på processer i en 
verksamhet behöver uppmärksamheten flyttas från enskilda produkter eller tjänster till de 
aktivitetskedjor som skapar dem, alltså moment som genomförs för att kunna leverera en 
färdig produkt. Fokus ändras från vem som gör vad till hur resultatet produceras (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.459). Nära samtal med personer som är mest insatta i processen har 
varit grunden för kartläggningen. Det viktiga har varit hur arbetet genomförts, vilka olika 
moment/aktiviteter som krävs för att företaget skall kunna leverera en färdig vara eller 
tjänst. Med hjälp av PDSA-cykeln har kartläggningen kunnat genomföras systematiskt. 
Förbättringscykeln förknippas ofta med förbättringsarbete (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s.228). Metoden har använts under arbetet med studien för att hela tiden 
’’hansei’’(reflektera) över arbetet och ’’kaizen’’(förbättra) studien(Liker, 2009, s.66).  
 
Studien inriktar sig mot en kvalitativ forskning som fokuserar på ’’mjuka’’ data t.ex. i form 
av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel och Davidson, 20111, s.14). Med 
hjälp av öppna samtal med ägaren och kvalitetsansvarige på organisationen har en 
kartläggning av nuläget kunnat genomföras. Deltagande observation ingår som en metod 
för kvalitativ forskning (Denscombe, 2016, s.293). Noggranna observationer har gett 
undertecknad chansen att förbättra kartläggningen av organisationens huvudprocesser. 
Observationerna har varit till stöd för att jämföra verkligheten med processkartläggningen. 
Efter kartläggningen har teori och datainsamling varit grunden till förbättringsförslaget.  
 
3.1 Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av observationer och intervjuer för att samla in 
information och data till studien. Patel (2011, s.14) menar att intervjuer och observationer 
är vetenskapliga metoder för att samla in kvalitativa data. Datainsamlingen har också varit 
grunden för en av hörnstenen, ’’basera beslut på fakta’’ från hörnstensmodellen (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.40) som används i studien. Workshops har även används som 
datainsamlingsmetod för att förbättra layouten av processerna. Författaren tillsammans med 
kvalitetsansvarige och ägare på organisationen medverkade på samtliga workshopar. De 
pågick under två olika träffar på organisationens kontor. Post-it lappar för kartläggning och 
öppna diskussioner gav oss mer information om processerna och olika orsaker på varför 
organisationen tidigare inte arbetat med processer samt risker med processarbete kunde 
identifieras. Innan workshopen skickades mail ut till samtliga deltagare där mål och syfte 
med workshopen presenterades samt ett kort teoriavsnitt om förbättringsverktygen (se 
bilaga b+c) Med hjälp av PDSA-cykeln har studien systematiskt kunna kartlägga 
organisationens huvudprocesser. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.228) används PDSA-
cykeln för att systematiskt arbeta med förbättringar inom en verksamhet. Under workshop 
med processkartläggningen kunde resultatet av kartläggningen förbättras med hjälp av sista 
steget i PDSA cykeln som just handlar om att förbättra. Exempel på PDSA från workshop: 
P=fastställ huvudprocesserna och deras mål. D=kartlägg processerna och dokumentera. 
S=gå tillbaka till dokumenterad processkarta och jämför med verkligheten. A=vidta 
åtgärder för att ständigt förbättra processens prestanda. Syftet med workshops var att 
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komma ännu närmare grundproblematiken och identifiera risker med processkartläggning. 
För att skapa delaktighet i arbetet har hörnstenen ’’skapa förutsättning för delaktighet’’ 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.42) fått fokus då organisationen involverats i 
förbättringsarbetet. Genom att involvera fler i workshopen kunde också olika erfarenheter 
och kunskap stödja datainsamlingen. En riskanalys som genomfördes påvisade 
organisationen flera risker med processkartläggning. Centrala frågeställningar som 
besvarats under riskanalysarbetet har varit; Vad kan orsakerna till risken vara? Vilken 
effekt får risken? Hur kan vi åtgärda detta? Analysen har också använts för att samla in mer 
data som berör organisationens risktänk kring processkartläggning vilket har förtydligat 
ytterligare, varför organisationen inte tidigare arbetat med processer. 
 
Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av strukturering vilket leder till att den 
intervjuade kan svara med egna ord och i egen form (Patel och Davidson, 2011, s.81). 
Intervjuerna som genomförts har i samtliga fall varit ostrukturerade. Innan en intervju har 
ett tema för diskussion presenterats därefter har frågor utifrån svar och tema ställts. Att 
arbeta på de här arbetssättet har skapat ett öppet klimat och ett situations anpassat 
arbetssätt. Intervjuerna har varit semistrukturerade som menas att forskaren har med sig ett 
tema som skall beröras och intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren. Det är inte 
nödvändigt att frågor kommer i en bestämd ordning. Den mest öppna formen av en 
kvalitativ intervju, som också är den formen som till mesta dels använts i studien, innebär 
att forskaren utan att först ha formulerat intervjufrågor, intervjuar någon och då skapas mer 
formen av ett samtal (Patel och Davidson, 2011, s.82). Då organisationen inte har några 
processer kartlagda har samtal varit grunden för att i ett första stadie ta reda på vad 
organisationen gör. Två centrala frågeställningar har varit; vilka huvudprocesser finns i 
organisationen? vilka aktiviteter genomförs för att utföra ett arbete? Samtalen har varit till 
stor nytta för det fortsatta forskningsarbetet. Samtalen/intervjuerna som handlat om nuläget 
i organisationen har tillsammans med den intervjuade presenterats i form av en SWOT-
analys (se tabell 1 och 2). SWOT-modellen har till syfte att hitta matchningar och 
identifiera gap (Tonnquist, 2014, s.65). Även en gruppintervju genomfördes med ägare och 
kvalitetsansvarige för att få bredare perspektiv på nuläget i organisationen. Denscombe 
(2016, s.268) menar att det ger en fördel att öka antalet deltagare då man kan får ut mer 
data och ett bredare resultat av intervjun.   
 
Dom mest insatta personerna i organisationen är två delägare i företaget. Det har för studien 
varit ett naturligt val att intervjua dessa personer för att försöka kartlägga huvudprocesserna 
i verksamheten och skapa en nulägesanalys av hur organisationen arbetar idag med kvalitet. 
Intervjuerna har både varit personliga och via mail. Kvalitetsansvarige har varit en tredje 
person som intervjuats i studien för att skapa en större bild av kvalitetsarbetet i 
verksamheten. Även flera samtal med kvalitetsansvarige har säkerställt resultatet i studien. 
Nyckelpersonerna har varit till stor vikt för studiens genomförande. Andra medarbetare har 
inte involverats i studien då det hade varit för tidskrävande med avseende på tidsåtgången. 
Det har också varit ett gemensamt val tillsammans med ledningen på organisationen att det 
räcker med att intervjua ledningen då de själva är nya inom arbetet med kvalitet. 
Resterande arbetare (dykarna) har varken tid eller kunskap om processarbete i dagsläget 
därför blev det inte relevant att intervjua dem.  
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Tabell 4. Statistik på metodval 
Moment Antal 
Intervjuer 3 
Observationer 3 
Workshops 2 
Besök på org. 5 
 
En observation är en vetenskaplig teknik för att samla in information. En observation kan 
även användas för att komplettera information som har samlats in med andra tekniker (Patel 
och Davidson, 2011, s.91). Efter flera samtal med ägaren om aktiviteter i processerna samt 
en skuggning när medarbetare arbeta i processen, kunde kompletterande data inhämtas för 
att gå tillbaka till processkartorna och förtydliga verkligheten med den tidigare 
beskrivningen. Skuggningens syfte är att hänga med och observera hur en arbetare eller 
process arbetar (Alvehus, 2013, s.96). Besök på organisationen har gjort det möjligt att 
observera flera aktiviteter i processerna som kartlagts. Författaren fick följa med ägaren 
under en halv dag och se hur han arbetar samt gå runt i verkstan och se hur arbetet där 
genomförs. När ett kunduppdrag kommer in kan det ofta ske via samtal eller ett datasystem 
som organisationen använder därefter ska resursplan och arbetsplaner skapas. Ägaren 
visade hur det gick till och i vilken tur och ordning arbetet skulle genomföras. Större delen 
av det administrativa arbetet sker muntligt med andra medarbetare och då oftast med 
delägaren, kvalitetsansvarige och dykledarn. Det viktigaste som arbetsmiljöplan och 
arbetsberedning dokumenterades.  
 
3.2 Dataanalys 
I en kvalitativ forskning är utdrag ur intervjuanteckningar bra att nämna för att ge läsaren 
en smak av datamaterialet (Denscombe, 2016, s.408). Patel (2011, s.121) tar också upp att 
det alltid är bra med löpande analyser när man arbetar med kvalitativa undersökningar.  
Med hjälp av utdrag från intervjuerna och observationerna samt den löpande analysen har 
data till SWOT-analys, Orsak – Verkan – Diagram, FMEA, ’’fem varför’’ och 
processkartläggning kunnat analyseras. SWOT-modellen har varit till stöd för att kunna 
analysera nuläget och kartlägga vilka förutsättningar som finns i organisationen. 
Kartläggning i modellen visar verksamhetens möjligheter, hot, styrkor och svagheter. Syftet 
är att hitta matchningar och att identifiera gap (Tonnquist, 2014, s. 65). Genom en löpande 
analys har ny och oväntad information utökat studien. Fler styrkor, svagheter, hot och 
möjligheter har kunnat identifierats. Reimer (2017, s.13) menar att en SWOT-analys också 
hjälper organisationer med sitt dokumentationsarbete genom att man dokumenterar styrkor 
och svagheter och fokuserar sedan på de yttre faktorerna, möjligheter och hot. Analysen 
skulle också kunna hjälpa organisationer att utveckla en strategisk plan för det fortsatta 
förbättringsarbetet (Reimer, 2017, s.14).   
 
Workshop metoden har använts som både datainsamlingsmetod och analys av insamlad 
information. Under första workshopen har ledningsverktyg och arbetssätten Orsak – 
Verkan – Diagram, Fem-Varför och FMEA används. Andra workshopens syfte var att 
förbättra och säkra processkartläggningen. Även en processmall skapades över 
organisationens ledningsprocesser, huvudprocesser, stödprocesser samt resurser till 
processerna. Innan workshopen skickades mail ut till samtliga deltagare där mål och syfte 
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med workshopen presenterades samt ett kort teoriavsnitt om förbättringsverktygen (se 
bilaga b+c). 
Ett Orsak – Verkan - Diagram illustrerar flera orsaker till grundproblemet. Diagrammet 
används efter att ha identifierat ett kvalitetsproblem och vill gå vidare med att bena ut 
orsakerna till problemet ytterligare (Bergman och Klefsjö, 2012, s.242). Diagrammet är 
effektivt för att analysera och förtydliga komplexa problem, observationer eller händelser. 
Att hitta rätta orsaker till problemet kan vägleda förbättringsarbetet (Otitigbe, 2017, s.48).  
Arbetet med diagrammet gav studien fler orsaker till varför företaget idag inte arbetar med 
processer. I diagrammet börjar man först i stora drag beskriva vilka orsaker som ligger 
bakom problemet. Därefter går man vidare med varje orsak och försöker analysera dem mer 
detaljerat och fortsätter så tills man har tillräckligt många delorsaker till problemet och kan 
komma fram till vad orsakerna till problemet verkligen är. Som hjälpmedel för att komma 
igång med diagrammet kan man använda sig av sju M; management, människan, metod, 
mätning, maskin, material och miljö (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.242–243). 
 

- Management. Ger företagsledningen tillräckligt med stöd och medel för 
verksamheten?  

- Människa. Har operatören tillräckligt med utbildning, erfarenhet och motivation?  
- Metod. Finns ordentliga verktyg? Är processparametrar och styrbarheten tillräcklig?  
- Mätning. Är mätdonen kalibrerade ordentligt? Finns det störande miljöfaktorer?  
- Maskin. Utförs förebyggande underhåll? Har maskinen möjlighet att hålla 

variationen nere? 
- Material. Hur är kvalitén på materialet som används i processen? Är leverantörens 

kvalitetsaktiviteter tillräckliga?  
- Miljö. Påverkar miljön output?  

 
Diagrammet har hjälp till att identifiera flera orsakar till problemet vilket har gett en 
bredare kunskap inom problemområdet. Alla orsaker är inte relevanta till lösningsförslaget 
dock kan de vara till nytta för organisationens fortsatta förbättringsarbete. Under 
workshopen analyserades de ’’M’’ som varit relevanta till studien, management, människa, 
metod, mätning och material.  
 
För att analytiskt komma närmare rotorsaken med kvalitetsproblemet har ’’fem varför’’ 
används som metod. Frågetekniken brukar förknippas med utveckling och 
förbättringsarbete. För att komma till problemets grundorsak måste man ställa sig frågan 
varför fem gånger (Bergman och Klefsjö, 2012, s.242). Vi började med att formulera 
problemet och därefter systematiskt ställa frågan varför fem gånger. Det är inte hugget i 
sten hur många gånger man ska ställa frågan varför, dock är fem gånger rekommenderat. 
’’Fem varför’’ används också analytiskt för att komma fram till grundläggande egenskaper 
som orsakar ineffektivitet i förbättringsprocessen. Arbetssättet är flexibelt och kan 
kombineras med olika analysverktyg och anpassas till ett visst ändamål genom att ändra 
strukturen och innehållet i frågorna (Myszewski, 2013). Att organisationen inte arbetar med 
processer idag beror på ledningens prioriteringar. Processledning har tidigare inte 
prioriterats då behovet inte funnits. Idag efterfrågar marknaden aktörer som arbetar med 
kvalitetsutveckling därför blir också processkartläggningen en prioritering i det fortsatta 
förbättringsarbetet.  
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När ett projekt planeras är det svårt att förutse allt som kan hända, men att göra en 
riskanalys medför att projektet har tänkt över och analyserat det som eventuellt kan komma 
att hända i syfte att vara förberedda (Tonnquist, 2012, ss.184–189). “Att genomföra ett 
projekt är alltid ett risktagande” (Tonnquist, 2012, s. 381). För studien har FMEA, 
Felmods-och-feleffektsanalys, varit ett användbart arbetssätt för tillförlitlighetsanalys. Det 
är bra att använda sig av en FMEA-analys i tidigt stadie för att förbättra säkerheten i 
arbetet. Riskanalysen gör det synligt med potentiella problem vilket tidig kan minskas eller 
elimineras helt. Bergman och Klefsjö (2012, s.162) menar att riskanalysen går ut på en 
systematisk genomgång av en produkt eller en process, dess funktion, felsätt, felorsaker och 
felkonsekvenser. Arbetssättet används i allmänhet som en kvalitativ analys av sambanden 
mellan komponenters felsätt och motsvarande felkonsekvenser samt hur man kan vidta 
åtgärder för att förhindra eller reducera felkonsekvenserna. En FMEA kan vara ett underlag 
till att förbättra en process eller som underlag för uppläggningen av processtyrningen 
(Bergman och Klefsjö 2012, ss.162–163). En processkartläggning i organisationen är ett 
stort arbete som för med sig risker. Om ledningen inte är engagerade i arbetet kan det 
riskera att kartläggningen inte går rätt till. Arbetet med analysen utgick från en avkortad 
FMEA-tabell. Med hjälp av analysen har studien identifierat olika felorsaker och 
konsekvenserna till dem. Med analysen som underlag kan beslut och åtgärder vidtas och ett 
system följer för att förhindra risker att inträffa.  
 
3.3 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet och validitet går hand i hand då de har ett visst förhållande till varandra som gör 
att vi inte kan koncentrera oss på enbart de ena och låta bli de andra. Är reliabiliteten hög är 
det större chans att validiteten också blir det, dock behöver det inte alltid vara så (Patel, 
2011, s.102). Dels är det viktigt att veta att det man undersöker är det som skulle 
undersökas, god validitet, samtidigt måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, hög 
reliabilitet.  
 
Hönstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.40) har använts genom hela 
forskningsprocessen för att säkra kvalitén i studien. På introduktionsmötet med 
organisationen visa det sig att det inte fanns tillräckligt med dokumentation för att få en 
överblick av organisationen och deras kvalitetsarbete. För att samla in så mycket data och 
information som möjligt har intervjuer/samtal, observationer och workshops använts som 
metoder. Metoderna är tidigare beprövade vilket ger en pålitlighet i arbetet. Flera personer 
har blivit involverade i arbetet för att få olika perspektiv på organisationens kvalitetsarbete. 
Innan workshopen skickades mail ut deltagarna där det framkom vad syftet och målet var 
med workshopen samt ett teoriavsnitt till temat. Vid sidan av arbetet har enskilda samtal 
med kvalitetsansvarige och ägare på organisationen visat på likheter i förståelse av arbetet, 
vilket förklarar hög reliabilitet.  
 
Med hjälp av olika verktyg och arbetssätt har studien kunnat presentera resultat som 
framkommit från workshops och den löpande analysen. Samtliga har fått ta del av 
materialet och kunnat komma med synpunkter på vart verkligheten och det dokumenterade 
inte stämmer vilket har gett studien ett mer trovärdigt resultat. För att säkra reliabiliteten 
ytterligare har kvalitetsansvarige varit med när observationer och intervjuer genomförts för 
att senare kunna stämma av insamlingen. Enligt Patel (2011, s.104) kallas detta för 
interbedömarreliabilitet. De modeller och teorier som studien grundar sig på har varit en del 
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av undertecknads utbildning och har därför också valts som teoribas för studien. Detta 
påverkar validiteten i arbetet då någon annan hade kunnat använda andra teorier att grunda 
lösningsförslaget på. Avgränsningen kan också vara en faktor till resultatet då det tidigt i 
studien framkommer vad som inte kommer att studeras eller presenteras. Avgränsningen 
kan se olika ut beroende på vem som utför studien.  
 
Alvehus (2013, s.122) diskuterar i sin bok huruvida forskningsresultatet är upprepningsbart. 
Om undersökningen görs om, kommer vi att få samma resultat? Generaliserbarheten av 
resultatet i studien är hög då det grundar sig på en bred teoretisk grund. 
Processkartläggning är inget unikt förbättringsförslag. Dock är studiens resultat 
specialiserad till organisationen som studerats. Det som skulle undersökas har undersökts, 
det ger en hög validitet. 
 
3.4 Etiska ställningstaganden 

3.4.1 Objektivitet 
Ingen tidigare relation finns mellan författaren och organisationen. Författaren har aldrig 
tidigare varit i kontakt med organisationen och inte heller vetat att dom existerar. 
Författaren har heller inte tidigare haft någon relation till branschen i stort.  

3.4.2 Anonymitet 
Varken organisationen eller medarbetare i organisationen har presenterats med namn eller 
annat som på något sätt kan uppenbara identiteten. En generell presentation av företaget har 
presenterats i bakgrundsbeskrivningen med ägares godkännande.  

3.4.3 Informationskrav 
På uppstartsmötet informerades syfte och mål med studien samt tillvägagångsättet och 
nyttjandet av insamlat material. Organisationen har fritt valt att medverka i studien. På 
workshopen kunde varje deltagare välja ifall de ville medverka eller inte. Även information 
om workshopen skickades ut i förväg.  

3.4.4 Samtyckekravet 
Samtycke har inhämtats från organisationen via handledaren. Samtycke kring material och 
perspektiv har genomförts då det varit aktuellt. Samtliga har frivilligt medverkat i studien.  

3.4.5 Konfidentialitetskravet  
Samtliga medverkande i studien har hanterats konfidentiellt. Inga namn på de som 
medverkat eller organisationen har nämnts i arbetet.  

3.4.6 Nyttjandekrav 
Endast författaren har haft tillgång till materialet i studien. Transkriberingen och ritningarna 
av processer har stämts av med respektive. Material från organisationen som författaren 
använt har efter studiens genomförande förstört.  
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4. Resultat  
Idag har företaget flera uppdrag och nöjda kunder dock dokumenteras inte arbetssätten, 
verktygen och principerna som genererar tillfredsställda kunder. Resultatet från 
nulägesanalysen (se tabell 1) visar att om organisationen börjar dokumentera sitt 
kvalitetsarbete skapas underlag till uppföljning och mätning vilket kvalitetssäkrar 
organisationens förbättringsarbete. En av ägarna kommenterade att ’’allt sitter i huvudet sen 
starten av företaget’’. Organisationen har vuxit snabbare än vad de själva hunnit med. På 
kort tid har verksamheten etablerats till en av de främsta inom sin bransch. Att hinna med 
dokumentation har inte riktigt varit prioriterat på ledningsnivå. (tagit bort analys del).  
 
Från nulägesanalysen på processarbetet (se tabell 2) ser vi att organisationen tidigare inte 
haft några processer kartlagda. Mycket ansvar och information finns hos få personer. 
Organisationen använder idag inget ledningssystem. Det finns för lite dokumentation på hur 
organisationen arbetar strategiskt för att uppnå sina mål.  
 
Dyklagen däremot använder detaljerade arbetsberedningar (se bilaga A). Med hjälp av 
metodbeskrivningarna vet dyklagen exakt vad som skall göras och hur det ska genomföras. 
Beskrivningarna innehåller bland annat; arbetsmoment, närvarande, varaktighet, resurser, 
förutsättningar, förberedelser, utförande, riskanalyser, miljöaspekter samt kontroll och 
provning. 
 
4.1 Underlag till det fortsatta förbättringsarbetet 
Den viktigaste orsaken till att organisationen inte tidigare arbetat med processkartläggning 
är ledningens prioriteringar. Processkartläggning har inte varit något som organisationen 
prioriterat tidigare. Det finns idag inget material på processer och inget system för att 
dokumentera processkartor.  Resultatet visar också att utbildning och engagemang för ett 
kvalitetsarbete är låg på organisationen. Det finns en anställd på företaget som är utbildad i 
kvalitetsutveckling och har den kompetens som krävs för ett kvalitetsarbete.  
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Resultatet från Orsak – Verkan – Diagrammet  

 

Resultatet från frågetekniken ger svar på fler anledningar till varför organisationen inte 
tidigare arbetat med processkartläggning. Exempelvis har marknaden inte efterfrågat det 
innan och organisationen har inte haft ett behov av att kartlägga sina processer tidigare.  
 
Diagrammet tidigare gav svar på flera bakomliggande orsaker till att det inte bedrivs ett 
processarbete dock har fem varför klarat upp bakgrunden ytterligare. Med hjälp av metoden 
får vi också svar på att kundernas krav förändrats på marknaden. Varför ledningen på 
organisationen inte tidigare prioriterat processarbete är också på grund av att det inte 
funnits något behov av det. Idag ställer kunderna högre krav vilket gör att organisationen 
behöver förändras och bemöta dagens efterfrågan.  
 

Inget processarbete

Management Metod

Mätning Material

Människa

Låg utbildning

Ingen processyn 

Inget 
ledningssystem

Tidsbrist

Inget material 
på processer

Ingen 
uppföljning

Inga tydliga 
indikationer

Målstyrning 
saknas

Kompetens 
saknas

Ingen layout 
för processer

Inget behov 

Lite data

Ingen plan

Inget system för 
processkartläggning

Motivation 
saknas

Inte prioriterat  

Inga verktyg till 
processarbete 

Saknas styrning

Mycket 
ansvar på få 
personer

Figur 8. Orsak - Verkan - Diagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.243) 
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Resultat från ’’fem varför’’ 

 

 
Resultatet från riskanalysen kan användas i förebyggande syfte. Organisationen ser tidigt 
felmöligheter, effekten av risken och orsaken till det. Möjligheten till att bibehålla 
förändringen och fortsätta med utvecklingsarbetet blir mer sannolik. Resultatet från 
riskanalysen ger organisationen data på vad de behöver göra för att identifierade risker inte 
ska inträffa. Nya risker kan alltid uppkomma. Om ledningens engagemang inte är 
tillräckligt finns det en risk vid implementering av processer i organisationen. Effekten av 
det kan leda till en utebliven förbättring. Organisationen behöver förstå värdet av 
processkartläggning och förankra processyn i hela verksamheten. Resultatet visar att 
organisationen behöver fokusera på utbildning, engagemang, noggrannhet, kommunikation 
och tid. Om inte tillräckligt med resurser avsätt kan arbetet också bli otillräckligt. 
Resultaten från FMEA-analysen skapar ett underlag till det fortsatta förbättringsarbetet hos 
organisationen. 
 

Problemformulering 
Det finns inga processer kartlagda för det fortsatta kvalitetsarbetet

Rotorsak
Ledningen har inte prioriterat processkartläggning innan.

Föreslagen åtgärd
Kartlägg organisationens huvudprocesser och dokumentera dem

Fråga Svar
Varför är inga processer kartlagda? Organisationen har ingen processyn.
Varför har inte organisationen en 
processyn?

För att de inte har haft ett behov utav att 
ha det.

Varför har de inte haft ett behov av det 
innan?

Organisationen har kunnat tillfredsställa 
kundernas behov utan att arbeta med 
processkartläggning.

Varför vill organisationen börja kartlägga 
sina processer? 

För att kundernas krav ökar på 
marknaden och konkurrensen blir 
hårdare.

Varför ökar krav och konkurrens på 
marknaden? 

För att fler företag arbetar efter en 
standard och är certifierade. 

Figur 9. Resultat från arbete med ''fem varför'' 
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Resultat från FMEA-analys 

 
4.2 Organisationen ur ett processperspektiv  
Resultatet från processkartläggningen blev tre huvudprocesser; serviceprocessen, 
anläggningsprocessen och inspektionsprocessen (se figur 11–13). Även en överskådlig bild 
av organisationen ur ett processperspektiv presenteras (se figur 14). Resultatet grundas på 
datainsamlingen och workshop som genomförts på organisationen. Tillsammans med 
organisationen har benämningar till alla aktiviteter valts för att alla i organisationen ska 
förstå vad varje aktivitet innebär. Utformningen har valts tillsammans med organisationen 
då detta ansågs vara tydligast i en första kartläggning. Kartorna kan förändras, förnyas och 
utvecklas. Den bästa processkartan är den som samtliga medarbetare kan tolka.  
 
Resultatet synliggör för alla i organisationen hur processen ser ut från att en kundförfrågan 
kommer in, vad som behöver göras till att kunden blir nöjd. Kartorna realiserar uppdraget 
och bildar tillsammans ett system som utgör grunden för verksamheten.  
 
Till varje processkarta kan ett sammankopplande dokument skapas där mer innehåll om 
processen presenteras. Exempelvis; vad som görs under varje aktivitet, vilka som berörs, 
vem som gör vad etc. Detta har medvetet valts att inte presenteras i studien då 
organisationen anser detta som ett känsligt material att dela med till extern part. 
Organisationen har tidigare inte involverat externa konsulter för att involveras i deras 
förändringsarbete.  
 

Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Rekommenderad
åtgärd

Ansvarig

Risk vid implementering av 
processer 

Utebliven
förbättring

Ledningens engagemang 
otillräckligt

Förstå värdet av processkartläggning 
och förankra processyn i 
organisationen.

VD

Risk vid implementering av 
processer

Utebliven
förbättring

Medarbetarna följer inte 
processflödet

Utbilda personal i processledning Ledningen/Arb. ledare

Förändring bibehålls inte Ingen användning av 
kartor

Bristande interna 
prioriteringar

Genomför kontinuerliga uppföljningar 
av processflödet, vilket värde de tillför 
organisationen 

Ledningen

Svag
datainsamling

Otillräckligt 
material

För lite tid har lagts på 
kartläggningen. 

Avsätt mer tid på kartläggningen. 
Använd annan metod. 

Processägare/ledningen

Tidsbrist Otydlig karta Otydliga instruktioner Gå noggrant igenom steg för steg i 
processen och förtydliga. Sätt 
benämningar på aktiviteterna som 
förstås av samtliga. 

Processägare

Kommunikationsbrist Ingen ansvarig Svårt att följa upp Skapa gemensam 
kommunikationskanal  där alla kan ta 
del av information till varje process

VD

Kvalitetsbrister undersöks ej Ingen data från 
processen

Ingen mätning av processen Börja sätta mätparametrar i processen. 
Mät tid för varje aktivitet, för hela 
processen 

Processägare 

Ingen processkunskap Utebliven 
förbättring

Ingen utbildning Utbildning ISO och 
kvalitetsutveckling hade underlättat 
förståelse av förbättringsarbetet med 
kvalitet och miljö. 

VD

Figur 10. Förkortad FMEA-blankett (165) 
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Processkarta på Anläggningsprocessen 
 

Processkarta på Inspektionsprocessen 
 

Anläggnings
process Arbetsmiljöplan

Egenkontroller

Pålning

Formning

Spontning

Bilning

Gjutning

Dragstag

Armering

NÖJD 
KUND

Förfrågnings
underlag

Ja

Nej Arbetsplan

Arbetsberedning

Tidsplan

START SLUT

KUND
Krav, behov och 
förväntningar

Löpande ledning
Visioner – Affärsidé – Strategier – Mål – Styrning – System/lagar

KvalitéIT Personal Verktyg/
Material KommunikationEkonomiInköp

Inspektions
process

Noggrann 
genomgång av 

förfrågan

Observera

Tjockleksmätning

3D - sonar

Filmning

Foto

CP-mätning

NÖJD 
KUND

Rapportskrivning

Prishämtning av 
förfrågat moment

Sammanställning av 
krav

Inhämtning av 
material på objekt

Analys av material

Startmöte

Uppskattning av 
tidsåtgång/

referensarbete

Nej

Ja

Löpande ledning
Visioner – Affärsidé – Strategier – Mål – Styrning – System/lagar

KvalitéIT Personal Verktyg/
Material KommunikationEkonomiInköp

2D - sonar

START SLUT

KUND
Krav, behov och 
förväntningar

Figur 11. Anläggningsprocessen 

Figur 12. Inspektionsprocessen 



 28 

 
Processkarta på Serviceprocessen  
 

Figur 13. Serviceprocessen 
   
Visualisering av organisationen ur ett processperspektiv  

 

 

Ledningsprocesser Visioner Strategier Organisationsstyrning
Affärsidé Mål System och lagar

Verksamhetsidé för organisationen; marina entreprenader och inspektioner  

Operativa processer

Anläggningsproess 

Serviceprocess

Stödprocesser Kvalitet Personal Underhåll
IT Inköp Ekonomi

Resurser
Ledningen    Organisations kultur    Verktyg & Utrustning
Miljö Riktlinjer & Policy Förbättringsarbete 

Inspektionsprocess

INPUT
Kunder, anställda, 
lagar, omvärld

OUTPUT
Förutsättningar 
för nöjda kunder 

Figur 14. Processmodell över organisationen 
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Påkörnings skador

Relevant 
utrustning

Löpande ledning
Visioner – Affärsidé – Strategier – Mål – Styrning – System/lagar

KvalitéIT Personal Verktyg/
Material KommunikationEkonomiInköp

START SLUT

KUND
Krav, behov och 
förväntningar
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5. Analys och diskussion  
 
5.1 Underlag till det fortsatta förbättringsarbetet 
Kundkraven förändras med tiden och kunderna är idag mer medvetna om vad de vill ha och 
inte. Certifierade aktörer på marknaden sätter press på andra konkurrenter att arbeta med 
kvalitetsutveckling. Utan kartlagda processer blir det svårt att arbeta med 
kvalitetsutveckling. Prioriteras inte processarbete på ledningsnivå arbetar ingen med 
processer. Hörnstensmodellen från Bergman och Klefsjö (2012) har varit studiens bas för 
genomförande och också använts under forskningsprocessen. Joseph Juran som är en av de 
allra största inom kvalitetsområdet har utryckt att ledningens engagemang är det ytterst 
viktiga för ett lyckat kvalitetsarbete. Ledningen på organisationen har varit med och stöttat 
arbetet under studiens gång vilket också har gett ledningen en känsla av hur ett 
kvalitetsarbete kan bedrivas, att det är tidskrävande och hur viktigt det är med ledningens 
engagemang för att kvalitetsarbetet ska lyckas. Med hjälp av värderingar som att; 

- sätta kunderna i centrum 
- basera beslut på fakta 
- arbeta med processer 
- arbeta ständigt med förbättringar 
- skapa förutsättningar för delaktighet  

har också studien säkrat kvalitén i arbetet. Hörnstensmodellen har tillämpats under studiens 
gång och också bevisat för organisationen hur viktigt det är med en kultur som har sin 
grund i hörnstenarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.39).  
 
Att sätta kunden i fokus handlade om att låta organisationen vara i centrum. Alla beslut 
skulle baseras utifrån datainsamlingen på organisationen. Det stärker också principen om 
att basera beslut på fakta. Att arbeta med processer har varit studiens tyngdpunkt. 
Hörnstenen att arbeta med processer har använts under kartläggningen och workshops för 
att rita upp och revidera utseende vid behov. Detta leder till hörnstenen att arbeta med 
ständiga förbättringar. Under workshopen kunde dokumenterade processkartor gås igenom 
ytterligare och då med ledningens hjälp justera och förbättra kartorna. Detta är också 
ingången till principen om att skapa förutsättning för delaktighet. Genom workshop kunde 
ledningen på organisationen vara delaktiga i studien och tillgodose arbetet med fler 
perspektiv och erfarenheter på kvalitet.   
 
Med hjälp av studien har organisationen underlag som är baserat på fakta. Det är viktigt att 
samla in, strukturera och analysera olika typer av information (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s.42). Med hjälp av datainsamling och analys har underlagen som kan användas som ett 
första utkast för det fortsatta förbättringsarbetet rörande processkartläggning för 
organisationen skapats.  

5.1.1 Hur kan processkartläggning bilda underlag till ett fortsatt förbättringsarbete? 
Via ett Orsak – Verkan – Diagram har flera orsaker till grundproblemet kunnat identifierats. 
Innan studien påbörjades fanns inga orsaker till att organisationen inte arbetar med 
processkartläggning dokumenterat. Med hjälp av diagrammet (se figur 8) har nu 
organisationen fakta på vad som kan vara orsaken till att dom tidigare inte arbetat med 
kvalitet systematiskt. Diagrammet är effektivt för att analysera och förtydliga komplexa 
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problem, observationer eller händelser. Genom att hitta rätt orsaker till problemet kan det 
ge en vägledning i det fortsatta förbättringsarbetet (Otitigbe, 2017, s.48). Diagrammet visar 
att det saknas en plan för kvalitetsarbetet, processyn saknas hos ledningen, det finns ingen 
uppföljning eller data att mäta, det finns inget material på processer eller layouter för 
processer. Meningen med resultatet är att ge organisationen fakta till förändring och 
utveckling.  
 
’’Fem varför’’ (se figur 9) används också analytiskt för att komma fram till grundläggande 
egenskaper som orsakar ineffektivitet i förbättringsprocessen. Arbetssättet är flexibelt och 
kan kombineras med olika analysverktyg och anpassas till ett visst ändamål genom att 
ändra strukturen och innehållet i frågorna (Myszewski, 2013). I början av studien 
formulerades en problembeskrivning; det finns inga processkartor kartlagda för det 
fortsatta förbättringsarbetet. Detta vart känt för organisationen sen tidigare dock har ’’fem 
varför’’ analysen gjort att studien systematiskt arbetat sig fram till en föreslagen åtgärd till 
problemet. Idag vet vi att problemet legat hos ledningen och det har ledningen själva varit 
medvetna om. Nu vet ledningen också varför dom inte arbetat med kvalitetsproblemet rent 
kvalitativt. Tidigare har organisationen kunnat tillfredsställa sina kunders behov utan att 
arbeta med processkartläggning. Det är något dom fortfarande gör, dock finns det kunder 
som kräver att företaget är certifierad enligt en kvalitetsstandard. Detta har lett till att 
konkurrenter har börjat arbeta med kvalitetsutveckling. För att organisationen i studien ska 
kunna bibehålla marknadsandelar och skapa nya är det nödvändigt att de arbetar med 
kvalitetsutveckling. Innebörden av resultatet från ’’fem varför’’ är att organisationen idag 
svart på vitt ser vad som behöver göras för att bli mer konkurrenskraftig på marknaden.  
 
En FMEA-analys kan vara ett underlag till att förbättra en process eller som underlag för 
uppläggningen av processtyrningen (Bergman och Klefsjö 2012, ss.162–163). 
Undertecknad tillsammans med ledningen på organisationen har kommit fram till ett antal 
risker med processkartläggning. Riskerna kan både hänföras till studien och till det fortsatta 
processarbetet i organisationen. Ett upplägg för processtyrning finns nu tillgängligt för 
organisationen till deras förbättringsarbete. Redan idag kan organisationen förebygga att 
vissa risker inträffar. Riskanalysen (se figur 10) gör det synligt med potentiella problem 
vilket tidig kan minskas eller elimineras helt. Bergman och Klefsjö (2012, s.162) menar att 
riskanalysen går ut på en systematisk genomgång av en produkt eller en process, dess 
funktion, felsätt, felorsaker, felkonsekvenser och riskåtgärder. Organisationen är förberedda 
inför det fortsatta processarbetet genom att både risker och åtgärder till risker har kartlagts.  
 
Kunskap och lärande är två viktiga områden inom en organisation. Enkelt sagt kan det 
sägas att en organisation består av kunskap (Grafström et al., 2017, s.170). Utan 
processkunskap eller kvalitetskunskap blir det svårt för organisationen att utvecklas och 
arbeta med kvalitet. Organisationen har börjat inhämta kompetens till utveckling av 
verksamheten. Idag är en kvalitetsansvarig anställd på organisationen för att påbörja 
förbättringsarbetet tillsammans med ledningen. Arbete med kvalitet, utveckling och 
ständiga förbättringar har påbörjats. Grafström et al., (2017, s.171) diskuterar vikten av att 
förstå att lärande är nödvändigt för att kunna lägga tid och kraft på nya aktiviteter som kan 
utveckla och föra organisationen framåt. Dessutom är det viktigt för att kunna bli bättre på 
det man redan gör. Förbättringsförslaget har presenterats i form av processkartor och 
underlag till fortsatt förbättringsarbete. Det är organisationens ansvar att ta nytta av arbetet 
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och tillämpa det i verksamheten. Organisationen har genom studien också fått mer kunskap 
om offensive kvalitetsutveckling samt ett externt perspektiv på hur de arbetar idag. 
Offensive kvalitetsutveckling har i årtionden beskrivits som ett ledningssystem som ger 
företag konkurrensfördel och ger dem möjlighet att generera högre vinst (Gimenez-Espin, 
et al., 2013). Bergman och Klefsjö (2012, s.46) skriver att den som slutar bli bättre slutar 
snart att vara bra. Om organisationen inte ständigt söker efter nya sätt att tillfredsställa 
kunden på med så lite resursåtgång som möjligt, kan de heller inte bli bättre. En av 
hörnstenarna i kvalitetsutveckling är ’’arbeta med ständiga förbättringar’’ (Bergman och 
Klefsjö, 2012, s.46) .  

Behovet av kunskap inom en organisation påverkas av den omgivning som organisationen 
befinner sig i. De egna behoven inom organisationen förändras över tid beroende på och i 
relation till andra organisationer och omvärlden (Grafström, et al., 2017, s.178). Omvärlden 
efterfrågar aktörer som arbetar med kvalitetsutveckling. Idag har fler aktörer på marknaden 
börjat sätta kunden i fokus vilket gör att de kan basera beslut på fakta och tillfredsställa 
dagens behov. Benchmarking är ett sätt att lära från andra och påskynda sitt egna lärande. 
det handlar om att organisationer jämför sina processer med andra och identifierar synergier 
samt störningar (Aranda, et al., 2017, s. 206). Ett sätt att utvecklas och bli bättre är att 
jämföra sig med andra liknande branscher. Hur arbetar de för att tillfredsställa kunden? Vad 
gör dem attraktiva på marknaden?  

5.2 Kartläggning – organisationens huvudprocesser   
Processkartorna som skapats är ett första utkast på organisationens huvudprocesser (se figur 
11–14). Organisationens huvudprocesser är anläggningsprocessen, inspektionsprocessen 
och serviceprocessen. Organisationen kan nu arbeta med att utveckla och förbättra 
processkartorna. En kartläggning är tidskrävande och behöver genomföras noggrant och 
flera gånger helst för att säker ställa att processen är rätt. Oavsett hur en huvudprocesskarta 
ser ut i ett första utkast så utgör den en modell av verkligheten. En kvalifikation för att 
kunna styra och utveckla verksamhetens processer är att veta vilka de är (Ljungberg och 
Larsson, 2001, s.86). Kartorna har ritats tvärfunktionell vilket varit ett gemensamt val från 
undertecknad och organisationen. Den bästa processkartan är den som enklast kan tolkas 
och förstås av hela organisationen. För att bli bättre och skapa organisatorisk tillväxt 
behöver organisationen också arbeta med ständiga förbättringar. Att jobba med 
kvalitetsutveckling är ett sätt att ständigt sträva efter att uppfylla och helst överträffa 
kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Processkartorna kan användas som 
underlag till organisationens fortsatta förbättringsarbete. Bergman och Klefsjö (2012) 
menar med offensiv kvalitetsutveckling, att aktivt förebygga, förändra och förbättra och 
ständigt bli bättre.  

5.2.1 Hur kan processkartläggning tydliggöras?  
Vid en processkartläggning är det bra att balansera mängden information som återgivs i en 
processkarta så att kartan blir användarvänlig och till nytta för betraktaren. Processkartorna 
som skapats är användarvänlig och inte för komplicerad att förstå. Mer information än 
nödvändigt har inte tillförts kartorna. En tydlig karta ska inte innehålla för mycket 
information och samtidigt inte begränsa användarbarheten därför kan ett kompletterande 
dokument finnas till kartan (Ljungberg och Larsson, 2001, s.199). En processpecifikation 
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som innehåller detaljerad information om processens syfte, kunder, resursbehov etc. kan 
vara till nytta för organisationen. Om dokumentet tillför värde ska organisationen prioritera 
detta och använda vid förbättring och utveckling av processerna.  
 
Kartläggning i sig innebär inte några stora förändringar i processen som kartläggs. Arbetet 
är ett första steg i ett omfattande arbete om att utveckla verksamhetens kvalitet (Ljungberg 
och Larsson, 2001, s.190). Processkartorna som resultatet presenterat kan användas av 
organisationen som ett underlag att arbeta vidare med. Utan några processer kartlagda blir 
det också svårt att förbättra dem. Med processkartorna kan ledningen mäta och analysera 
verksamheten och skapa en grund för utveckling. Ljungberg och Larsson (2001) menar att 
kartläggningen är ett av de absolut första stegen och nödvändiga stegen för att möjliggöra 
en gemensam syn på verksamheten. Medarbetarna i organisationen kan se vart processen 
börjar, följa hela flödet, fram till att processen är slut. Detta skapar också förståelse för 
värdet som skapas för kunden, ett processynsätt skapas i organisationen. Nu kan 
medarbetarna involveras i förbättringsarbetet och när de får en bild av helheten kan också 
kreativitet och nya idéer skapas.  
 
5.3 Slutsats 
Med hjälp av studien har organisationen fått ett underlag till det fortsatta 
förbättringsarbetet. Organisationen befinner sig idag i ett förändringsarbete där de påbörjat 
arbetet med att implementera ISO 9001 samt IS0 14001. Arbetet med processkartläggning 
är ett måste för att organisationen skall arbeta med kvalitetsutveckling. Ett kvalitetsarbete 
utgår från processerna i en organisation, finns inga processer kartlagda blir det svårt att 
utveckla kvalitén i verksamheten. Studien har kartlagd organisationens huvudprocesser och 
ritat upp dem elektroniskt så att de blir tillgängliga för alla medarbetare i verksamheten. 
Med hjälp av kartlagda processkartor kan nu arbetet med processledning påbörjats och 
förankras i verksamheten. Orsaker till varför ledningen tidigare inte prioriterat 
processkartläggning samt risker med att kartlägga processerna har identifierats och 
presenterats för organisationen vilket kan användas som ett underlag till det fortsatta 
förbättringsarbetet.  
 
5.4 Reflektion (metoddiskussion) 
Studien har haft svårt med val av metod och strategi till undersökningen då det funnits 
begränsat med dokumentation på organisationen att utgå ifrån. Valen av insamlingsmetod 
har varit olika för att i ett första stadie få en överblick av organisationen och senare 
analysera kvalitetsarbetet djupare. Att använda sig av olika metoder har möjliggjort 
insamling av data till studien och data till organisationens fortsatta förbättringsområde.  
 
Ostrukturerade intervjuer har varit nödvändiga för studien då datainsamlingen grundas på 
intervjuerna, men också observationer. Observationer har kunnat ge svar på verkligheten i 
jämförelse med förstas kartläggningen från intervjuerna. Workshops har använts i studien 
för att involvera ledningen i förbättringsarbetet. Det har varit en bra metod för att samla in 
fler perspektiv och erfarenhet på kvalitetsarbetet i organisationen.  
 
 
Fokus på studien har kunnat navigeras med hjälp av syftet som varit att kartlägga 
organisationens huvudprocessers samt skapa ett underlag till det fortsatta 
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förbättringsarbetet. Hörnstensmodellens principer har integrerats under studiens gång och 
även skapat ett resultat till organisationens fortsatta förbättringsarbete. Under workshopen 
har principerna kunnat tillämpas både för att ge organisationen mer kunskap kring offensive 
kvalitetsutveckling samt för att kvalitetssäkra studien.  
 
Resultatet studien bidrar med är således grundade på kvalitetsteorier och modeller från 
offensive kvalitetsutveckling. Studien har nischats till just processkartläggning och inte 
analyserat andra hörnstenar djupare än att arbeta med dem under studien. Resultatet studien 
har kommit fram till är otillräckligt för att organisationen ska känna sig helt klara inom 
processkartläggningen och det fortsatta förbättringsarbetet. Studiens tidsram har begränsat 
möjligheterna till att följa upp arbetet med processer i organisationen samt mätning av 
processernas kvalitet.  
 
5.5 Förslag på fortsatt forskning/arbete  
Studien avslutas genom ett överlämnande av en processkartläggning på organisationens 
huvudprocesser och ett underlag till fortsatt förbättringsarbete. Resultatet är en del av ett 
kvalitetsutvecklingsarbete. För att organisationen ska fortsätta arbeta med 
kvalitetsutveckling behöver de arbeta med alla hörnstenar från hörnstensmodellen 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.40). En organisationskultur behöver också skapas där 
medarbetare involveras i förändringsarbetet och där uppföljning och utvärdering prioriteras. 
Offensive kvalitetsutveckling kräver att man blir en lärande organisation och arbetar med 
ständiga förbättringar.  
 
PDSA-cykeln kan användas mer djupgående än studiens val. Bergman och Klefsjö (2012, 
s.456) diskuterar processledning som ett arbetssätt där arbetet börjar med att man utser en 
processägare och processförbättringsgrupp till processen. Nästa steg blir att definiera 
gränssnitt, undersöka vilka som är kunder och leverantörer och dokumentera flödet, alltså 
kartlägga processen. När processen är kartlagd är det tid för att bestämma mätpunkter och 
utföra mätningar regelbundet för att kunna samla in data om processen. Sista steget handlar 
om att använda mätningarna från analysen i syfte att förbättra processerna. Enligt 
arbetssättet ovan skulle PDSA - cykeln kunnat se ut som följande;  
 
Fas 1 (planera): tilldela ägarskap, beskriv gränser.  
Fas 2 (Gör): Förstå processen.  
Fas 3 (Studera): Återför information och analys, genomför mätningar, fastställ parametrar.  
Fas 3 (Lär): Förbättra.  
 
Intressant att forska vidare på är också vilken företagskultur som organisationen bör 
använda sig av för att uppmana medarbetarna och hela ledningen till att arbeta med 
kvalitetsutveckling. En implementering av ett ledningssystem är något som rekommenderas 
till organisationen att arbeta vidare med. TQM, offensive kvalitetsutveckling kan ses som 
ett ledningssystem bestående av arbetssätt, verktyg och principer (Bergman och Klefsjö, 
2012, s 423). Att studera vilka arbetssätt, verktyg och principer som är passande specifikt 
för organisationen kan skapa en grund till ett ledningssystem.  
 
Att utveckla ett engagerat ledarskap är grundpelaren i alla hörnstenar i hörnstensmodellen. 
Det är viktigt att skapa en kultur för offensiv kvalitetsutveckling likt alla 
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förändringsarbeten. För att åstadkomma en kultur som andas kvalitet och 
förändringsbenägenhet krävs ett starkt och engagerat ledarskap och också för att 
medarbetarna ska känna sig stolta i sitt arbete, gruppen och organisationen. Inför 
förändringsarbetet som organisationen befinner sig i är det bra om de lägger mycket fokus 
på ett engagerat ledarskap för att kunna genomföra förändringsarbetet framgångsrikt. 
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Bilagor 

Bilaga A. Arbetsberedning  

 
 

 
 

 

Projektnummer:  
 

Projektnamn: 

Upprättad datum:  
 

Löpnummer i projektet:  

Avser arbetsmoment Ex: rivning v betongkulvert, betongplatta och krönkbalk. 
Slagning av spont inkl. dragstag och dubb.  

Närvarande Namn på personer som närvara 
Varaktighet Datum 
Resurser Arbetare och material 

Förutsättningar 
 
Förberedelser 
 
Utförande 

1. Detaljerade arbetsbeskrivningar i punktform.  
2.   
3.   
4.   
…. 

Risker/Kritiska moment 
 
Miljöaspekter kopplade till momentet 
 
Arbetsmiljöaspekter kopplade till momentet 
 
Gränsvärden (miljö/arbetsmiljö), toleranser (kvalitet)  
 
Kontroll provning 
 

Övrigt 
 

Upprättad av:  
 

Följande produktionspersonal har tagit del 
av aktuell arbetsberedning:  
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Bilaga B. 
 
Workshop 1. Orsak Verkan Diagram, Fem varför, FMEA 
 
Syfte 
Syftet med workshopen är att på ett systematiskt sätt, med hjälp av arbetssättet fem varför 
samt orsak-verkan – diagram komma fram till rotorsaken varför organisationen inte arbetar 
med processer. Vi kommer också att genomföra en FMEA riskanalys för att identifiera 
risker med processkartläggning.  
Mål:  
Komma fram till vad rotorsaken till problemet är och identifiera risker med 
processkartläggning.  
Metod:  
Använd fem varför metodiskt, skapa ett orsak-verkan – diagram och en riskanalys.  
 
Teori   
Fem Varför – frågeteknik 
Arbetssättet är en frågeteknik som brukar förknippas med förbättringsarbete. För att komma 
till problemets grundorsak måste man ställa sig frågan varför fem gånger. Många gånger 
kan det vara mindre saker som avslöjar större fel. Exempelvis kan en liten oljefläck på ett 
fabriksgolv avslöja större problem än bara en läcka från en packning. Exempel på metoden: 
Varför läcker det? Packningen är sönder. Varför? Vi köpte sämre kvalitet. Varför? Vi 
utgick ifrån priset. Varför? Inköparna får provision på snabbare affärer. Oljefläcken i 
fabriksgolvet handlade inte om en läcka ifrån en packning utan om värderingarna i 
inköpsavdelningen. (Bergman och Klefsjö, 2012, s.243).  
 
Orsak -  Verkan – Diagram 
Diagrammet används när man efter att ha identifierat ett kvalitetsproblem vill gå vidare 
med att bena ut orsakerna till problemet ytterligare. I diagrammet börjar man först i stora 
drag beskriva vilka orsaker som ligger bakom problemet. Därefter går man vidare med 
varje orsak och försöker analysera dem mer detaljerat och fortsätter så tills man har 
tillräckligt många delorsaker till problemet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.252). 
 
FMEA 
Felmods-och-feleffektsanalys är ett användbart arbetssätt för tillförlitlighetsanalys. FMEA 
går ut på en systematisk genomgång av en produkt eller en process, dess funktion, felsätt, 
felorsaker och felkonsekvenser. Arbetssättet används i allmänhet som en kvalitativ analys 
av sambanden mellan komponenters felsätt och motsvarande felkonsekvenser samt hur man 
kan vidta åtgärder för att förhindra eller reducera felkonsekvenserna. En FMEA kan vara ett 
underlag till att förbättra en process eller som underlag för uppläggningen av 
processtyrningen (Bergman och Klefsjö 2012, ss.162–163).  
 
Resultat.  
Se figur 8-10  
 

Litteraturlista finns i examensuppsatsen.  
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Bilaga C.  
 
Workshop 2. Processkartläggning  
 
Syfte 
Kartlägga organisationens huvudprocesser.  
Mål 
Dokumentera identifierade processer.  
Metod 
Samtala med mest insatt person i processen och gå igenom kartläggning. Från start till slut. 
Rita upp processen på en tavla med hjälp av post it lappar. Dokumentera processen 
elektroniskt. Använd PDSA-cykeln för att systematiskt kartlägga processerna.  
 
Teori:  
Processer 
’’En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa 
värde åt någon extern eller intern kund’’(Bergman och Klefsjö 2012, s.470). Syftet kan 
kännas mekaniskt när processer uppfattas som maskiner eller löpande band, dock handlar 
processer i verkligheten om överenskommelse mellan individer som samverkar och deras 
kompetens. Processer handlar mer om lagarbete än löpande band. Bra samarbete är viktigt 
då den största förbättringspotentialen idag finns i de administrativa arbetsflödena (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.457).  

Kännetecken för en process är att den har en�början och ett slut, har en kund och 
leverantör,�består av nätverk av aktiviteter, producerar ett�värdeskapande resultat och 
upprepas gång�efter gång. Processens gränssnitt avgör�storleken på processen. Ofta delar 
man in�processer i tre typer; huvudprocess vars�uppgift är att skapa värde för kunden,�
stödprocesser som har till uppgift att leverera�resurser till huvudprocessen och�
ledningsprocessen som beslutar organisationens mål och strategier samt stöttar förbättringar 
av organisationens övriga processer (Bergman och Klefsjö, 2012, s.457) 

PDSA-cykeln 
En så kallade förbättringscykeln ’’Planera - Gör - Studera – Lär’’ är en symbol för ständiga 
förbättringar. Det är alltid viktigt att angripa ett kvalitetsproblem systematiskt och 
noggrant. PDSA-cykeln hjälper dig att systematiskt arbeta med förbättringar inom en 
verksamhet.  Modellen är inspirerad av Edwards Deming som är en kvalitetsguru ute i 
världen.  

Resultat: 

Se figur 11-14 
 
 
Referenslista finns i 
examensuppsatsen  


