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Abstract

A developed laboratory function

Helena Wänlund

To cope with the planet's challenges, circular economy is an approach that reduces
the need of using more of the earth's resources. Development and opportunities for
tests in a lab environment is one of the keys for success. A properly designed lab, for
a business and its customers, can help an organization and a company to be an
important part of the solution for a more sustainable world. This case study examine
how Ragn-Sell's lab function could be designed to meet the company's need and
future challenges. Based on the basic principles of total quality management and
through interviews, workshops, questionnaires and by practice of several quality
tools, proposals for vision, mission, role, goals and strategy have been developed. The
result is the basis for the laboratory to be developed from a cost saving analysis lab to
a development generating knowledge centre. With the vision "T&D's
business-centered knowledge centre to maintain chemical and physical know-how and
which contributes to development, circular solutions and good business through
material focus, creativity, innovation and commitment" the function can take on the
mission as an investigation and development lab with a knowledge centre. In addition
to investigation and development assignments, the new laboratory also needs to be
able to handle and archive samples, document and report results with traceability and
proactively work with both guidance, information dissemination and networking.
Responsibility and role need to reflect the mission and to achieve the vision requires
both long-term goals for development and operational goals for day-to-day
operations. The proposals have been analysed based on theories of identity, vision,
mission, goals and strategy, process, comet, knowledge of learning and knowledge
organizations. By capturing synergies with the Ragn-Sells research and innovation lab,
additional added value can be created by sharing both ideas, skills and equipment. One
recommendation is to broaden the perspective to capture synergies with the Group's
R&D activities. To succeed with the development, the organization needs efficient
processes and relevant competence. Processes have been mapped at an overall level.
Competence profiles have been identified for four roles: performers, developers,
knowledge spreaders and experts. In addition, functional premises are needed for
different labs, archives for both short and long-term storage of samples and surfaces
that enable collaboration and collaboration. However, the study has not formulated
requirement specification, which needs to be done in a next step. All the necessary
steps to go from study to realized labs are summarized in an implementation plan.
Overall, the study has shown how principles in total quality management and
application of quality tools can be in support of not only driving improvement but also
more far-reaching development of a business section where transfer identity goes
from an analysis lab to knowledge centre, to create solutions for a sustainable future.

Key words: competence profile, identity, knowledge, mission, process, target, total
quality management, vision.
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Sammanfattning 

 

För att klara planetens utmaningar är cirkulär ekonomi ett förhållningsätt som med ett 

kretsloppstänk som minskar behovet av att ta mer av jordens resurser. Utveckling och 

möjligheter för tester och försök i laboratoriemiljö är en av nycklarna till framgång. En rätt 

utformad laboratorieverksamhet, för en verksamhet och dess kunder, bidrar till att en 

organisation och ett företag kan vara en viktig del av lösningen för en hållbarare värld. I 

denna fallstudie undersöks hur Ragn-Sells laboratorieverksamhet kan utformas för att möta 

företagets behov och framtida utmaningar. Med utgångpunkt i grundprinciperna i offensiv 

kvalitetsutveckling och genom intervju, workshops, enkät och tillämpning av ett flertal 

kvalitetsverktyg har förslag till vision, uppdrag, roll, mål och strategi tagits fram. Resultatet 

utgör grunden för hur laboratorieverksamheten kan utvecklas från ett kostnadsbesparande 

analyslabb till ett utvecklingsskapande kunskapscentrum. Med visionen ”T&D:s 

verksamhetsnära kunskapscentrum för tryggande av kemiskt och fysiskt kunnande och som 

genom materialfokus, kreativitet, nytänkande och engagemang bidrar till utveckling, 

cirkulära lösningar och bra affärer” som framtidsbild kan verksamheten ta sig an uppgiften 

som utrednings- och utvecklingslaboratorium med ett kunskapsnav. Utöver utrednings- och 

utvecklingsuppdrag behöver den nya laboratorieverksamheten även kunna hantera och 

arkivera prover, dokumentera och rapportera resultat med spårbarhet och proaktivt arbeta 

med både rådgivning, informationsspridning och nätverkande. Ansvar och roll behöver 

spegla uppdraget och för att nå visionen krävs både långsiktiga mål för utvecklingen och 

operativa mål för löpande verksamhet. Lösningsförslagen har analyserats baserat på teorier 

om identitet, vision, mission, mål och strategi, process, kompetens, kunskap, lärande och 

kunskapsorganisationer. Genom att fånga synergier med koncernens forsknings- och 

innovationslaboratorium, kan ytterligare mervärden skapas genom att dela både idéer, 

kompetens och utrustning. En rekommendation är att vidga perspektivet och även fånga in 

synergier med koncernens R&D-verksamhet. Vidare behöver verksamheten effektiva 

processer och rätt kompetens. Processer har kartlagts på en övergripande nivå. 

Kompetensprofiler har identifierats för fyra roller: utförare, utvecklare, kunskapsspridare 

och expert. Därtill behövs funktionella lokaler för fin-, grov- och pilotlabb, arkiv för både 

kort- och långvarig förvaring av prover samt ytor som möjliggör samarbete och samverkan. 

Studien har dock inte tagit fram någon detaljerad kravspecifikation vilket behöver göras i 

ett kommande steg. Alla nödvändiga steg för att gå från studie till förverkligat laboratorium 

finns sammanfattade i en implementeringsplan. Sammantaget har studien visat hur 

principer i offensiv kvalitetsutveckling och tillämning av kvalitetsverktyg kan vara till stöd 

för att driva förbättring och även mer långtgående utvecklingen av en verksamhetsdel där 

förflyttning av identitet går från analyslabb till kunskapscentrum, för att skapa lösningar för 

en hållbar framtid. 

 

 

 

Nyckelord: identitet, kunskap, kompetensprofil, mission, mål, offensiv kvalitetsutveckling, 

processer, vision. 

 



 

 

 

Förord 

 

Denna studie har genomförts som ett förbättringsprojekt inom Ragn-Sells affärsområde 

Treatment & Detox som tagit initiativ till att på ett öppet och nyfiket sätt undersöka hur 

laboratorieverksamheten kan utvecklas. 

Jag vill rikta ett stort tack till Barbara Culos som väglett in i verksamheten, via 

mindre snår av praktiska utmaningar och genom begreppsdjungel, fram till öppensinnade 

diskussioner om olika lösningar och möjligheter. 

Ett lika stort tack riktas till Magnus Larsson som med ett stort portion uppmuntran 

kommit med goda råd, stöd och nyttiga och nödvändiga påpekanden som gett både stadga 

och krydda i arbetet.  

Mitt varmaste tack går även till alla inom Ragn-Sells som deltagit i intervjuer, 

workshops, enkäter och avstämningar i denna studie och den tidigare förstudien. Ni har alla 

på ett öppenhjärtigt sätt bidragit med kunskap, erfarenhet, tankar och synpunkter som varit 

mycket värdefulla för studiens resultat. Jag vill även tacka alla kollegor för ett vänligt 

välkomnande som gjort det lätt att lära känna och förstå verksamheten och som gett extra 

energi i arbetet och engagemang för att studie ska leda till mervärde.  

 

Sollentuna juni 2019 

 

Helena Wänlund  
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Begreppsförklaring 

  

Bedömning av analysresultat från kemisk 

analys 

Kan vara både beräkningar, utvärderingar 

och kunskapsmässig analys av resultat från 

kemisk analys. 

Behandlingsprocess Process för behandling av material där 

materialets värde behandlingsprocess 

ändras består av en eller flera olika 

behandlingstekniker. Inom Ragn-Sells 

finns 13 olika behandlingsprocesser. 

Behandlingsteknik Den teknik som används för omvandling, 

som ingår i process, och som kan väljas 

utifrån materialets egenskaper, kostnader 

mm. 

Experiment Utforskande för att studera en tes eller 

teori. Kan innefatta kemisk analys, tester 

och försök. 

Externa laboratorium för standardanalyser Externa laboratorium som utför 

standardiserade analyser. 

Forsknings- och innovationslaboratorium Laboratorium för större forsknings- och 

innovationsprojekt. 

Försök Försök av mer konceptionell karaktär, 

helhetsbedömningar, ej enstaka parametrar. 

Kan innefatta olika delmoment. Exempel är 

stabiliseringsförsök. 

Grovlabb Rum för tester och försök i labbskala. 

Kemisk analys av prov Analys av en eller flera parametrar som ger 

ett provresultat, vanligtvis en halt. Analys 

sker i/med instrument och apparatur. 

Exempel är metallanalyser i vatten. 

Lokaliteter Lokaler, utrymmen, ytor och utrustning 

som behöver finnas i lokaliteterna.  

Litteraturstudie (inom 

laboratorieverksamheten) 

En studie som baseras på textmaterial 

såsom rapporter, artiklar, offentliga 

publikationer och böcker. 

Metodutveckling – kemisk analys, tester 

och försök 

Utveckling av hur kemiska analyser, tester 

och försök utförs och framtagande nya 

arbetssätt. 

MO Marknadsområden som är en del av 

organisationsindelningen.  

Pilotlabb Utrymmen för tester och försök större skala 

dvs kräver mer plats än ett grovlabb. 

Processoptimering Förfining av befintliga 

behandlingsprocesser inkl. ingående 

behandlingstekniker för att undvika 

problem, åtgärda problem, fånga nya 

möjligheter och effektivisera. 



 

 

 

Processkontroll Kontroll av kvalitet inom befintliga 

behandlingsprocesser. 

Produktionslaboratorium Laboratorium för löpande 

produktionsfrågor dvs mottagningskontroll, 

viss processövervakning och enklare 

analyser (vid mottagning och 

behandlingsställe). Kan således finnas på 

alla anläggningar och vara ett separat rum 

eller att analyser görs på plats där 

materialet finns. 

T&D Treatment & Detox. Namn på affärsområde 

inom Ragn-Sells. 

Tester Tester av egenskaper i ett material, 

helhetsbedömningar, ej enstaka parametrar. 

Kan innefatta olika delmoment. Exempel är 

laktester. 

Utrednings - och utvecklingslaboratorium Laboratorium för utrednings- och 

utvecklingsfrågor. 

Utredningsfrågor Djupare analys av ett material för att kunna 

ta ställning till behandlingsbarhet inom 

befintlig teknik. 

Utvärdering av en kemiska analys En kvalitetssäkring av att resultatet av 

analysen är rimligt och tillförlitlig. 
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1 Introduktion 

Avsnittet ger en beskrivning av bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsningar för 

studien. Inledningen beskriver hur studien kan bidra till kunskap genom att visa hur 

offensiv kvalitetsutveckling kan nyttjas vid utformning av en laboratorieverksamhet. 

1.1 Inledning 

Planeten och samhällets resurser är begränsade. Vi kan inte längre leva utan att bry oss om 

vår jord och vårt klimat. Ett förhållningssätt som ses som en del av lösningar för ett mer 

hållbart leverne är cirkulär ekonomi. Oghazi, Mostaghel och Haftor (2018) sammanfattar 

att grundtanken i cirkulär ekonomi handlar om att reducera behovet av nya material genom 

att minimera avfall. 

Ett synsätt är att se cirkulär ekonomi som en metafor för en ekonomi som fungerar 

inom gränserna för jordens bärkraft, vilket innebär att avfall i princip inte uppstår, eftersom 

resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturen 

(SOU: 2017:22). Enligt utredningen står cirkulär ekonomi högt på många internationella 

agendor såsom FN, OECD, G7 och G20, EU och nordiska ministerrådet. Även den svenska 

regeringen arbetar med frågan. I december 2015 la EU-kommissionen fram en 

handlingsplan för cirkulär ekonomi med lagstiftningsförslag inom flera områden (EU 

kommissionen, 2019). Kopplat till handlingsplanen finns även färdplan för 

resurseffektivitet olika regelverk för avfall. Sedan dess har ett arbete pågått och i EU 

kommissionens (2019) statusrapport i mars 2019 framhålls att de sedan tidigare planerade 

aktiviteterna för att få igång arbete är slutförda eller kommer att slutföras under 2019. EU 

kommissionen ser att cirkulär ekonomi är en megatrend globalt men att det trots det krävs 

att skala upp arbete, säkra att de cirkulära looparna sluts och att se till att skörda fördelarna 

för EU (European Commission, 2019). Det innebär att EU ser många fördelar både för 

klimat och miljö, kunder och näringsliv, de ser synergier mellan miljö respektive 

ekonomiska mål och de ser cirkulär ekonomi som en möjliggörare för att modernisera 

industrin inom Europa. 

En del av lösningen för att uppnå ett cirkulärt flöde är således att ta vara på det 

avfall som finns. Cirkulär ekonomi bygger på att återanvända och att betrakta avfall som en 

resurs. Återvinningen har en central roll i samhället men allt material ska inte återföras i det 

cirkulära flödet. Behandling och avgiftning i olika former är viktigt. För att nå 

framgångsrik cirkulär ekonomi menar Oghazi, Mostaghel och Haftor (2018) att det krävs 

framgångsrika affärsmodeller där hållbarhet och ekonomiskt värdeskapande kombineras. 

Författarna skriver att en del av skapandet av framgångsrika cirkulära affärsmodeller 

innefattar att involvera flera aktörer och att arbeta experimentellt med lärande och 

anpassning av produkter och verksamhet. Vidare ser författarna hinder bl.a. i form av brist 

på kompetens, ledarskap, operativt och strategiskt tänkande och att det kan finnas behov av 

nya och obeprövade arbetssätt och processer (Oghazi, Mostaghel och Haftor, 2018).  

För att utveckla teknik, metoder och nya lösningar krävs undersökningar, tester och 

försök. Dessa kan göras i laboratorium i olika skala och med olika inriktning. I Sverige 

gäller att vissa laboratorier har lagstadgade krav på att vara ackrediterade, exempelvis 

laboratorier som analyserar dricksvatten, avloppsvatten, livsmedel och drogtester för 

arbetslivet (Swedac, 2019b). Därutöver kan laboratorier ackrediteras på frivillig basis 

exempelvis för att kunna visa upp en kvalitetsgaranti och kunna vissa på en oberoende 

bedömning av sin kompetens. Ackreditering är en kompetensprövning där syftet är att 

säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet 
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och innebär kontroller av att uppdragen utförs opartiskt och korrekt. All ackreditering görs 

enligt europeiska och internationella standarder (Swedac, 2019a). Laboratorier finns med 

olika ägarformer och intressenter. Universitet och högskolor har laboratorier, det finns 

forskningsföretag med egen laboratorieverksamhet och enskilda företag som har 

analysverksamhet inom ramen för den egna verksamheten. Laboratorier kan vara allt från 

ett mindre analysrum med utvalda instrument, väl avgränsat laboratorium, ackrediterat 

laboratorium, laboratorium med möjlighet till pilotförsök, forsknings- och 

innovationslaboratorium, och storskaliga demonstrationsanläggningar. Detta innebär att 

inriktning och huvudsyftet för ett laboratorium kan vara att utföra analyser och utförande 

står i centrum medan ett annat synsätt är att det är kunskapen som byggs upp som är det 

centrala. Det är även skillnad i att se ett laboratorium som en stödprocess till annan 

verksamhet eller som en huvudprocess/delprocess för att förverkliga nya lösningar.  

Sahlgrenska akademin har låtit några insatta personer reflektera över framtiden. 

Berg (2018) skriver om framtiden med smarta labb där data, datahanteringssystem, och 

kunniga forskningsteam står i fokus snarare än den materiella uppbyggnaden av labb vi ser 

idag och att ett smart labb innebär att alla instrument och processer är uppkopplade till ett 

och samma nätverk. Berg (2018) menar även att framtiden innebär att labbarbete blir 

mindre av repetitiva moment och manuellt rapportskrivande och den frigjorda tiden bl.a. 

kan användas till mer av analys och experiment. Ett annat perspektiv som lyfts fram är att 

labbmiljöer är under förändringar. Beskow (2018) skriver att labbmiljöer måste byggas om 

och anpassas allteftersom nya arbetsmetoder, ny utrustning och apparatur tillkommer. 

Beskow (2018) ser vissa trender och lyfter bl.a. fram att behovet av att kunna dela 

utrustning, plattformar, kunskaper och erfarenheter. Digitalisering, robotisering och 

miniatyrisering finns bland framtidens trender. Med tanke på hur dyr utrustning är blir 

samnyttjande allt mer nödvändigt, både outsourcing och insourcing av tjänster. Författaren 

tar även upp vikten av skrivrum och närheten mellan labb och skrivplats och att behoven 

kan variera över tid i ett projekt, varvid även delande av skrivplatser är lika viktig som 

delande av utrustning. Andra utvecklingstrender är att såväl utrustning som arbetsprocesser 

utvecklas och förändras (Beskow, 2018). Utgångspunkten för Beskows spaningar och 

reflektioner är större forskningslabb. Dock, trender som dyr utrustning, digitalisering och 

behov av samverkan kan vara generell och även intressant för mindre labb.  

Behov av analyser, tester och försök i laboratorier tillsammans med den utveckling 

av syn på laboratorieverksamhet som pågår, ger anledning att fråga sig hur företag som vill 

utveckla tjänster och produkter för att kunna bidra till cirkulär ekonomi, behöver utveckla 

sin laboratorieverksamhet. Det finns anledning att betänka och förstå hur utformandet av 

nystart på en laboratorieverksamhet kan behöva beakta att framtidens utformning kan se 

annorlunda ut än tidigare utformningar. Därtill kan det finnas anledning att ta hänsyn till att 

identitetsfrågan kan ha en inverkan i formulerandet av uppdrag och utformandet av ett 

laboratorium.  

Ett angreppsätt för att ta sig an frågeställningen är att nyttja kvalitetstänk, grunder 

och principer i offensiv kvalitetsutveckling för att studera hur kvalitetsutveckling kan bidra 

till att utforma en laboratorieverksamhet där även identiteten behöver förtydligas. Offensiv 

kvalitetsutveckling har sin grund i att öka kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång 

(Bergman och Klefsjö, 2007, s. 38). I denna studie blir det således intressant att studera vad 

som kan bidra till ökad kundtillfredsställelse och hur en laboratorieverksamhet kan nå dit. 

Med lägre resursåtgång anläggs ett helhetsperspektiv dvs minskade resurser totalt inom 

verksamheten. Det innebär ett synsätt om att använda de samlade resurserna rätt och att 
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laboratorieverksamhetens resurser kan öka om det motiveras av andra mervärden och 

minskade resurser på andra håll i företaget. Genom att utforma laboratorieverksamhet och 

nyttja resurserna rätt kan laboratorieverksamheten bidra till att minska tids- och 

resursslöseri i företaget exempelvis genom att minimera att flera personer gör likande 

uppgifter eller att samma eller likande uppgifter görs av flera personer oberoende och 

omedvetande om varandra.  

Genom att visa på hur offensiv kvalitetsutveckling kan nyttjas vid formandet av en 

nystart på en laboratorieverksamhet, med beskrivning av för- och nackdelar samt 

framgångsfaktorer och svårigheter, kan studien resultat bidra till ökad kunskap och 

tillämpning av offensiv kvalitetsutveckling. 

1.2 Problembeskrivning  

Ragn-Sells är ett företag som är aktivt inom miljöområdet och erbjuder effektiva och 

miljöanpassade lösningar för avfallshantering och återvinning. Syftet är att behandla och 

återvinna avfall och att i möjligaste mån omvandla avfall till resurser. Ragn-Sells har tre 

affärsområden: Recycling, Treatment & Detox och New Value Chain Development (Ragn-

Sells, u.d a). Återvinningen har en central roll i samhället och inom Ragn-Sells men allt 

material ska inte återföras i det cirkulära flödet. Behandling och avgiftning i olika former är 

viktigt och inom Ragn-Sells hanteras detta inom affärsområdet Treatment & Detox. Det 

handlar om att på ett säkert sätt bidra till en giftfri miljö. Det är ett område där det sällan 

finns standardlösningar och Ragn-Sells behöver anpassa lösningar enligt kundernas unika 

behov. Kemiska analyser är en del av verksamheten och inom Treatment & Detox finns ett 

laboratorium som tjänar den interna verksamheten med kemiska analyser. 

Under perioden januari-mars 2019 har en förstudie genomförts för att identifiera 

förbättringsområden för den laboratorieverksamhet som finns vid Ragn-Sells AB:s 

affärsområde Treatment & Detox. En nulägesanalys är genomförd, förbättringsområden har 

identifierats och förslag till olika handlingsvägar har tagits fram. Ett beslut tog att gå vidare 

med en studie av ett utvecklat projekt- och utvecklingslaboratorium (Wänlund, 2019). 

Förstudien (Wänlund, 2019) tydliggör att det finns fem centrala områden för 

förbättring: Identitet med roll och ansvar, resurser med rätt kompetens, planering som ger 

kontinuitet, effektivare hantering samt funktionella lokaler och utrustning. Därtill finns ett 

antal nya uppgifter, som inte är kritiska men som kan bidra ytterligare till verksamheten. 

Högsta prioritet har förbättringsområde som innefattar identitet, roll och ansvar då 

missionen lägger grunden och sätter ramen för lösning av övriga förbättringsområden. Att 

tydliggöra laboratoriets identitet bedöms vara en nödvändig förutsättning för att nå en 

långsiktigt hållbar lösning. Därefter följer området med resurser och rätt kompetens i 

prioriteringsområden då det är nära förknippat med hur rollen kan upprätthållas. Först när 

dessa områden är tydliggjorda är det möjligt att gå vidare med metodfrågor som hur 

planering- och prioritering bör sker och hur hela hanteringsprocessen kan göras mer 

effektiv. Parallellt med detta kan problemen med funktionella lokaler och utrustning lösas.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka konkreta lösningar på 

laboratorieverksamhetens identifierade förbättringsområden. Detta ska göras genom att 

analysera olika möjliga lösningar och hitta de mest lämpliga alternativen för att utveckla 

nuvarande laboratorieverksamhet för att kunna möta behov och framtida utmaningar på ett 

mer tillfredställande sätt än dagens. 

För att nå syftet ska följande fråga att användas: Hur kan laboratorieverksamheten 

utformas för att möta företagets behov och framtida utmaningar på ett tillfredsställande 

sätt? 

Syftet och den övergripande frågan har delats upp följande frågor: 

1) Hur kan laboratoriets identitet formuleras med hjälp av vision och 

mission/uppdrag för laboratoriets verksamhet? 

2) Hur bör roller och ansvar utformas för att stödja missionen och nå visionen?  

3) Vilka mål behövs på kort respektive lång sikt och hur bör en strategisk plan 

utformas för att nå målen? 

4) Vilka synergier med koncernens forsknings- och innovationslaboratorium kan 

identifieras? 

5) Vilken kravprofil behövs för resurser, kompetens och lokalitet, för att nå målen? 

6) Vilka kritiska processer behöver utvecklas och hur kan de utformas? 

7) Hur kan en plan för implementering formuleras? 

 

För Ragn-Sells är det långsiktiga effektmålet att på några års sikt, efter avslutat projekt, har 

företaget en laboratorieverksamhet som är anpassad till intressenternas behov och som 

stödjer företagets strategiska inriktning. Personalresursen är anpassad till den nya 

laboratorieverksamheten och både personal, intressenter och kunder är nöjda med 

verksamheten och dess utbud. 

Studien genomförs i projektform med studenten som projektledare och ensam 

utförare och som benämns studenten i denna rapport. 

1.4 Avgränsningar  

Studien avgränsas till att ta fram analyser, överväganden och beslutsunderlag, däremot 

kommer ingen implementering att ske inom ramen för denna studie. Vidare kommer 

studien om resurser omfatta kravprofil för lokaliteter och kompetensprofil men studien 

ämnar inte ge förslag om organisatorisk tillhörighet, antal personer i verksamheten eller var 

ett laboratorium bör lokaliseras. Ledarskap beaktas men avgränsas att undersökas i sin 

helhet. 

Laboratorieverksamheten avgränsas även till att omfatta ett s.k. projekt- och 

utvecklingslaboratorium med ett kunskapsnav. Därtill kan gränsdragning mot andra 

laboratorieverksamheter innefattas men däremot kommer inte andra tänkbara former av 

laboratorium att undersökas. 
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2 Teori 

Avsnittet ger en beskrivning av modell och de teorier som tillämpats i analysen av studiens 

resultat. Därtill beskrivs tidigare forskning som bedöms som relevant för studien. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

Den teoretiska bakgrunden i denna studie kan delas in i två delar: dels de olika 

kvalitetstekniska teorier såsom metoder och verktyg som tillämpas för att utforska 

lösningar och svar på forskningsfrågorna dels de teorier som beaktas vid analys av de 

specifika lösningar som tagits fram. Med kvalitetstekniska teorier avses i detta 

sammanhang teorier om offensiv kvalitetsutveckling och ingående principer, 

förbättringscykel, kvalitetstekniska ledningsverktyg och KANO-modellen. Teorier som 

beaktats vid analys av lösningar är teorier om identitet, vision, mission, mål, strategi, 

processer, kompetens och kunskap. Teorierna är närliggande och det finns inte en tydlig 

gränsdragning mellan de två kategorierna då de till viss del är överlappande. 

Studien har ett induktivt angreppsätt. Ett induktivt arbetssätt innebär att gå 

upptäckandets väg där verklighet studeras och att teori formuleras baserat på den insamlade 

empirin (Patel och Davidsson, 2011, s. 23). Studien kommer således inte att pröva enskilda 

teorier. Däremot kommer studien att, baserat på information och empiri, formulera vision, 

uppdrag, mål och strategi för verksamheten som förankras i teori. 

2.2 Tidigare forskning 

För en laboratorieverksamhet, oavsett identitet, är kunskap, kunskapsöverföring och 

kunskapsspridning en grundläggande och central del. Någon jämförbar renodlad studie om 

utformning av laboratorieverksamhet har inte gått att finna däremot finns studier som tar 

upp liknande farhågor och utmaningar.  

Dolfsma och van der Eijk (2016) har undersökt hur distans kan ge inverkan på 

arbetet i ett forsknings- och innovationslabb. Deras utgångspunkt var att mycket i 

litteraturen tyder på att distans i olika former kan hämma kunskapsöverföring, minska 

möjligheter att interagera och möjligen även påverka resultat. Författarna valde att 

kategorisera till sex olika typer av distans: rumslig, personlig, organisatorisk, hierarkisk, 

nätverkande distans direkt respektive indirekt. Resultatet förvånade dock då det avvek 

kraftfullt från tidigare litteratur. Studien fick bl.a. fram att hierarkisk distans dvs distans 

beroende av hierarkisk position, stimulerar innovation medan andra distanser inte hade 

några tydliga effekter men än att direkt nätverkande kan ha negativ effekt på innovation. De 

fann således inget stöd för sin hypotes att ökande avstånd minskar kunskapsöverföring och 

innovation. Däremot menar författarna att fler studier kan bidra till att ytterligare förstå 

problemet då studien är att betraktas som den första i sitt slag.  

Ett annat synsätt, som dock inte utgår från laboratorieverksamhet, är att 

kunskapsorganisationer behöver rätt klimat för att kunna utvecklas och förändras. 

Södergren (2008) hävdar att det krävs ett klimat som gynnar kunskapsöverföringen, det 

behövs återhämtningsförmåga och nya sätt att utveckla sina yrkesroller. I sitt 

forskningsprojekt har Södergren (2008) sett att positiva emotioner kan gynna lärande, 

skapande och handling. Vidare framträdde att goda personliga relationer främjar 

utveckling, att det krävs mod för att skapa nytt och även ifrågasätta egna värderingar. 

Förmågan att kunna återhämta sig kommer av en tid då nya utmaningar och nya situationer 

ständigt dyker upp och för att återhämning ska kunna ske krävs att det finns en upplevelse 
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av att det finns strukturella resurser, kunskapsmässiga resurser, relationella resurser och 

emotionella resurser. 

I en studie av en R&D funktion inom telekombranschen har Döös och Wilhelmson 

(2011) studerat kollektiv lärande och sett att det inte enbart handlar om dialog utan snarare 

om att interagera, ställa frågor och svara varandra dvs. ett nära samarbete för att söka fakta 

när problemlösning sker. Mycket av den testning som gjorde, utfördes i labb som fungerade 

som ett hubb för olika projekt och där personer möttes och där överhörning mellan arbeten 

skedde. Det fanns ett ”question-and-answer-space” där projektmedlemmar kunde 

interagera, ställa frågor, få tips och idéer. Att även ha gemensamma ytor var viktigt för det 

kollektiva lärande. Regelbunden kontakt över projekt-och organisationsgränser visade sig 

vara viktig. Studien visade även att det kollektiva lärandet stöddes av många olika medel 

såsom e-post, nyhetsbrev, webbplatser, telefon, testlabb och öppna kontorslandskap. 

Studien visade att produkt- och kunskapsutvecklingen inte var knuten till enskild plats, 

moment, person eller team. 

2.3 Principerna in offensiv kvalitetsutveckling  

Offensiv kvalitetsutveckling, som på engelska benämns ”Total Quality Management, 

TQM”, kan beskrivas som ett sätt att agera där man ständigt strävar efter att uppfylla och 

överträffa kunderna förväntningar och behov, och man gör det till lägsta kostnad genom att 

arbeta med ett kontinuerligt förbättringsarbete, med ett engagemang som inkluderar alla 

och som har ett fokus på processer (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 37). Ett engagerat 

ledarskap är grund i kvalitetstänket och som kompletteras av fem grundläggande 

värderingar: att sätta kunden i centrum, att basera beslut på fakta, att arbeta med processer, 

att arbeta med att ständigt förbättra och att skapa förutsättningar för delaktighet (Bergman 

och Klefsjö, 2007, s. 39). Centralt är att dessa värderingar samverkar för att tillsammans 

skapa en helhetsbild. Systemtänkandet och förmågan att kunna se helheten och hur olika 

delar påverkar varandra, är väsentligt i offensiv kvalitetsutveckling. 

2.3.1 Att sätta kunderna i centrum  

Ett kundcentrerat synsätt handlar om att proaktivt undersöka vad kunder vill ha och att 

därefter genom utveckling och ett systematiskt arbetssätt försöka tillgodose och helst 

överträffa kundernas behov och förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 40). 

Begreppet kund kan definieras på olika sätt där Bergman och Klefsjö (2007, s. 29) utgår 

från synsättet att kunden är den person eller organisation som verksamheten är till för dvs 

de som organisationen skapar ett värde för. Kunder kan vara så väl externa som interna där 

även medarbetare kan ses som interna kunder (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 40). 

2.3.2 Basera beslut på fakta  

Faktabaserade och väl underbyggda beslut handlar om att inte låta slumpfaktorn ha en 

avgörande betydelse i verksamheten (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 41). Det innebär ett 

förhållningssätt att skaffa, strukturera och analysera information och att analysen ligger till 

grund för slutsats (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 41). Mätning är centralt men desto 

viktigare att analysera mätresultat. Att basera beslut på fakta avser hela verksamheten allt 

från att förstå kundernas behov, kunskap om produkt och marknad, i produktionsledet och i 

all utveckling.  
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2.3.3 Arbeta med processer  

Processer kan ses som nätverk av aktiviteter som upprepas över tid. En process 

transformerar något och innebär en omvandling av ingående storheter till annan utgående 

storhet exempelvis från material till produkt. Processer kan ses som ett sätt att omvandla 

kundernas behov till kundtillfredsställelse. Process kan även ses som ett sätt att knyta ihop 

historik med framtid (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 44-45). Se vidare under 2.10.  

2.3.4 Arbeta med att ständigt förbättra  

Eftersom kundernas krav ökar, nya tekniska lösningar etableras och nya former för 

verksamheter skapas behöver kvaliteten ständigt förbättras. Bergman och Klefsjö (2007, s. 

46) menar att den som slutar blir bättre, slutar att bli bra. Grundregeln i kvalitetsutveckling 

är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till längre kostnad vilket är 

eftersträvansvärt (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 47). Förbättring och göra bättre avser 

bättre kundnytta med mindre resurser. I offensiv kvalitetsutveckling förutsätts att både 

mindre och större förbättringar behöver genomföras, beroende av situation.  

2.3.5 Skapa förutsättningar för delaktighet  

Att skapa förutsättningar för delaktighet handlar om att få medarbetare att vara delaktiga 

och aktivt få påverka beslut, vilket kan uppnås genom kommunikation, delegering och 

utbildning. Det handlar om en i grunden positiv människosyn där delaktigheten är viktigt, 

likaså engagemang, för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb. Yrkesstolthet och att 

vara delaktig i utveckling och förbättring är viktigt (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 48-50). 

2.3.6 Engagerat ledarskap  

Det finns en skillnad mellan chefskap och ledarskap där ledarskapet ses som en funktion 

där ledaren fån din legitimitet underifrån med chefskapet är en position som kommer av en 

utnämning. Att engagerat ledarskap är tydligt och synligt och har ett personligt 

engagemang. Ett gott ledarskap bygger medarbetarnas självkänsla, får medarbetare att 

känna sig uppskattade, att få medarbetare att känna sig trygga i sig själva och vad de 

skapar. Ett engagerat ledarskap innefattar att arbeta med information, delegering och 

kommunikation Bergman och Klefsjö, 2007, s. 50-51).  

2.3.7 Principer, metoder och verktyg 

Ett sätt att beskriva offensiv kvalitetsutveckling är att se det som ett ledningssystem med ett 

övergripande syfte och som innefattar värderingar, metoder och verktyg som samverkar för 

att nå en högre kundtillfredsställelse till mindre resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2007, 

s. 38). Metoder och verktyg kan anpassas till den egna verksamheten och det centrala i 

offensiv kvalitetsutveckling är att de bygger på en systemsyn (Bergman och Klefsjö, 2007, 

s. 435). Vidare krävs många olika arbetssätt och verktyg som tillsammans bildar helheten i 

systemet. En principskiss med exempel på arbetssätt och verktyg, illustreras av figur 1. 
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Figur 1: Offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem med principer, arbetssätt och 

metoder. Egen illustration inspirerad av Bergman och Klefsjö, 2007. 

2.4 Förbättringscykel, PDSA 

Ett förbättringsarbete kan ses som ett cykliskt arbete. En etablerad förbättringscykel, 

inspirerad av Demings är den s.k. PDSA-cykeln som står för Plan-Do-Study-Act vilket på 

svenska blir Planera-Gör-Studera-Lär (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 238). I 

planeringsfasen behöver ett problems orsak identifieras för att kunna ta en förbättring 

vidare. Gör-fasen innebär att faktiskt genomföra åtgärder som löser grundorsaken till 

problemet. Nästa fas, Studera, innebär att kontrollera att genomförda åtgärder fått avsedd 

effekt. Den sista fasen, Lär, är att dra lärdomar och förhindra och förebygga återupprepning 

(Bergman och Klefsjö, 2007, s. 238-239). 

2.5 Ledningsverktyg 

Inom kvalitetsområdet finns sju s.k. ledningsverktyg som handlar om att kunna 

sammanställa och hantera ostrukturerad verbal information och data. Det sju verktygen är: 

släktskapsdiagram, träddiagram, matrisdiagram, relationsdiagram, matrisdataanalys, 

processbeslutsdiagram samt pildiagram. Matrisdataanalysen är avsedd statistisk analys av 

numerisk data medan övriga hanterar icke numerisk information (Bergman och Klefsjö, 

2007, Kap. 22). Träddiagram, processbeslutsdiagram och matrisdataanalysen tillämpas inte 

i denna studie och beskrivs inte nedan. 

2.5.1 Släktskapsdiagram  

Bergman och Klefsjö (2007, s. 564-568) beskriver släktsskapsdiagram som ett hjälpmedel 

för att strukturera stora mängder verbala data och att sortera efter någon form av släktskap. 

Arbetet utförs mest lämpligt i grupp. Det handlar om att först definiera ämnet, låta alla 

deltagare skriva ner problem, var och en får beskriva och förklara problemet och därefter 

grupperar deltagarna olika problem med närbesläktade. Pilar kan användas för att förklara 

relationer mellan olika grupper av problemområden. Problemområden eller nya områden 

förses med namn och innan den gemensamma övningen är slut ska även områdena rankas 

och prioriteras. Detta innebär att arbetssättet innehåller en divergerande fas där alla idéer är 

välkomna, en bearbetande fas och en beslutsfattande fas. 
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2.5.2 Matrisdiagram 

I ett matrisdiagram organiseras stora mängder information, logiska samband och detta kan 

åskådliggöras grafiskt. Grafiska symboler kan även användas för att visa styrkan i olika 

relationer och samband (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 570-573). 

2.5.3 Relationsdiagram 

Relationsdiagram kan tillämpas för att illustrera logiska samband mellan en idé, ett problem 

eller en frågeställning och olika data. Ett relationsdiagram är mer logiskt medan ett 

släktskapsdiagram är mer kreativt. Relationsdiagram kan vara ett stöd exempelvis när det 

inte är uppenbart att resonera sig fram till relationerna, när tidsordningen kan var avgörande 

eller när det finns misstankar om ett problem som kan vara symptom på ett mer 

underliggande problem (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 573-574). 

2.5.4 Pildiagram 

Pildiagram kan ses som ett verktyg för planeringar som även kan vara till hjälp att 

styra under arbetets gång. Ganttschema är ett exempel på pildiagram (Bergman och Klefsjö, 

2007, s. 576-577). 

2.6 Kano-modellen 

Kano-modellen är en modell som ger stöd i att studera kundernas behov, grad av 

uppfyllelse av behov och grad av kundtillfredsställelse. Grunden är ett synsätt där kunden 

har tre olika typer av behov: basbehov, uttalade behov samt outtalade behov. Basbehov är 

vad som minimum måste uppfyllas för att kunden inte ska vara missnöjd och kan ses som 

nödvändig kvalitet. Det räcker dock inte för att kunden ska återkomma. Uttalade behov vad 

som motsvarar kundens förväntningar och motsvarar förväntad kvalitet. För att betraktas 

som attraktiv kvalitet krävs att även tillfredsställa kundens outtalade behov dvs behov som 

inte uttalas men som kunden uppskattar när de får uppleva den. Att skapa attraktiv kvalitet 

kan ge konkurrensfördelar och lojala kunder (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 333-342). 

2.7 Identitet 

Organisationsidentitet innefattar alla gripbara och icke-gripbara värden som gör en 

organisation till en tydlig enhet (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 207).  

En organisations identitet kan beskrivas som en organisations egenskaper såsom 

medlemmarna i organisationen själva uppfattar som centrala, kännetecknande och varaktiga 

(Albert och Whetten, 1985, se Heide et al., 2012, s. 204). Alvesson (2015, s. 53) har 

beskrivit att organisationsidentitet kan definieras som att organisationen har en specifik, 

distinkt karaktär, är särskild från andra och har en varaktighet över tid samt utgör ett 

övergripande riktmärke för orientering i arbetet. 

Organisationsidentitet är något som skapas över tid i en verksamhet oavsett om det 

finns en ambition att göra det eller ej (Grafström, Jonsson, Stig och Strannegård, 2017, s. 

323). Identitet finns rotad i arbetsuppgifter, medarbetarnas erfarenheter, medarbetarnas 

idéer om vilka de är och vill vara och det påverkar de gemensamma förutsättningarna 

(Grafström et al., 2017, s. 324). Vidare skapas identitet av storytelling dvs berättelser om 

organisationen där identiteten bärs och konstrueras av berättelser (Grafström et al., 2017, s. 

325). Heide (et al., 2012, s. 207) menar att det existerar flera organisationsidentiteter i alla 

organisationer. 
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En organisationskultur och identitet står i nära relation till varandra och kan vara 

svåra att särskilja, därutöver påverkar de dessutom varandra (Alvesson, 2015, s. 53). Även 

Heide et al. (2015, s. 205) menar att begreppen organisationskultur och 

organisationsidentitet ligger nära varandra och överlappar varandra till viss del. Ett sätt att 

betrakta organisationsidentitet är att se identiteten som en del av organisationskulturen där 

kulturen då ses som mer allomfattande än identitet då kulturen handlar om gemensamma 

värderingar och antagande om den sociala verkligheten (Heide et al., 2015, s. 205). Även 

Alvesson (2015, s. 53) skriver att begreppen står i nära relation till varandra och är svåra att 

hålla isär. Enligt Alvesson (2015, s. 53) finns en forskning som beskrivit att kultur handlar 

mer om kontext, är outtalad och framväxande medan identitet i jämförelse med kultur är 

mer språkligt, explicit och betonas mer direkt. Att tydligt och distinkt särskilja 

organisationskultur respektive organisationsidentitet är såldes inte alltid möjligt, däremot 

kan de olika teorierna och synsätten vara ett stöd för att förstå vad kulturen respektive 

identiteten kan innefatta. 

Identitet handlar till viss del om identifikation, dvs en känsla av likhet och 

tillhörighet, vilket i sin tur har betydelse för hur man definierar sig själv (Alvesson, 2015, s. 

51). Identitet handlar även om att skapa en sammanhängande och stabil bild av vilka vi är 

och vad vi står för (Alvesson, 2015, s. 51). Enligt Alvesson (2015, s. 65) ger identitet, 

självkänsla och riktning. Att kunna styra en organisations identitet är viktigt eftersom det 

skapar lojalitet, gemenskap och även riktmärken för hur man bör agera och handla 

(Alvesson, 2015, s. 67). 

2.8 Vision och mission  

En vision kan ses som en bild av ett önskat framtidstillstånd för en organisation, vad 

organisationen vill bli identifierad med och vart den vill nå (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 

449). Enligt Klefsjö (1999, se Bergman och Klefsjö, 2007, s. 450) bör en vision vara 

visualiserbar, önskvärd, tydlig, flexibel, kommunicerbar och stabil. Arvonen, 1989, se 

Forslund, 2013, s. 57) menar att visionen är en mental bild som syftar till att styra tankarna 

i et särskild riktning, mot ett mål och att det finns en stark attraktionskraft. Grafström et al. 

(2017, s. 200) framhåller att visionen inte är bunden till tid eller ett slutdatum. Heide et al. 

(2012, s. 147) skriver att en vision även kan behövas för att försvaga gamla värderingar 

som lever kvar i en organisation. 

En organisation mission, uppdrag, handlar om vad organisationen står för och vilka 

grunduppgifter den utför (Forslund, 2013, s. 59). Grafström et al. (2017, s. 200) ser även att 

missionen omfattar vilken funktion i samhället som organisationen kan bidra till och vad 

som gör organisationen unik. 

2.9 Mål och strategi 

För att kunna arbeta mot en vision behövs mål både på lång och kort sikt. Ett mål ska vara 

en föreställning om vad som konkret ska uppnås inom en given tidsram och ett mål bör vara 

mätbart (Bergman och Klefsjö, 2007 s. 452). Mål ska innefatta både de huvudmål och 

delmål som behövs för att organisationen ska uppnå visionen och missionen (Grafström et 

al., 2017, s. 201). Med SMART mål menas att målet är Specifikt, Mätbart, Accepterat, 

Rimligt och Tidsbestämt (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 452-453). Ett alternativ är att 

SMURT mål där Latham (2003, se Forslund, 2013, s. 37) ska vara Specifikt, Mätbart, 

Uppnåeligt, Relevant och tidsbestämt.  
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En organisation kan ha mål på olika nivåer där några mål gäller för hela 

organisationen medan andra mål avser en avgränsad del av verksamheten (Forslund, 2013, 

s. 40-41). Inom idrotten har man ibland valt att särskilja resultatmål, prestationsmål och 

processmål (Cox 2002, se Forslund, 2013, s. 42). I företag är resultatmål vanligt men det 

kan finnas anledning att även tillämpa prestationsmål dvs den prestation vi själva kan 

påverka samt processmål dvs utförandet av prestationen (Forslund, 2013, s. 42). Ett annat 

sätt som visar på att det inte enbart är finansiella resultat som bör mätas är s.k. balanserat 

styrkort (Kaplan och Norton, 1992, se Forslund, 2013, s. 408-411). I grundmodellen finns 

fyra perspektiv: interna processer, kunder, ekonomi samt innovation och lärande. Det är 

möjligt att välja perspektiv utifrån verksamheten behov (Forslund 2013, s. 408-411). 

Vidare kan mål ha olika syften. Mål kan ha en motiverande effekt på de anställda, 

mål kan ha en styrande funktion, mål kan fungera som utvärderingskriterier och målen kan 

även fungera som en legitimitetsfaktor (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 46-47). För att mål 

ska bli motiverande krävs att målen anpassas till individ och grupp, åstadkomma 

uppslutning kring mål och övervinna motstånd samt skapa stödelement (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008, s. 284). 

En strategi kan ses som de aktiviteter som krävs för att nå målen (Bergman och 

Klefsjö, 2009, s. 454). Forslund (2013, s. 64) skriver att en strategi har att göra med 

centrala aspekter och sådant som ger långsiktiga konsekvenser. Grafström et al. (2017, s. 

200) menar att det kan göras skillnad på strategi, taktik och operativa handlingar där 

strategin har ett långsiktigt perspektiv, taktik ett medellångt perspektiv medan operativa 

handlingar sker i dagligt arbete.  

2.10 Processer 

Bergman och Klefsjö (2007, s. 470) beskriver processer som ”ett nätverk av aktiviteter som 

upprepas i tiden och var syfte är att skapa värde åt någon intern eller extern kund”. 

Författarna skriver vidare att en process har en början och ett slut, en kund/uppdragsgivare 

och en leverantör/uppdragstagare. En skiss återfinns i figur 2. 

 

 
Figur 2: Principskiss av processer, egen illustration inspirerad av Bergman och Klefsjö 

(2007) och Isaksson (2016) 
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Processer kan delas in i ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser (Bergman 

och Klefsjö, 2007, s. 472-473). Sambanden illustreras i figur 3. Med ledningsprocesser 

avser processer för ledning och styrning, planering, målsättning. Huvudprocesser är de 

processer som förädlar och uppfyller externa kunders behov. Stödprocesser tillhandahåller 

resurser till huvudprocesser och dessa processer har interna kunder. Hur processerna 

förhåller sig till varandra, input, output och outcome framgår av figur 3. Processledning 

handlar om att arbeta med och förbättra sina processer och innefattar att organisera 

förbättring, förstå processen, observera processen, och kontinuerligt förbättra processen 

(Bergman och Klefsjö, 2007, s. 476). 

 

 
Figur 3: Processmodell med huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser, 

egen illustration fritt efter Isaksson, 2016. 

2.11 Kompetens 

Kompetens kan ses som något som kan delas in i fem dimensioner: kunskap såsom fakta 

och metoder, färdigheter och förmågor att utföra, erfarenheter, perspektiv och 

referensramar, värderingar och attityder och kontaktnät enligt Targama (1978, se Forslund, 

2013). Inom skolvärlden har ett synsätt kring kunskap utvecklats som bygger på fyra F: 

fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Fakta handlar om en informativ aspekt och att 

veta. Förståelse handlar om att kunna tolka och förklara dvs veta varför. Färdighet handlar 

om att utövandet att veta hur. Förtrogenhet kommer i uttryck som omdöme och handlar om 

att veta vad (Carlgren, Forsberg och Lindberg, 2009, s. 26). Vidare skriver Carlgren et al. 

(2009, s. 124) att kompetens, baserad på definitionen kunskaper, färdigheter och attityder, 

inte behövs eftersom den svenska synen på kunskap redan är mångfacetterat. 
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Dock, även om kunskap kan ses som fakta finns även andra synsätt där ett är att 

skilja på data, information, kunskap och kunnande. Jonsson (2012, se Grafström et al., 

2017, s. 173-174 ) hävdar att data är fakta, bilder, ljud och annan obearbetad information 

medan information är sammanställda data. Vidare menar Jonsson att kunskap är när 

informationen är kontextualiserad och används för att uppnå något medan kunnande är 

förmågan att använda kunskapen i en given kontext. 

2.12 Kunskap, lärande och kunskapsorganisation 

I organisationer där kunskapen har ett värde kan det finnas anledning att beskriva detta. Ett 

förhållningssätt som växte fram under 1990-talet var att se kunskapen som ett intellektuellt 

kapital (Edvinsson och Malone, 1997, se Forslund 2013, s. 200) som behöver beaktas med 

knowledge management (Awad och Ghaziri, 2003, se Forslund, 2013. Forslund (2013, s. 

200) ger förslaget att se det intellektuella kapitalet i tre delar: humankapital, strukturkapital 

och relationskapital. Humankapitalet är det som byggs upp inom varje individ med dess 

kunskaper, förmågor, skicklighet och erfarenhet. Strukturkapital är det som företaget lyckas 

fånga upp av varje individs kunnande medan relationskapitalet innefattar den kunskap och 

information som företaget samlar om sina externa parter (Forslund, 2013). 

Det är möjligt att beskriva organisationer som att de består av kunskap och att 

lärandet i organisationer handlar om att skapa förutsättningar för att på bästa sätta kunna 

hantera, överföra och utveckla kunskap (Grafström et al., 2017, s. 170). Författarna 

förklarar att det finns flera forskningsfält som behandlar både kunskap och lärande som inte 

går att särskilja helt: organisatoriskt lärande, en lärande organisationen, organisatorisk 

kunskap och knowledge management (Grafström et al., 2017, s. 180). Utöver detta finns 

synsättet om kollektivt lärande. Döös och Wilhelmson (2011) sammanfattar kollektivt 

lärande som en process där lärande kommer av interaktion och kommunikation som skapar 

synergier, som ger en gemensam kunskap och förståelse för något som inte tidigare var 

känt. I en studie visar Döös och Wilhelmson (2011) att det krävs förutsättning för 

interaktion, kommunikation och reflektion för att skapa förutsättningar för ett kollektivt 

lärande.  

Ytterligare begrepp som beskriver organisationer där kunskapen är av allt större 

betydelse är s.k. kunskapsintensiva organisationer. Södergren (2008) beskriver 

kunskapsintensiva verksamheter som att de skapar värde genom att använda, utveckla och 

tillämpa kunskap och att mervärdet som levereras till kunder är produkter eller tjänster med 

högt kunskapsinnehåll. Södergren (2008) använder även begreppet kunskapsarbetare för de 

medarbetare som har något unikt och något utöver allmänt spritt kunnande. 
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3 Metod 

Avsnittet redogör för hur studien lagts upp för att kunna möta syftet med studien och 

besvara den övergripande frågeställningen och de nedbrutna frågorna. Studien genomfördes 

i projektform under perioden mars-maj 2019. Flertalet moment i studien har genomförts 

parallellt för att nyttja tiden effektivt.  

3.1 Kvalitativ fallstudie 

Studien är att betrakta som en kvalitativ fallstudie. Med fallstudie avses att det är en 

avgränsad grupp som studeras (Patel och Davidsson, 2011, s. 56), i denna studien en del av 

en organisation. Fallstudier bör utgå från helhetsperspektiv och kan komma väl till pass vid 

studier av processer och förändringar (Patel och Davidsson, 2011, s. 56). Den insamlade 

data är kvalitativ sin form och det innebär även en tolkad analys. Studien omfattar inga 

mätningar eller statistisk bearbetning av det insamlade materialet. En viktig aspekt är att i 

en kvalitativ studie omfattar kvaliteten hela arbetsprocessen (Patel och Davidson, 2011, s. 

105). Kvalitetstänket har genomsyrat alla delar av studien, från planering till rapportering 

och där validiteten och reliabiliteten byggts upp, reflekteras över, värderas och stärkts under 

hela studien. 

3.2 Design av studien  

Designen av studien utgår från Kotlers modell för strategiplanering (Kotler, 1991 se 

Forslund, 2013), vilken illustreras i figur 4. 

 

 
Figur 4: Illustration av Kotlers modell för strategiplanering, egen illustration efter 

Forslund (2013). 

 

Den förstudie (Wänlund, 2019) som är genomförd, kan betraktas som en intern analys. En 

bedömning gjordes att ingen ytterligare intern analys kräves för detta ändamål. Analys av 

omgivning avser i denna studie övriga delar av koncernen och omfattar en analys av 

synergier. Kotlers delmoment om affärsidé och mission utökas i denna studie till att även 

omfatta roll och ansvar som är nära kopplat till uppdraget. Däremot väljs att i denna studie 

ange målformulering och strategiformulering som ett gemensamt delmoment. 

Programformulering, som kan ses som en del av strategin för att nå målen, avgränsas i detta 

fall till att omfatta klargörande av resurser, kompetensprofil och lokaliteter samt 

identifiering av kritiska processer. Det innebär att trots att målen inte är formulerade inför 

studien, så är bedömningen att såväl resurser som processer är nödvändiga för att nå det 

övergripande syftet med studien dvs att undersöka hur laboratorieverksamheten kan 

utformas för att möta behov och utmaningar. Kotlers steg om implementering innefattar i 

denna studie att ta fram en plan för implementering. Feedback och kontroll är avgränsat 

från denna studie. Tillämpning av Kotlers modell illustreras av figur 5. 
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Figur 5: Illustration över hur Kotlers strategiplaneringsmodell tillämpats i studien, 

egen illustration, inspirerad av Forslund (2013) . 

 

Tabell 1 visar samband mellan Kotlers strategiplaneringsmodell, delmoment i denna studie 

och de frågor som studien syftar till att besvara.  

 

Tabell 1: Beskrivning av hur Kotlers modell tillämpats och relaterar till studiens 

delmoment och frågeställningar. 

Kotlers 

strategiplanerings-

modell 

Delmoment i studie Syftesfråga 

Affärsidé och 

mission 

Klargöra identitet, 

vision och mission 
• Hur kan laboratoriets identitet 

formuleras med stöd i vision 

och mission/uppdrag för 

laboratoriets verksamhet? 

Klargöra ansvar och 

roll 
• Hur bör roller och ansvar 

utformas för att stödja 

missionen och nå visionen? 

Målformulering 

Strategisk plan 

Klargöra mål och 

strategisk plan 
• Vilka mål behövs på kort 

respektive lång sikt och hur bör 

en strategisk plan utformas för 

att nå målen? 

Analys av omgivning Identifiera synergier • Vilka synergier med 

forsknings- och 

innovationslaboratorium kan 

identifieras? 

Programformulering Klargöra resurser • Vilken kravprofil behövs för 

resurser, kompetens och 

lokalitet, för att nå målen? 

Identifiera kritiska 

processer 
• Vilka kritiska processer 

behöver utvecklas och hur kan 

de utformas? 

Implementering Plan för 

implementering 
• Hur kan en plan för 

implementering formuleras? 
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Utmaningen för student och studie är att leverera en uppsats som dels lever upp till krav 

och riktlinjer för examensarbete vid Uppsala Universitet, dels kan utgöra ett 

beslutsunderlag för Ragn-Sells inför utveckling av sin laboratorieverksamhet. Ambitionen 

kan beskrivas som att underlaget bör omfatta: 

• Konkreta förslag och implementeringsplan för en utvecklad laboratorieverksamhet 

• Tydliga överväganden med koppling till relevanta teorier och litteratur 

• Analys av möjliga synergier 

3.3 Datainsamlingsmetod  

De datainsamlingsmetoder som tillämpats i denna studie är: workshops, enkät, 

dokumentgranskning och semistrukturerad intervju. I detta avsnitt beskrivs hur respektive 

metod används samt för- respektive nackdelar med metoderna. 

3.3.1 Workshops 

Två workshops har hållits; en med syfte att klargöra kundernas syn på utformning av ett 

projekt- och utvecklingslaboratorium och en med syfte att klargöra synergier mellan ett 

framtida projekt- och utvecklingslaboratorium och koncernens forsknings- och 

innovationslaboratorium. Inbjudan återfinns i bilaga 1 och 2. För att kunna göra ett urval av 

personer till workshop har följande principer formulerats:  

1) Fokus på kundperspektiv dvs viktigt att beställare av framtida laboratoriets tjänster är 

delaktiga  

2) Personer som kan bidra och har nytta av att delta i diskussionen 

3) Fördela så att samma personer inte behöver delta i alla/flera workshops och intervjuer 

av respekt till arbetstid 

 

Baserat på principerna har handledare och student tillsammans identifierat personer att 

delta i workshops, vilka redovisas i tabell 2 och 3. Detta kan ses som ett subjektivt urval, 

som Denscome (2018, s. 67) beskriver som att urvalet handplockats baserat på relevans för 

ämnet som studeras och priviligierade kunskaper om ämnet. Det innebär ett urval där 

nödvändiga och önskvärda roller bjudits in för att få ett så representativt urval som möjligt. 

Workshop om laboratoriets utformning genomfördes den 29 april 2019 och 

planerades till fyra delmoment: identitet, uppdrag och vision, roll och ansvar samt mål och 

strategi att nå målen. Momenten var förlagda i serie som bygger vidare på varandra, därav 

behövde respektive del göras klar innan nästa påbörjades. Eftersom tiden var knapp gjordes 

en prioritering och avgränsning vilket innebar att momentet om mål begränsades till en 

diskussion. Därav formulerades inga konkreta mål eller strategi att nå målen. Upplägget 

innebar att deltagarna i olika övningar gavs tid för egen reflektion och tänkande, 

presentation och diskussion i grupp och gemensamt ställningstagande om slutsatser. Detta 

gjordes bl.a. i övningar med post-it lappar och att skriva gemensamt i vårt dokument.  
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Tabell 2: Deltagare och förhindrade i workshop om ett framtida laboratoriets utformning, 

29 april 2019 

Deltagare/förhinder  Roll  Organisationsdel 

Deltagare 1 Projektledare Produktionsstöd 

Deltagare 2 Chef Produktionsstöd 

Deltagare 3 Avdelningschef MO Mitt 

Deltagare 4 Produktionsingenjör MO Mitt 

Deltagare 5 Affärsutvecklare Affärsutveckling 

Deltagare 6 Affärsutvecklare Affärsutveckling 

Förhindrad 1 Sektionschef MO Nord 

Förhindrad 2 Affärsansvarig MO Nord 

Förhindrad 3 Kemist med labbkunskap MO Syd 

Förhindrad 4 Sektionschef MO Syd 

Förhindrad 5 Avdelningschef MO Mitt 

Förhindrad 6 Projektledare Produktionsstöd 

Workshop om synergier genomfördes den 9 maj 2019 och planerades till fyra delmoment: 

identifiera gemensamma funktioner där synergier kan finnas, identifiera gemensamma 

problem och utmaningar som kan lösas där det kan finnas synergier, identifiera möjliga 

former för samverkan och gemensamma lösningar samt prioritera utifrån affärsnytta. Även 

vid denna workshop var momenten förlagda i serie som bygger vidare på varandra och där 

respektive del gjordes klar innan nästa del tog vid. Vid workshopen adderades ett moment 

om lokalisering dvs att diskutera aspekter som påverkar platsval, främst avseende ett 

pilotlabb. Vid genomförandet gavs deltagarna tid för egen reflektion och tänkande, 

presentation och diskussion i grupp och gemensamt ställningstagande om slutsatser. 

Ursprunglig plan var att genomföra övningar med post-it lappar men ersattes av att skriva 

rutor i digital dokument och mer tid för gemensam diskussion. Slutsatser dokumenterades 

genom att skriva i gemensamt dokument som visades på bildskärm. Under workshopen 

använda rangordning, dels med symboler, dels med siffor för att tydliggöra prioriteringar.  

 

Tabell 3: Deltagare och förhindrade i workshop om synergier, 9 maj 2019. 

Deltagare/förhinder  Roll  Organisationsdel 

Deltagare 1 Affärsområdeschef Treatment & Detox 

Deltagare 2 Chef Produktionsstöd 

Deltagare 3 Affärsutvecklare Easy Mining 

Deltagare 4 Affärsutvecklare Easy Mining 

Deltagare 5 Projektledare Produktionsstöd 

Förhindrad 1 Affärsutvecklare R&D 

Förhindrad 2 Projektledare Produktionsstöd 

 

Varje workshop har präglats av hög grad av interagerande genom brainstorming, 

släktskaps- och relationsdiagram, gruppering av frågor, prioritering för att kunna komma 

till en gemensam slutsats.  
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3.3.2 Enkät 

En enkät har genomförts för att samla in information om funktionskrav för lokaliteteter. 

Inbjudan till enkäten återfinns i bilaga 3. Enkät valdes eftersom frågornas art kräver hög 

grad av standardisering medan struktureringen är av lägre grad. Några frågor innebar fasta 

svarsalternativ medan andra är av typen fritextsvar. Enkätens frågor återfinns i bilaga 4. En 

fördel med webbaserade undersökningar är bl.a. att de kan vara tidsbesparande, snabba upp 

hantering och medge geografisk täckning (Denscombe, 2018, s. 35). Enkäten valdes som 

webbaserad eftersom den lösningen bedömdes vara mest effektiv både för respondenter och 

för att behandla svar. Därtill var det möjligt att skicka med bilagd information samt 

komplettera med intervju vid behov. Ingen kompletterande intervju är genomförd. 

Enkäten skickades till åtta personer som har inblick i laboratorieverksamhet när det 

gäller behov av lokaler och utrustning, vilka redovisas i tabell 4. Ambitionen var att nå som 

alla har god inblick dvs merparten av undersökningspopulationen. Respondenterna gavs två 

veckors svarstid och en påminnelse skickades ut.  

 

Tabell 4: Deltagare och förhindrade i enkät 

Deltagare/förhinder  Roll  Organisationsdel 

Svar 1 Analytisk kemist Produktionsstöd 

Svar 2 Analytisk kemist Produktionsstöd 

Svar 3 Projektledare Produktionsstöd 

Svar 4  Projektledare Produktionsstöd 

Förhindrad Produktionsingenjör med labbkunskap MO Mitt 

Förhindrad Sektionschef med labbkunskap MO Mitt 

Förhindrad Kemist med labbkunskap MO Syd 

Förhindrad Affärsutvecklare med labbkunskap R&D 

3.3.3 Dokumentgranskning 

Information från dokument har i viss mån inhämtats. Det handlar om information om 

företagets mål, strategi och värderingar, befattningsbeskrivning samt underlagsinformation 

från tidigare interna studier. Informationen har bidragit till djupare förståelse av företaget 

och verksamhet samt inspirerat till lösningar. Med dokument avses i denna studie även 

texter som hämtats på företagets webbplats och SharePoint-sidor.  

3.3.4 Intervju  

I studien har intervju tillämpats för att inhämta kompletterande information samt 

information för att kunna arbeta med processkartläggning. Intervjuerna kan ses som 

semistrukturerade (Patel och Davidsson, 2011, s. 82) vilket innebär att teman för 

intervjuerna var bestämda av studenten i förväg medan intervjupersonerna hade stor 

möjlighet att utveckla svaren. Vidare menar Patel och Davidsson (2011, s. 82) att 

intervjuare och intervjuperson både är medskapare till samtal kvalitativa intervjuer, vilket 

kännetecknar intervjuer i denna studie.  

Den 12 april 2019 skedde ett möte med laboratoriets personal för att dels inhämta 

synpunkter på enkät, dels information inför processkartläggning. Båda kemisterna deltog 

vid mötet. Utöver detta har intervjuerna som genomfördes i förstudien använts som 

kompletterande material. 
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3.4 Dataanalys 

 Arbetssättet med workshop har präglats av löpande analys dvs datainsamling och analys 

har delvis skett vid ett och samma tillfälle. Detta gäller främst i samband med workshop där 

studenten lett och modererat workshopen och tillämpat relevanta kvalitetsverktyg. Därefter 

har materialet bearbetats och analyserats utifrån valda teorier som presenteras i 

teoriavsnittet. Vid tillämpning av släktskaps-, relation- respektive matrisdiagram i 

workshop har deltagarna först fått tid att skriva ner viktiga aspekter, vilket kan ses som 

datainsamling. Därefter har diskussion, gruppering, prioritering skett vilket lett till 

gemensamma slutsatser och kan ses som analys.  

En processkartläggning har genomförts baserat på vad som kommit fram vid 

intervjuer och workshops. Kartläggning har även stämts av löpande med berörda. 

Klarläggning av processer har del används vid analys av roll, ansvar och gränssnitt, dels 

som ett resultat för att beskriva kritiska processer för att nå framgång med 

förbättringsarbetet.  

Kvalitativ analys av enkätsvaren har genomförts där svaren först sammanställts och 

där samstämmighet i svaren kontrollerats. Därtill har en sammanställning och kvantitativ 

analys av fritextsvaren gjorts med fokus på att se samband och mönster i svaren. Vidare har 

en bortfallsanalys genomförts samt en analys av tillförlitligheten i svaren. 

Analys av aspekter som är viktiga i skapandet av en identitet för det framtida 

projekt- och utvecklingslaboratoriet har skett i flera steg. Identifiering av aspekter skedde 

vid workshop. Därefter sammanställdes allt material. Materialet renodlades och dubbletter 

av ord togs bort. Nästa steg var att lägga till andra aspekter som framkommit vid 

workshopen. Därefter gjordes förenklingar och begrepp föreslogs. Sista steget innebar en 

avstämning mot helhet när hela arbetet med vision, mission, ansvar och roll var klart.  

För att säkerställa att delar samt helheten av alla lösningar leder till ökad 

kundtillfredsställelse har KANO-modellen tillämpas för att analysera hur lösningar 

uppfyller kundernas behov. Workshops, intervjuer och enkät ger ett resultat av basbehov 

och uttalade behov. Genom att nyttja visst resultat från förstudien, processkartläggning 

samt intervjuer med laboratoriets personal, har ytterligare faktorer identifierats som kan 

betraktas som kundernas outtalade behov. 

En viktig del av analysen handlar om att undersöka om olika och nya lösningar kan 

identifieras genom att använda flera metoder och verktyg. Analysen bygger i möjligaste 

mån på att triangulering. Analysen om roll och ansvar baseras dels på den datainsamling 

som görs vid workshop, dels på en processkartläggning som kan bistå i att identifiera 

gränssnitt mellan olika roller och funktioner. Analysen av lokaliteteter och utrustning 

baseras på intervjuer med befintlig personal, enkät till andra relevanta intressenter, 

information om nuvarande utrustning och dess användning samt vad som framkommit i 

tidigare undersökningar. Processkartläggningen utgår från det uppdrag, roll och 

gränsdragning mot andra som framkommit vid workshop. Därtill gjordes en avstämning 

mot styrande dokument och vad som framkommit i förstudien. Även när det gäller 

kompetensprofil nyttjades olika metoder och källor. Utgångspunkten var resultatet av 

workshop angående roll. Därtill nyttjades vad som framkommit i förstudien avseende 

kompetens. Därtill förankrades alla resultat från workshop och analyseras utifrån teorier 

och andra forskningsresultat. 
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3.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och bortfallsanalys 

Begreppen validitet och reliabilitet hör ofta ihop i en kvalitativ studie. I nedanstående 

beskrivning har begreppen särskilts men vissa åtgärder som vidtagit påverkar såväl validitet 

som reliabilitet. 

Validitet i en kvalitativ studie innebär att kvalitet behöver beaktas i hela 

arbetsprocessen då en kvalitativ studie handlar om att kunna uppfatta företeelser, kunna 

tolka och förstå innebörder och kunna beskriva uppfattningar (Patel och Davidsson, 2011, 

s. 105-109). För att stärka validiteten har studien dels utgått från övergripande modell, dels 

att flera metoder valts där varje metod har valts utifrån syfte med respektive delmoment. 

Vidare bygger modellen på frågeställningar som bygger på varandra i ett flöde. Av det 

skälet valdes workshop som metod för utformning av laboratorieverksamheten och att vara 

en gemensam workshop för flera delmoment. Att behandla flera frågor i samma workshop 

bidrog till att stärka kontinuiteten samt att samma deltagare deltog i hela kedjan. Ytterligare 

åtgärd för att säkra upp validitet är att faktagranskning skett löpande med avstämningar 

med berörda personer. Detta har möjliggjort att eventuella fel och missförstånd fångats upp 

tidigt innan de hunnit fortplanta sig.  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och i en kvalitativ studie bör reliabiliteten ses 

mot bakgrund för den unika situationen då studien genomförs (Patel och Davidsson, 2011, 

s. 105-109). Reliabilitet kan ses som förmågan att fånga in den avsedda frågeställningen. 

För att säkra reliabiliteten har studien dels fokuserat på att hitta rätt informationskällor dvs 

de personer som på ett eller annat sätt har kunskap och insikter om framtida behov, oavsett 

formell roll i organisationen, dels fokuserat på att nyttja olika metoder och verktyg som kan 

komplettera varandra. En faktor som begränsar reliabiliteten i denna studie är att deltagande 

i workshops varit begränsat genom att alla inbjudna inte deltagit. Bortfallet gäller även svar 

på enkät där inte alla inbjudna valt att svara. 

Generaliserbarhet avser i denna typ av studie tillvägagångssätt och metod däremot 

är det faktiska resultatet knutet till den studerade organisationen. Studien visar således hur 

offensiv kvalitetsutveckling och tillämpning av kvalitetsverktyg kan nyttjas i en verksamhet 

där varken målbild eller identitet är tydlig från start och verksamheten är i en 

förändringsprocess där synen på uppdraget är under utveckling.  

Bortfallsanalys. Både workshop för utformning av projekt- och 

utvecklingslaboratorium och workshop för synergier drabbades av bortfall dvs alla inbjudna 

kunde inte delta, vilket redovisas i tabell 5. En workshop flyttades tidsmässig för att passa 

fler deltagare. Motiv till frånvaro varierade och var främst semester respektive andra 

möten/bokningar och hög arbetsbelastning. Det var svårt att hitta tider eftersom påsk- och 

valborgshelg begränsade antal arbetsdagar. Ett ytterligare skäl som framfördes hade med 

restid- respektive reskostnad att göra, vilket bedöms som mer problematiskt. Intervjuer och 

enkäter kan ske på distans medan interaktiv workshop kräver fysisk närvaro. Fördelar med 

workshop och kvalitetsverktyg såsom släktskaps- och relationsdiagram, där diskussionen är 

viktigt, måste ställas mot antal deltagare. I denna studie finns således en risk att de som 

fysiskt befinner sig närmast studenten, får högre grad av påverkan i utvecklingen. Det 

betyder att det finns en risk att aspekter som rör vissa geografiska områden inte finns med. 

Eftersom forskningsetiska regler gäller är deltagande frivilligt i denna studie. En farhåga är 

dock att problemet kan vara generellt inom och likande utvecklingsprojekt. Dock, ett 

företag kan ses deltagande i utveckling som en del av ordinarie arbetsuppgifter och därmed 

är frivilligheten inte absolut. 
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Tabell 5: Bortfallsfrekvens 

 Workshop utformning av labb Workshop synergier Enkät 

Inbjudna 12 7 8 

Deltagande 6 5 4 

% bortfall 50% 29% 50% 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

I studien har etiska aspekter varit viktiga där personlig integritet har värnats. 

Utgångspunkten har varit vetenskapsrådets etiska regler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som innefattar fyra huvudkrav: Informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Patel och Davidsson, 2011, s. 62-

65). Därutöver har även objektiviteten beaktats och värnats. 

Objektivitet. Studien har genomförts av student med lång arbetslivserfarenhet men 

helt utan tidigare erfarenhet av avfallsbranschen. Studenten har inte varit i kontakt med 

företaget innan denna studie, är inte anställd och har inga andra förbindelser till företaget. 

Studenten kände inte, och har inte heller personliga relationer till de som deltagit i 

intervjuer och workshops. Däremot har studenten suttit på plats vid ett av företagets kontor 

under perioden då studien genomförts och på så sätt lärt känna medarbetare och 

verksamheten. Studenten har värnat integritet och objektivitet och ansträngt sig för att inte 

ta ställning utan förankrat slutsatser i teori, modeller och företagets strategi och värderingar. 

Anonymitet handlar om att inte röja organisationen eller personers identitet. 

Anonymiteten har hanterats genom att anonymisera källor till insamlad data dvs vem som 

sagt vad. Däremot anges vilket företaget är och som deltagit i olika moment. Detta innebär 

att insamlad data betraktas som konfidentiell genom att inte ange vem som sagt vad. Denna 

indelning baseras på Patel och Davidsson (2011, s. 74) beskrivning där anonymt avser att 

identifiering inte är möjlig medan konfidentiellt avser att författaren vet vem som svaret 

och att det bara är författaren som har tillgång till svaren. 

Informationskravet innebär att ge information om studien till alla berörda om 

studiens syfte (Patel och Davidsson, 2011, s. 62). I inbjudan till respektive workshop samt 

enkät (bilaga 1, 2 och 3) förklaras syftet med studien samt att deltagande är frivilligt. 

Vidare har intervjuer, samtal och varje workshop inletts med en kort information. Studenten 

har delgett kontaktuppgifter och varit tillgänglig för att ge ytterligare information. 

Samtyckekravet innebär att deltagande i studien är frivilligt att de som deltar själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan (Patel och Davidsson, 2011, s. 62). I inbjudan till 

respektive workshop samt enkät (bilaga 1, 2 och 3) förklaras hur samtyckes kravet beaktas. 

Det framgår att deltagandet är frivilligt och att tacka ja tolkas som ett samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att insamlade uppgifter om berörda personer ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av uppgifterna (Patel och Davidsson, 2011, s. 62). I inbjudan till 

respektive workshop samt enkät (bilaga 1, 2 och 3) förklaras hur konfidentialitetskravet 

tillgodoses. Det innebär att uppgifter endast används för att redogöra för deltagande och att 

uppgifter, utöver vad som anges i rapporten, raderas efter genomförd studie. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter enbart får användas för 

forskningsändamålet (Patel och Davidsson, 2011, s. 62). I inbjudan till respektive workshop 

samt enkät (bilaga 1, 2 och 3) förklaras att deltagande och svar ses som ett medgivande till 

att resultatet nyttjas. Vidare informerades om att arbetet resulterar i en rapport. 
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4 Resultat 

Avsnittet redogör för resultatet dvs vad som framkommit vid intervjuer, 

dokumentgranskning, workshops och enkät. Avsnittet redogör även för de lösningsförslag 

som svarar mot respektive frågeställning som studien syftar att ge svar på.  

Det framkom tidigt i arbetet att de tidigare arbetsnamnen för de olika 

laboratorieverksamheterna inte var rättvisande. Därav används i följande delar de namn 

som föreslås: ”Externa laboratorium för standardanalyser”, ”Produktionslaboratorium”, 

”Utrednings- och utvecklingslaboratorium” respektive ”Forsknings- och 

innovationslaboratorium”. Det innebär att laboratoriets benämning kopplar till syftet med 

respektive laboratorieverksamhet. Resultatet som redovisas avser ett utrednings- och 

utvecklingslaboratoriet med ett kunskapsnav.  

4.1 Identitet, vision och mission 

Vision, uppdrag och identitet har ett nära samband som behöver hänga ihop. Samtidigt kan 

det kan bidra till tydlighet att förstå både skillnad och samband mellan begreppen varvid de 

har utvecklats stegvis i denna studie.  

4.1.1 Uppdrag 

Verksamheten kan beskrivas som ett utrednings- och utvecklingslaboratorium och en 

knutpunkt för kunskap dvs inte ägare av kunskapen men plats, fysisk och digital, där 

kunskap kan skapas, utvecklas, spridas, sparas och omvandlas till recept, metoder, tekniker 

och verktyg. Det kan dels ses som en funktion/verksamhetsdel som har en organisatorisk 

hemvist, dels ses som en fysisk plats med utrustning. Utredningar och utveckling utförs på 

uppdrag av interna kunder dvs produktion, produktionsstöd/projekt, affärsutveckling inom 

Treatment & Detox.  

Laboratoriet, som fysisk plats, kan nyttjas av andra än det som organisatoriskt har 

ansvar för laboratoriet exempelvis R&D, andra projekt, exjobbare, doktorander m.fl. För 

dessa gäller exempelvis att följa de processer och rutiner som gäller för funktionen. 

Under workshop om laboratoriets utformning arbetade deltagarna fram en kortfattat 

beskrivning av uppdrag. Detta baserades på en övning där moment i uppdragen 

identifierades och grupperades. I bilaga 5 redovisas metoden och de ord som grupperades 

vid workshopen. Dessa har sammanställt i ett släktsskapsdiagram enligt figur 6. 
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Figur 6: Släktskapsdiagram över de moment som kan ingå i ett uppdrag, baserat på 

workshop den 29 april 2019. Egen illustration. 

 

Slutsatsen från workshop om laboratoriets utformning är att ett uppdrag för ett utrednings- 

och utvecklingslaboratorium med ett kunskapsnav bör innefatta:  

• Genomföra utrednings- och utvecklingsuppdrag 

o Planering 

o Genomförande av försök och tester 

o Bedömning av resultat 

o I labbskala 

o I pilotskala 

• Mottaga, hantera och arkivera prover 

• Dokumentera, rapportera, arkivera resultat med spårbarhet 

• Rådgivning 

• Informationsspridning och nätverkande  

4.1.2 Vision 

Under workshop om laboratoriets utformning arbetade deltagarna fram ord som kan vara 

viktiga för att beskriva en vision för ett framtida utrednings- och utvecklingslaboratorium. 

De beskrivande orden finns redovisade i bilaga 6. Orden grupperades och har 

sammanställts till ett släktskapsdiagram, enligt figur 7. 
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Figur 7: Släktskapsdiagram över ord som kan ingå i en vision, baserat på workshop 

den 29 april 2019. Egen illustration. 

 

Därefter formulerade deltagarna ett utkast till vision. ”T&D:s verksamhets- och 

behovsanpassade kunskapscentrum för kemi …. som med nyfikenhet, kreativitet, 

nytänkande, engagemang och materialfokus bidrar till utveckling, cirkulära lösningar och 

affärer”. Utkastet har sedan bearbetats genom att harmonieras med ord i uppdrag, 

avstämning mot övergripande vision samt företagets värderingar. Personer har uppmuntrats 

att inkomma med förslag. En person (Anonym) föreslog ”T&D:s verksamhetsnära 

kunskapscentrum för kemiska och fysiska experiment som med materialfokus, kreativitet, 

nytänkande och engagemang bidrar till utveckling av cirkulära lösningar och affärer”. 

Lösningsförslaget är följande vision för ett utrednings- och utvecklingslaboratorium 

med ett kunskapsnav: ”T&D:s verksamhetsnära kunskapscentrum för tryggande av kemiskt 

och fysiskt kunnande och som genom materialfokus, kreativitet, nytänkande och 

engagemang bidrar till utveckling, cirkulära lösningar och bra affärer”. 

4.1.3 Identitet 

Under workshop om laboratoriets utformning arbetade deltagarna även fram ord som kan 

vara viktiga för att beskriva en önskad identitet för ett framtida utrednings- och 

utvecklingslaboratorium med ett kunskapsnav, vilket framgår av bilaga 7. Syftet var att 

identifiera viktiga aspekter som bör genomsyra identiteten för den framtida 

laboratorieverksamheten. Resultatet har därefter bearbetats i flera steg. Resultat från 

tidigare studie, enligt bilaga 8, har inarbetats. Bearbetningen har resulterat i att identiteten 

kan formas av sju områden, vilka illustreras i bilaga 9: 

• Uppdragsbeskrivning 

• Drivkraft 

• Image 

• Prestanda 

• Kunskap 

• Kompetens 

• Attityd 

 



25(63) 

 

 

Med uppdragsbeskrivning avses helheten av uppdraget med ingående delar samt 

beskrivningar av roll och ansvar. Drivkrafter avser aspekter som är önskvärda att 

genomsyra arbetet såsom tankar om hållbarhet, miljö, materialvärde, kemi, cirkulära 

lösningar och affärer. Image avser att det tydligt ska framgå att det både handlar om 

utvecklande laboratorieverksamhet och ett kunskapscentrum dvs inte vara begränsat till att 

ses som ett fysiskt laboratorium. Kunskap avser faktakunskaper medan kompetenser avser 

förmågor och färdigheter. Många av förmågorna har nära koppling till attityd och 

förhållningssätt men där attityden även speglar viljan och ambitionen att använda kunskap 

och kompetens. Med prestanda avses egenskaper som bör prägla utformning och arbetssätt 

såsom enkelhet, tydlighet, tillgänglighet, behovsanpassning, effektivitet, materialfokus och 

innovation. 

4.2 Ansvar och roll 

För att beskriva ett utrednings- och utvecklingslaboratorium respektive kunskapsnav, 

behöver även gränsdragning mot andra klargöras varvid det är värdefullt att tydliggöra 

roller och ansvar. Ett antagande och förutsättning för denna studie är att utrednings- och 

utvecklingslaboratorium respektive kunskapsnav är en del av en helhet i företagets 

laboratorieverksamhet som även innefattar externa laboratorier för standardanalyser, 

behandlingslaboratorier och koncernens forsknings- och innovationslaboratorium, vilket 

illustreras av figur 8. 

 
Figur 8: Fem ingående beståndsdelar i koncernens totala laboratorieverksamhet. 

Egen illustration. 

 

I workshop om laboratoriets utformning identifierades roller baserat på 

uppdragsbeskrivningen, enligt avsnitt 4.1.1. Det innebär att roller att: 

• Planera tester och försök 

• Utföra analyser, tester, försök och utredningar  

• Hantera och arkivera prover 

• Sammanställa och rapportera resultat 

• Dokumentera kunskap 

• Ge råd, sprida kunskap, nätverka, informera 

• Stöd för andra i projekt, ta fram kvalitet- & kontrollprogram, expertroll 

 

Därutöver finns ett antal andra stödjande roller såsom att vara ett stöd för examensarbetare 

och doktorander som laborerar, att kunna vara ett stöd som kompetensresurs när det gäller 

kemi exempelvis samtal med kunder och i olika affärsmöten.  
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Beskrivning av roller för ett utrednings- och utvecklingslaboratorium ligger till 

grund för gränsdrag mot andra verksamheter och roller. Beskrivningen ligger även till 

grund för bedömning av kompetensprofil. I tabell 6, redovisas beskrivning av de olika 

laboratoriernas roller. När det gäller gränsdragning mot externa laboratorier för 

standardanalyser handlar det om att ha en tydlig inriktning, ett beslut om att anlita externa 

laboratorier för standardanalyser. Därtill, eftersom företagets interna laboratorier inte är 

ackrediterade och inte heller avser att bli det, krävs att anlita externa laboratorier där 

ackreditering krävs. Eftersom ett utrednings- och utvecklingslaboratorium väljer att 

fokusera på strategiskt viktiga områden, kan det även bli aktuellt att anlita externa 

laboratorier för vissa analyser där interna laboratorier saknar utrustning eller kompetens.  

När det gäller gränsdragning mot produktionslaboratorium handlar det om en skapa 

en tydlig gräns mellan produktionsenheternas ansvar respektive ansvar för ett utrednings- 

och utvecklingslaboratorium. Vid workshop om laboratoriets utformning framkom att de 

bedömningar av inkommande material behöver göras så tidigt som möjligt och utan onödig 

fördröjning. Detta bör vara en del av löpande produktionsverksamhet. Vidare behöver 

produktionen kunna ta ansvar för provtagning, produktionskontroll, egen kvalitetssäkring 

av avsättningsmaterial samt dokumentering och arkivering av produktionsprover. Dessa 

områden behöver hanteras i ett löpande produktionsarbete dvs det handlar inte om djupare 

utredningar eller utveckling. Det finns inget mervärde i att hantera denna typ av löpande 

produktionsfrågor centralt.  

 

Tabell 6: Roller för utvecklings- och utvecklingslaboratorium, produktionslaboratorium 

och externa laboratorium för standardanalyser.  

Utrednings- och 

utvecklingslaboratorium 

Produktionslaboratorium Externa laboratorier för 

standardanalyser 

• Planerar tester och 

försök 

• Första och andra 

mottagningskontroll 

• Ackrediterade analyser 

• Utföra analyser, 

tester, försök och 

utredningar  

• Kvalitetssäkring av 

avsättningsmaterial 

• Det som inte kan göras 

dvs det saknas 

kompetens och 

utrustning i utrednings- 

och 

utvecklingslaboratorium  

• Hantera och 

arkivera prover 

• Produktionskontroll 

• Sammanställa och 

rapportera resultat 

• Produktionsprovtagning 

• Dokumentera 

kunskap 

• Arkivering och 

dokumentation av 

produktionsprover  

 

• Ge råd, sprida 

kunskap, nätverka, 

informera 

  

• Stöd för andra i 

projekt, ta fram 

kvalitet- & 

kontrollprogram, 

expertroll 
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4.3 Mål och strategisk plan 

Utifrån projektets hela målbeskrivning finns en beskrivning av företags syn på effektmål 

som innebär att den nya laboratorieverksamheten: 

• ska vara anpassad efter intressenternas behov 

• stödja företagets strategiska inriktning 

• ska ha personal som är anpassad för den nya laboratorieverksamheten samt 

• har personal, intressenter och kunder som är nöjda med verksamhet och utbud.  

 

Denna typ av långsiktiga mål uppnås genom att implementera de lösningsförslag som 

denna studie föreslår. Eftersom vissa delar är tidskrävande kan en stegvis implementering 

vara lämplig, vilket illustreras i bilaga 10. Därtill är det viktig med uppföljning, utvärdering 

och att justera planen vid behov. Som ett övergripande mått föreslås en mätning av 

kundnöjdhet och ta fram ett målvärde för ett kundnöjdhetsindex.  

Utöver övergripande mål för utvecklingen, behövs även operativa mål som 

harmoniserar med den övergripande målbilden. Baserat på workshop om laboratoriets 

utformning, genomgång av vision och uppdrag samt ledord för identitet, har fem mål 

identifierats, vilka framgår av tabell 7. Dessa har baserats på vad är mest väsentligt för ett 

utrednings- och utvecklingslaboratorium med ett kunskapsnav. För målen har även mätbara 

nyckelvariabler tagits fram som kan ses som ett mått och som kan relatera till specificerade 

måltal. Samtliga förslag till nyckelvariabler avser årsbasis. 

 

Tabell 7: Förslag till operativa mål och mätbara nyckelvariabler 

Mål Mätbar nyckelvariabel 

Mätbara bidrag till goda affärer Optimering av process som lett till minst X% 

effektiviseringen eller kostnadsbesparing. 

Bidrag till konkreta lösningar  Bidrag till att minst X behandlingstekniker har 

utvecklats under året.  

Hög tillgänglighet baserat på 

interna kunders behov (labb) 

Svarat på X% av alla förfrågningar inom önskad tid. 

Hög tillgänglighet baserat på 

interna kunders behov (personlig 

närvaro i verksamheter) 

Minst X besök per anläggning respektive 

behandlingsprocess per år.  

Ökad proaktivitet i nytänkande, 

kreativitet och nyfikenhet 

Initierat minst X egna förslag till 

utredning/utvecklingsinitiativ varav ansvarig har 

accepterat minst XX% av förslagen.  

 

Mätbara bidrag till goda affärer handlar om att kunna visa att verksamheten bidrar till 

goda affärer, vilket är en del av visionen. Målet kan ses som ett ekonomiskt mål. Mätbar 

nyckelvariabel föreslås till att visa att optimering av processer har lett till optimering i form 

av procentuell effektivisering eller kostnadsbesparing. Det innebär ett relativt tal som 

därmed är tillämpbart oavsett vilka optimeringsuppdrag som laboratoriet erhåller under ett 

år. Eftersom hela uppdraget är nytt, och att det därmed inte finns mätningar sedan tidigare, 

föreslås ett modest mål att börja med som sedan bör utvärderas och justeras till kommande 

år. Målet kräver således att en uppföljning görs av uppdragen för att säkerställa att 

laboratoriet levererar goda resultat för verksamheten som helhet. Detta är även i linje med 
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förbättringscykelns anda och en del av de föreslagna processerna för laboratoriet. 

Svårigheten är att hitta ett enkelt sätt att mäta kostnadsbesparingen, vilket kräver ett 

samarbete med frågeställaren.  

Bidrag till konkreta lösningar innebär att konkret kunna visa att utredningar som 

genomförs leder till nytta och mervärden för verksamheten. Eftersom det ekonomiska målet 

enligt ovan har ett fokus på optimering, kompletteras med ett utvecklingsmål med fokus på 

nya behandlingstekniker. Mätbar nyckelvariabel innebär att visa att verksamheten bidragit 

så att ett visst antal behandlingstekniker har utvecklats under året. Det är viktigt att 

tydliggöra att det inte handlar om att ta fram helt nya tekniker utan kan vara förbättringar av 

befintliga tekniker. Eftersom det kan röra sig om komplicerade frågeställningar som kan ta 

tid att utreda och förbättra, torde måltalet innebära ett fåtal bidrag exempelvis att kunna 

bidra till utveckling av minst två behandlingstekniker per år. 

Hög tillgänglighet baserat på interna kunders behov är ett mål som baseras på 

intressenternas förväntningar om tillgänglighet och kapacitet och även den föreslagna 

visionens ord om att vara verksamhetsnära. Målet kan ses som ett prestationsmål. Det 

föreslagna måltalet är att svarat på X% av alla förfrågningar inom önskad tid. Det kräver 

således mätningar av förfrågningar, önskad tid och uppföljning av önskad tid. Detta 

förutsätter att det förs en dialog när den önskade svarstiden bestäms. Eftersom utredningar 

och utvecklingsprojekt kan ta olika lång tid, är fasta svarstider inte aktuella utan behöver 

bedömas från fall till fall. Då upplägget är helt nytt finns ingen mätning av rimliga 

svarstider. Ett förslag till måltal kan vara att svara på i storleksordning 75% av alla 

förfrågningar inom önskad tid. Detta baseras på en beräkning av sigmavärde, enlig Six 

Sigma-konceptet, där 73% motsvarar ett sigmavärde 3, baserat på ett antagande om fyra 

dominerande felmöjligheter till försening: otydlighet i uppdrag, problem med prov, 

otillräckliga personella resurser samt fallerande utrustning. 

Hög tillgänglighet baserat på interna kunders behov gäller inte enbart det 

fysiska laboratoriet utan även kunskapsnavet och personlig närvaro i verksamheter dvs i 

produktionen och i utvecklingsprojekt. Målet, ett prestationsmål, föreslås till minst X besök 

per anläggning av Treatment & Detox större anläggningar och respektive 

behandlingsprocess per år. Ett besök kan innefatta flera behandlingsprocesser. Målet syftar 

till att uppmuntra närvaro vilket är viktigt för kontaktskapande och kunskapsuppbyggnad. 

För att starta upp verksamheten och skapa nödvändiga kontakter är det angeläget att 

komma igång och säkra att alla anläggningar besöks. Ett förslag på måltal är att alla 

anläggningar och behandlingsprocesser ska besökas. När den nya verksamheten har hunnit 

etablera sig, kan optimering av målet ske till att fokusera mer på vissa behandlingsprocesser 

beroende vad som är strategiskt viktigt. 

Ökad proaktivitet i nytänkande, kreativitet och nyfikenhet är ett mål som är att 

för att säkra framåtanda och andra egenskaper som framhållit som särskilt viktiga för 

laboratoriets vision och identitet. Målet, som kan ses som ett motiverande mål, är att 

initierat minst X egna förslag till utredning/utvecklingsinitiativ varav ansvarig har 

accepterat minst 60% av förslagen. Det kräver en mätning av antal förslag och hur de 

beaktas av ägarna. Det finns en process framtagen för detta. Målet kan både vara 

individuellt eller för hela funktionen. Antalet förslag som är möjlig att generera är beroende 

på inflödet av uppdrag till laboratorieverksamheten. Ett förslag kan vara att minst fem 

förslag ska identifieras per år och att 60 % av dessa ska accepteras. Bedömning baserat på 

att det kommer ett regelbundet flöde av uppdrag, av både kortare och längre karaktär. 

Under en 12-månadersperiod, med avdrag för semesterperioder och annan frånvaro, bör ett 
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förslag varannan månad vara rimligt att uppnå dvs fem förslag per år. För att uppmuntra till 

kreativa förslag, och visa att det är tillåtet att föreslå nytänkande som kanske inte ligger rätt 

i tiden, är det viktigt att alla förslag inte behöver accepteras. Detta ska dock vägas mot 

trovärdighet. En rimlighetsbedömning är att fler än hälften måste ses som intressanta att 

accepteras och därav föreslås minst 3 av 5 som ger 60%. Nackdelen med ett sådant mål är 

att det inte går att påverka helt och hållet eftersom det finns ett acceptansberoende. Ett 

alternativ är därför att enbart mäta antal generera förslag. 

4.4 Synergier inom koncernen 

Den workshop som hölls för att utröna möjliga synergier mellan ett utrednings- och 

utvecklingslaboratorium och koncernens forsknings-och innovationslaboratorium, Easy 

Mining, identifierade fem områden där det kan finnas synergier: 

• Gemensamt pilotlabb 

• Gemensam utrustning  

• Gemensamma projekt 

• Gemensam databas, där analyser, rapporter, vetenskapliga artiklar mm kan sparas 

med god spårbarhet.  

• Forum för kommunikation och att skapa naturligt och fungerande nätverk  

 

Därutöver noterades två aspekter som kan vara viktiga framgångsfaktorer och 

förutsättningar för att lyckas: 

• Projektadministratör dvs en delad tjänst som administrerar och säkerställer att den 

gemensamma databasen hålls aktuell och ger avsedd effekt 

• Stöd att söka forskningsfinansiering dvs en delad tjänst där funktionen att söka 

finansiering för att skapa effektivitet och lönsamhet. 

En ytterligare aspekt som diskuterades var arkivering av prover.  

 

Resultatet baserades på att dels identifiera gemensamma funktioner, dels liknande 

utmaningar och problem. Genom ett relationsdiagram framträdde bilden av hur de olika 

delarna kan grupperas men även samband, vilket framgår av figur 9. 
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Figur 9: Relationsdiagram över olika aspekter där synergier kan identifieras mellan ett 

utrednings- och utvecklingslaboratorium och koncernens forsknings- och 

innovationslaboratorium, baserat på workshop den 9 maj 2019. Egen illustration. 

 

Detta innebär att synergier och möjlig samverkan både kan skapas genom fysiska faktorer 

dvs anläggningstillgångar såsom delade lokaler och utrustning och även genom 

arbetsformer med hög grad av samverkan och kommunikation. För att bedöma hur de olika 

lösningsförslagen ger värde för företaget, gjordes en värdering av nyttor i form av hur 

lösningen bidrar till företagets strategi och mål. En värdering gjordes på en skala 1-5 där 1 

avser lågt bidrag medan 5 avser ett högt bidrag. Värderingen, som framgår av tabell 8, visar 

att förslaget om ett gemensamt pilotlabb samt att skapa forum för kommunikation och 

skapa naturliga och fungerande nätverk är de två områden som ger mest nytta baserat på 

strategin. Detta gäller under förutsättning att alla nyttor är lika viktiga.  
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Tabell 8: Värdering av lösningsförslag till samverkan, baserat på affärsnyttor i företagets 

strategi. 
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Nyttor 
       

Bidrar till ökad lönsamhet 4 4 4 4 4 4 4 

Bidrar till kontrollerad investeringstakt 1 2 2 1 2 1 3 

Bidrar till trygg arbetsplats 4 1 3 2 1 1 1 

Bidrar till minskad klimatpåverkan 3 3 3 1 3 2 3 

Bidrar till nöjdare kunder 3 1 3 1 2 3 1 

Bidrar till att vara kundernas förstahandsval 

som hållbarhetspartner 

4 3 4 2 3 2 2 

Bidrar till att attrahera och behålla 

kärnkompetens 

5 5 5 3 3 4 3 

Bidrar till att vara ledande inom 

materialförädling, avgiftning och återvinning 

5 5 5 2 3 5 3 

Bidrar till att minska egen miljöbelastning 4 3 3 1 2 2 1 

Safety first 2 1 1 1 1 1 1 

Framtida konkurrenskraft 4 4 4 3 4 4 1 

Bygga upp kunskap 5 5 5 4 4 5 3 

Ökad intern effektivitet 5 4 4 5 1 4 4 

  49 41 46 30 33 38 30 

 

När det gäller att dela utrustning och arbetsplatser kan detta ske oavsett var de båda 

laboratorierna är lokaliserade. Det handlar om att ha en öppenhet och fungerande rutiner för 

att kunna dela utrustning och en uppmuntrande och välkomnande attityd till samverkan. 

Däremot kräver ett gemensamt pilotlaboratorium att ett beslut behöver tas om lokalisering. 

Detta är avgränsat från denna studie.  

4.5 Kravprofil för lokalitet och kompetens 

Kravprofil för lokaliteter respektive kompetens har tagits fram separat.  

4.5.1 Kravprofil för lokaliteter 

Kravprofil för lokaliteter baseras på den enkät som genomförts, vars frågor återfinns i 

bilaga 4. I enkäten har funktionaliteter för tre olika laboratorium efterfrågats: finlabb, 

grovlabb och pilotlabb. Utöver att ta ställning till viss funktionalitet har det även funnit 

möjlighet till fritextsvar. Avseende utrustning har enkäten utgått från nuvarande 

laboratoriums utrustning och efterfrågat vad som saknas respektive inte användas. Enkäten 

har även omfattat den kortvariga respektive långvariga lagringen av prover som finns 

kopplad till laboratorieverksamheten. Därutöver har även frågor om arbetsmiljö ställts.  
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Jämfört med den utrustning som finns i nuvarande laboratorium, visar svaren på att 

all utrustning kommer att behövas även i framtiden. Däremot kan det finnas behov av 

ytterligare utrustning. Av svaren framgår behov av mer effektiv utrustning för 

fällningsförsök, bättre centrifug, fler platser med kran för fällningsförsök, utrustning för 

kolonntester, apparat för mätning av hydraulisk konduktivitet samt pilotlabb. När det gäller 

vissa större projekt kan utrustningen variera mellan de olika projekten. Det är viktigt att det 

finns en förberedd plats, pilotlabb, med viss standardutrustning såsom siktar och magneter. 

Avseende önskvärda funktioner visar svaren att behoven ser olika ut beroende på 

typ av laboratorium. Det finns en samstämmighet i behovet av finlabb och grovlabb medan 

tre av fyra ser behov av pilotlabb. Behovet av rimlig temperatur finns och behovet är något 

större vid ett grovlabb. Behovet av säkerställande av god luftkvalitet, vibration ljus, 

ventilation och anpassad yta framstår som lika viktiga för alla tre typer av laboratorium. 

Behovet av renhet kan vara något viktigare vid finlabb än vid grovlabb och pilotlabb medan 

krav på temperatur framstår som störst vid grovlabb. Minst behov gäller områdena buller 

och fuktighet. Behov av bra ljudmiljö finns i alla typer av laboratorium men något större 

behov i finlabbet. Behov av avlopp är störst vid finlabb och pilotlabb.  

Av enkätsvaren framgår även att placering av utrustning och material behöver vara 

funktionell inom ett finlabb. Flera av de som svarat tar upp behovet av att kunna göra 

fällningsförsök som kräver mer av labbet än idag. En ytterligare aspekt som tas upp av de 

som svarat är behovet av flexibilitet, främst i grovlabb och pilotlabb. Det kan handla om att 

ha förberedda ytor med vatten, avlopp och ventilation och med möjligheter till renspolning. 

Det bör finnas en flexibilitet att sätta upp olika tester och försök.  

Samtliga som svarat ser ett behov av kortvarig förvaring av prover, där det finns 

tillgång till kyl, frys och torr förvaring. Det tycks som att det bör finnas en närhet till de tre 

olika labbtyperna dvs att förvaring behövs nära där analyser, tester och försök genomförs. 

Av svaren framgår även att det är viktigt med tillräckliga ytor för förvaring. Vidare 

förtydligas att det handlar om både fasta och flytande prover som ska kunna förvaras. 

Vidare framhålls vikten av bra system där det framgår vad som ska förvaras och hur länge.  

Av enkätsvaren framgår att samtliga som svarat ser ett behov av långvarig förvaring 

av prover som en form av arkiv. Det handlar främst om torr förvaring samt förvaring i frys. 

När det gäller förvaring av prover visar resultatet att den kortvariga förvaringen bör finnas 

nära tillhands medan det inte är lika angeläget för långvarig förvaring och arkivering av 

prover. Av enkäten framgår även att det finns ett behov av effektiv numrering och 

hantering av spårbarheten på de prover som förvaras. 

I ett laboratorium kan även andra funktioner behövas vilket enkäten inbegripit. 

Inom detta område ser behov olika ut vilket framgår av att svaren inte är samstämmiga. 

Alla typer av laboratorium kräver förvaring av utrustning, förråd och möjlighet till 

rengöring. Behov av mottagning och packyta är störst vid finlabb och grovlabb. Behov av 

förvaring av förbrukningsvaror är störst vid finlabb. Även behovet att hantera återvinning 

är störts vid ett finlabb. Svaren kan tolkas som att det är mest önskvärt med utrymmen för 

samtal, diskussioner och möten i närhet av ett finlabb. Det kan även tolkas som att grov-

respektive pilotlabb är en plats för praktisk utförande med bedömning av resultat kan ske på 

annan plats. Av enkätsvaren framgår även att hantering av gas och gasflaskor behöver 

beaktas. Därutöver finns ett behov av möjlighet till ombyte av kläder inkl. förvaring och ett 

pentry. 
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Enkäten har även omfattat arbetsmiljö. Inom Ragn-Sells finns även mottot ”Safety 

first” som visar på vikten av säkerhet (Ragn-Sells, u.d b). Behovet av hantering av tunga 

lyft tycks vara störst vid ett grovlabb och pilotlabb. Svaren visar ergonomin är viktig där 

behovet är störst vid finlabbet. Även buller behöver hanteras och behoven är något större 

vid grovlabb respektive pilotlabb. Samstämda svar visar på vikt av att ha en god luftkvalitet 

samt tillgång till skyddsutrustning. Av enkätsvaren framgår även laboratoriets placering 

kan göras på ett sådant sätt att damm undviks och som samtligt underlättar för leverans av 

prover och gas mm. Ett svar tar även upp att explosionsrisk behöver hanteras. 

De som valt att svara på enkäten har svarat på alla frågor med fasta svarsalternativ. 

Alla har valt att svara med fritext svar på en eller flera frågor. Ingen har kompletterat med 

eget material eller ytterligare specifikation. Samtliga fritextsvar besvarar frågor på vad och 

vilka funktioner som behövs men inte in vilken omfattning.  

4.5.2 Kompetensprofil 

Som grund för att ta fram en kompetensprofil ligger de roller som har identifierats i studien. 

Avsnitt 4.2 redogör för sju olika roller. Ett alternativ var att ta fram kompetensprofil för 

samtliga sju roller. Dock det finns likheter mellan rollerna, samband mellan dem och även 

avgörande skillnader i syftet med roller. Exempelvis att rollen att utföra analyser, tester och 

försök och utredningar som dels innebär att praktisk handhavande och yrkeskunnande, dels 

ett utvecklade förhållningssätt för att bidra med nya idéer och samtidigt ger rollen 

förutsättningar för vara ge råd, stöd och att sprida kunskap. Med hjälp av ett 

relationsdiagram, bilaga 11, har de sju uppgiftsrollerna granskats och kategoriserats från ett 

kompetensperspektiv och kan beskrivas som fyra olika kategorier: Utförare, Utvecklare, 

Kunskapsspridare och Expert. Indelning och koppling till uppgiftsroller illustreras i figur 

10 och visar på att även med dessa roller finns en överlappning.  

 

 
Figur 10: Kategorisering av uppgiftsroller till kompetensroller. Egen illustration. 

 

Vid intervjuer i samband med förstudien, framkom önskemål om kompetensbehov, vilket 

redovisas i bilaga 12. Därtill har ett antal önskvärda kompetenser identifierats i samband 

med workshop om laboratoriets utformning och det framtida laboratoriets identitet, vilket 

framgår av bilaga 7. Utöver detta har en nuvarande befattningsbeskrivning (Ragn-Sells, 
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2016) samt ett utkast till reviderad befattningsbeskrivning granskats (Ragn-Sells 2017). 

Med dessa källor har kompetenser enligt tabell 9 identifierats. 

  

Tabell 9: Kompetensprofil för de fyra kompetensroller utförare, utvecklare, expert och 

kunskapsspridare. 
Roll som utförare Roll som utvecklare Roll som expert Roll som 

kunskapsspridare 

• Analytisk 

kompetens 

(kemi) 

• Kunskap om 

kemiska 

analysmetoder 

• Förmåga att 

planera, utföra 

och rapportera 

analyser 

• Kunskap om 

provtagning 

• Kunskap om 

avfallsmaterial 

• Kunskap om 

instrument 

• Erfarenhet av 

laborativt 

arbete och 

pilotförsök 

• Samarbetsförm

åga 

• Analytisk 

• Systematisk 

och noggrann 

• Strukturerad 

och metodisk 

• Stresstålig 

• Ansvarstagand

e 

• Ärlig 

• Planera, 

prioritera och 

fördela resurser 

• Kunskap om 

behandlings-

metoder 

• Kunskap om 

fastläggnings-

metoder 

• Kunskap om 

reningstekniker

/ 

vattenrening 

• Kunskap om 

avfallsmaterial 

• Kunskap och 

förståelse för lagar, 

regelverk och 

tillståndsvillkor 

• Samarbetsförmåga 

• Förmåga att 

bedöma lönsamhet 

• Förmåga att se 

risker 

• Mål- och 

resultatorienterad 

• Initiativrik 

• Utvärderings-

förmåga 

• Förmåga att se 

förbättringar och 

effektiviseringar 

• Helhetssyn 

• Problemlösnings-

förmåga 

• Förmåga att se affär 

i lösningar/ 

affärssinne 

• Innovativ 

• Drivkraft 

• Nyfikenhet 

• Entreprenör 

• Förhandlings-

förmåga 

• Lyhörd 

• Planera, prioritera 

och fördela resurser 

• Kunskap och 

förståelse för 

lagar, regelverk 

och 

tillståndsvillkor 

• Kunskap om 

avfallsmaterial 

• Samarbetsförm

åga 

• Hjälpsam 

• Förhandlings-

förmåga 

• Serviceinriktad 

• Omvärldsbevak

a 

• Hantera 

statistik 

• Hantera 

databaser 

• Samarbetsförm

åga 

• Hjälpsam 

• Se vikten av att 

sprida kunskap 

• Se möjligheter 

• Initiativrik 

• Kommunikativ 

och pedagogisk 

• Nätverka med 

andra 

• Serviceinriktad 

• Nyfikenhet 

• Diplomatisk 

• Smidig 
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4.6 Processer 

Baserat på uppdrag, vision, roll och ansvar och har en processkartläggning för ett framtida 

utrednings- och utvecklingslaboratorium genomförts. Kartläggning, bilaga 13, baseras även 

på intervju och avstämning med insatta personer. Upplägget av processer bygger på 

principen om ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser, enligt Bergman och 

Klefsjös (2007, s. 472-472) tolkning. Vidare har huvudprocesserna flera delprocesser. 

Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 37-39) ligger 

till grund för utformning av processer. Att arbeta med ständiga förbättringar och att basera 

beslut på fakta innebär att uppföljning och utvärdering av varje process och delprocess 

behöver ske systematisk och att mätning av processen är en central del. I möjligaste mån 

har varje delprocess en loop från uppföljning och utvärdering som tas om hand i respektive 

process och således även är en del av input till process och processutveckling. Strukturen 

som är framtagen innebär även att det även finns en koppling från respektive delprocess 

uppföljning och utvärdering till ledningsprocess för att följa upp verksamheten och att driva 

utveckling. Delaktighet och engagemang fångas del av att processerna förutsätter att alla 

som är delaktig inom funktionen laboratorieverksamhet deltar, dvs inte enbart de som är 

anställda vid laboratoriet. Ett engagerat ledarskap formar synen på ledningsprocesser. 

Utgångspunkten för beskrivningen är att ta med merparten av alla arbetsuppgifter 

och moment som genomförs. Dock, alla arbetsuppgifter behöver inte beskrivas som 

processer. Vissa återkommande uppgifter är av sådan karaktär att en rutinbeskrivning är 

fullt tillräcklig för att möta verksamhetens behov av tydlighet. Dessa rutinbeskrivningar 

finns inte framtagna inom ramen för denna studie. 

Till varje huvud-respektive delprocess har även nödvändiga resurser identifierats. 

Begreppet resurser utgår från Isakssons (2016) beskrivning att resurser är något som 

behövs för att en processen ska fungera, däremot är det inget som förbrukas. Det kan vara 

maskiner, arbetsmetoder, mätsystem, kompetens mm. 

4.6.1 Ledningsprocesser 

Tre ledningsprocesser har identifierats:  

• Planera och styra verksamheteten,  

• Följa upp verksamheten,  

• Driva utveckling.  

 

För varje process finns förslag till processkarta framtagen. I Ragn-Sells ledningssystem har 

ledningsprocesser benämningen styrprocesser vilket kan ses som synonymer. Dock, 

ledningssystemet styrprocesser avser processer som gäller hela företaget medan de 

ledningsprocesser som föreslås i detta avseende är en nedbrytning till de processer som 

krävs för ledning och styrning av ett utrednings- och utvecklingslaboratorium med ett 

kunskapsnav. 

Att ”Planera och styra verksamheten” har starka kopplingar till den övriga 

planeringen som görs inom organisationen och behöver ses som en del som samordnas med 

andra verksamheter. ”Att följa upp verksamheten” har dels en stark koppling till övriga 

delprocesser, dels till den mätning och de mätbara nyckelvariabler som föreslås för 

verksamheten. För att driva utvecklingen är det interna kundperspektivet central så att 

utvecklingen drivs utifrån företagets behov. När det gäller delprocessen ”Planera och styra 

verksamheten” är det värt att nämna att det finns en del av uppdragen som planeras mer 

noggrant, där tids- och resursåtgång samt kontaktperson behöver utses. Därutöver finns en 



36(63) 

 

 

del av arbetet som inte kräver årsplanering. Det kan vara förfrågningar där svar behövs 

snabbt och det tar kortare tid att genomföra, kompletteringar eller delmoment i vissa tester 

och försök. Denna typ av uppdrag kan ses som löpande. Ett sätt att hantera det på är att ha 

en resurs i laboratoriet som hanterar den typen av frågor medan de andra resurserna är 

dedikerade till olika uppdrag och projekt. Ett annat alternativ är att dela på ansvaret 

exempelvis genom att ha ett operativt ansvar på veckobasis med en rullande schema över 

vem som är operativ kemist.  

4.6.2 Huvudprocesser 

Sex huvudprocesser har identifierats:  

• Planering av tester och försök 

• Utföra tester och försök  

• Utföra utredningsuppdrag 

• Mottaga, hantera och arkivera prover 

• Kommunicera och sprida information  

• Rådgivning 

 

För varje process finns förslag till processkarta framtagen. Som input kommer dels en 

förfrågan, dels ett prov (material). I detta fall föreslås att använda ett ord som förfrågan 

eller liknade för att visa att det krävs någon form av dialog och gemensam syn av vad 

uppdraget innefattar. Utredningar och utvecklingsprojekten bedöms vara mer komplexa än 

att enbart en beställning kan läggas. Output handlar om att kunna leverera planer till tester 

och försök, rapportera resultat, dokumentation, information och rådgivning. Dessa syftar till 

att ge önskade effekter, outcome, såsom effektiv och säker hantering, förbättrade och 

optimerade processer samt utvecklade och nya behandlingstekniker. 

Processen ”Planera försök och tester” har valt som en egen process för att 

tydliggöra att det är ett viktigt uppdrag i sig. Output är att leverera en test/försöksplan som 

internkunden kan ta ställning till. Det kan leda till utförande men det kan även visa sig att 

kunden väljer utförande i annan del av laboratorieverksamheten. Processen att ”Utföra 

tester och försök” innebär att utifrån en förfrågan leverera ett kvalitetssäkrat resultat. 

Processen att ”Utföra utredningsuppdrag” är mer komplex och kan innefatta att flera 

personer från olika delar av organisationen behöver engageras. Processen att ”Ta emot, 

hantera och arkivera prover” har brutits ner till tre delprocesser eftersom flödet se olika ut 

för mottagning, hantering och arkivering. 

Processerna ”Rådgivning” och att ”Kommunicera och sprida information” ligger 

nära varandra. Rådgivning är mer specifik i sin karaktär, börjar med en förfrågan, ledet till 

ett råd och är samtidigt en viktigt input till processen att kommunicera och sprida 

information. Processen ”Kommunicera och sprida information” är mer proaktiv och nyttjar 

många kanaler för att nå ut med information.  

En av de nödvändiga resurserna är IT-system. Dessa har inte granskats djupare utan 

endast identifierats som en viktig resurs. Av intervju framkom att IT-stöd, för 

kvalitetssäkring av analyssvar, till viss del egenutvecklat och till viss del personberoende. I 

ett fortsatt utveckling kan detta behövas ses över för att få ändamålsenliga verktyg för 

processerna. Att detta behov finns stärks även av enkäten om utrustning där en respondent 

tar upp behovet ett fungerande system för numrering och spårbarhet av prover i arkiv. 

Därtill visar både de workshops som hållit på behov av dokumentation, spårbarhet och att 

ha en databas för att samla alla kunskap. 
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4.6.3 Stödprocesser 

Sex stödprocesser har identifierats:  

• Initiera utredningsuppdrag 

• Hantera inköp 

• Handledning av gästkemister 

• Hantera arbetsmiljö och säkerhet 

• Underhålla instrument och utrustning inkl. kalibrering. 

• Städa 

 

För dessa stödprocesser har förslag till processkartor tagits fram. Dessa stödprocesser visar 

i flera fall stark anknytning till företagsövergripande processer exempelvis inköp. 

Stödprocesserna in denna studie tydliggör de tillämpningar och avgränsningar som är 

aktuella för laboratorieverksamheten.  

Processen att ”Initiera utredningsuppdrag” innefattar ett arbetsflöde som omvandlar 

erfarenheter till ett konkreta förslag som interna kunder kan ta ställning till. Övriga 

delprocesser har ett relativt rakt arbetsflöde och kan, om så önskas, ersättas av instruktioner 

eller checklistor.  

4.7 Plan för implementering 

För att knyta samman alla de olika delarna och skapa förutsättningar till förverkligande, kan 

en tydlig implementerings plan vara till stöd. Planen illustreras av ett pildiagram, figur 11. 

Den innebär en stegvis implementering som innefattar en förberedelser, fördjupad analys, 

förankring och genomförande med fokus på olika beslut som behöver fattas. 

Steg 1 är att baserat på denna studie göra nödvändiga anpassningar och 

förtydligande för att få den till ett företagsinternt beslutsunderlag. Eftersom studien inte är 

allomfattande kan kompletteringar behöva göras. Därtill är det viktig att stämma av och 

förankra de lösningsförslag där studiens förankring varit otillräcklig.  

Steg 2 innebär att fatta ett inriktningsbeslut. Ett sådant beslut bör innefatta beslut 

om vision, uppdrag och roll för laboratoriet, övergripande beslut om vilka lokaler som 

behövs (finlabb, grovlabb respektive pilotlabb) samt beslut om att gå vidare med synergier. 

Detta inriktningsbeslut kan ligga till grund för fortsatt agerande.  

Steg 3 består av tre parallella spår. Baserat på beslut om uppdraget, kan beslut fattas 

om mål, strategier, kompetensprofil och processer. Därutöver behöver fördjupade 

utredningar göras, dels avseende synergier för att fånga R&D-perspektivet, dels fördjupad 

utredning om lokaler och utrustning för att få ett tillräckligt specificerat beslutsunderlag.  

Även steg 4 sker parallellt. Baserat på beslut om den nya laboratorieverksamheten, 

behöver förnyad avstämning ske med övriga berörda, främst produktion. Justeringar kan 

behöva göras men avstämningens främsta syfte är att skapa förutsättningar för en stegvis 

implementering där vissa nya arbetssätt kan införas parallellt med andra får avvakta 

exempelvis vissa utredningsuppdrag som kräver ett pilotlabb. I detta skede är det viktigt att 

det finns koncensus om vad som är att betrakta som processkontroll vs. processoptimering 

dvs vad som är ett löpande arbete inom produktion och vad som kräver utredning och 

utveckling med stöd av en labbfunktion. Även beslut om vilka synergier som kan och ska 

fångas behöver klargöras. Ett sådant beslut påverkar inriktningen för lokaler och utrustning 

men även arbetssätt. Beslut finlabb, grovlabb och pilotlabb avser kravspecifikation som kan 

ligga till grund för att starta om/ny eller tillbyggnad som krävs för att leva upp till 

kravspecifikationen. 
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Steg 5 innebär förverkligande och genomförande. Baserat på kompetensprofil 

behöver rekrytering, intern eller extern, och/eller kompetensutveckling ske för att beslutade 

roller ska uppfylla beslutad kompetensprofil. Rutiner, instruktioner, checklistor behöver tas 

fram efter behov. Även IT-stöd kan behöva ses över. Därtill behövs beslut om stegvis 

införande som passar alla intressenter. Baserat på kravspecifikationen kan arbetet starta 

med moderniseringen dvs om/ny eller tillbyggnad av laboratoriet.  

 
Figur 11: Pildiagram över plan för implementering. Egen illustration. 

 

4.8 Sammanställning av helhet av utformning laboratorieverksamheten 

Resultatet kan sammanfattas genom att kortfattat sammanställa studiens olika delar vilket 

illustreras av figur 12. Sammanfattningen är inspirerad av Bergman och Klefsjö (2007, s. 

455) sätt att visa på samband mellan verksamhetsidé, vision och de aktiviteter och mål som 

krävs för att nå visionen. Till detta har identitet tillfogats som ska prägla hela verksamhet 

samt det som enligt Kotlers modell (se Forslund, 2013) kallas programförklaring som kan 

ses som ett förtydligande viktiga beståndsdelar av strategin. 
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Figur 12: Sammanställning av hur studiens olika delar länkar samman till en helhet. 

Egen illustration, inspirerad av Bergman och Klefsjö (2007, s. 455). 
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5 Analys  

Avsnittet beskriver analys av studiens resultat. Analysen omfattar dels de lösningsförslag 

som presenteras, dels hur offensiv kvalitetsutveckling och kvalitetsverktyg bidrag till 

lösningsförslagen.  

5.1 Identitet, vision och mission 

Resultatavsnittet redovisar uppdrag, vision och identitet som separata delar och analysen 

följer samma struktur. 

5.1.1 Uppdrag 

Det förslag till uppdrag som redovisas i resultatavsnittet är kort och koncist och beskriver 

uppdraget i punktform. Forslund (2013, s. 59) framhåller att ett uppdrag ska visa de 

uppgifter en organisation utför, vilket kan ses som den föreslagna uppgiftsformuleringens 

fokus. Forslund (2013, s. 59) menar även att uppdragen ska visa vad organisationen står för. 

Varken värderingar eller ambition finns beskriven i den föreslagna uppdragsbeskrivningen. 

Detta kan förklaras av att uppdraget inte är den enda formuleringen utan kan kopplas 

samman med den föreslagna visionen. Den föreslagna vision och mission som helhet visar 

både vad verksamheten står för och avser att utföra.  

Ett annat förhållningssätt är att utgå synsättet att missionen kan ses som ett syfte 

och som visar varför verksamheten existerar och vilken funktion den har (Collis och 

Rukstad, 2008, se Grafström et al., 2017, s. 200). I den föreslagna formuleringen till 

uppdrag framgår detta genom att framhålla vad laboratoriet kommer att göra och utföra. Ett 

alternativ är att lägga till ett övergripande syfte som beskriver verksamheten som helhet, 

exempelvis vad verksamheten erbjuder. En tydlig formulering kan vara något mer generell 

och ses som ett komplement till punktformslistan. Bergman och Klefsjö (2007, s. 449) 

menar att en verksamhetsidé ska beskriva utgå från kundnytta, förklara varför kunden ska 

köpa produkten eller tjänsten och att den ska vara enkel och lätt att kommunicera. Genom 

att addera en mening, såsom en slogan, som sammanfattar vad laboratoriet ska uppnå kan 

uppdraget bli än mer tydligt och enklare att kommunicera. 

Forslund (2013, s. 59) skriver att skillnaden mellan vision och mission inte alltid 

framgår tydligt. En förklaring kan vara att det finns olika utgångspunkter för vad som bör 

beskrivas i ett uppdrag där teorierna inte är motsägande men lägger vikt vid olika aspekter. 

En annan förklarning kan vara att mission och vision bör ses som en helhet som 

kompletterar varandra. Av resultatet framgår att formulering av vision och mission har 

olika formuleringssätt och ger svar på olika frågor, vilket ger en tydlighet och kan bidra till 

att visa på skillnaden mellan vision och mission. Samtidigt finns samband som gör att de 

inte är helt separata utan kompletterar varandra. 

Framtagandet av beståndsdelarna till uppdrag är baserat på en workshop som 

nyttjade släktskapsdiagram som verktyg. Bergman och Klefsjö (2007, s. 564-568) tar upp 

fördelarna med att använda diagrammet för att sortera stora mängder data och som med 

fördel kan utföras i grupp. Resultatet, sammanfattat i figur 6, ger en sådan överskådlighet 

och tydlighet. Dock, varje ord representerar möjligen mer än vad som kan tolkas ut av 

diagrammet. Å andra sidan är det den gemensamma diskussionen som lett fram till slutsats, 

dvs frågorna har diskuterats även om dokumentationen är begränsad.  
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5.1.2 Vision 

Enligt resultatet lyder förslag till vision: ”T&D:s verksamhetsnära kunskapscentrum för 

tryggande av kemiskt och fysiskt kunnande och som genom materialfokus, kreativitet, 

nytänkande och engagemang bidrar till utveckling, cirkulära lösningar och bra affärer”. 

Företaget vision lyder: ”Att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer 

går hand i hand”. Omsorg om jorden utrycks i laboratoriets vision som att bidra till 

cirkulära lösningar och laboratoriets vision framhåller även att bidra till bra affärer. 

Företagets vision framhåller att vara ett levande bevis dvs verkligen förverkliga vilket för 

laboratoriets del har ett fokus på att vara ett kunskapscentrum. Även företagets värderingar 

är ansvarstagande, enkelhet, helhetssyn och framåtanda genomsyrar visionen. Att trygga 

kunnandet är att ta ansvar, att vara verksamhetsnära är en garant både för att skapa enkelhet 

och helhetssyn vilket kan uppnås genom att vara en aktör i operativt arbete. Framåtandan 

speglas av ord om kreativitet, nytänkande och engagemang. Bergman och Klefsjö (2007, s. 

449) beskriver att en vision bör inrymma en bild av vart verksamheten strävar. Visionen 

som föreslås bidrar främst till att visualisera att ett laboratorium inte enbart är en lokal med 

utrustning utan en plats, knutpunkt och centrum för kunskap. Det önskvärda framgår både i 

vad som är viktigt dvs kunnandet samt hur de förverkligas. Det är egenskaperna om 

förverkligande som gör även bidrar till företages vision att vara ett levande bevis. Även om 

visionen är lång till antal ord, har den en tydlighet i vad som är viktigt och vad som gör 

laboratoriet unikt. Det finns även en flexibilitet eftersom kunskapscentret inte är 

platsberoende utan kan vara både fysiskt och digitalt. Att texten är formulerad som en 

mening gör den kommunicerbar. Att den bygger på företagets strategi och värderingar 

borgar för stabilitet. Sammantaget har Bergman och Klefsjö (2007, s. 450) rekommendation 

om visualiserbarhet, önskvärdhet, tydlighet, flexibilitet, kommunikation och stabilitet 

beaktats.  

Det kan finnas anledning att ifrågasätta om de behövs en vision för ett mindre del av 

en större verksamhet. En av anledningarna till att arbeta med en vision är att den enligt 

Heide et al. (2012, s. 147) kan bidra till att få igång nya inlärningsprocesser mot nya mål 

och värderingar. Författarna menar att visionen kan bidra till identifikation och även att riva 

ner gamla värderingar (Heide et al., 2012, s. 147). I den förändring, som en ny utformning 

kan innebära, kan det finnas anledning att vara tydlig i den nya inriktningen där visionen 

kan vara ett bidrag. Även om denna studie inte omfattat kultur, så visar studien på 

förväntningar om en ny identitet för laboratorieverksamheten vilket ligger nära 

kulturfrågor. Visionen för laboratorieverksamheten kan ses som ett stöd i att visa vad som 

förväntas genom att tydligt ange vikten av att vara ett kunskapscentrum där materialfokus, 

kreativitet, nytänkande och engagemang är centralt.  

Av resultatavsnittet framgår att resultatet baseras på diskussioner och ett 

släktskapsdiagram. Bergman och Klefsjö (2007, s. 566) rekommenderar att inte enbart 

gruppera utan även vara tydlig i prioritering och rangordning. Detta framgår inte av 

resultatet. För ytterligare förankring kan det vara angeläget att ha med även prioriteringen 

som grund för beslut. Å ena sidan är en del av processen att komma till konsensus vilket 

tyder på att en prioriting är gjord. Å andra sidan var deltagandet begränsat vilket gör att de 

som inte deltog kan behöva ta del av prioriteringen för att förstå slutsatsen.  
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5.1.3 Identitet 

Resultatet beskriver kundernas förväntningar på identiteten för ett utvecklings- och 

utredningslaboratorium. Relationsdiagrammet, bilaga 9, visar även i sin förenklade form på 

en mängd uppfattningar om ett framtida laboratoriums identitet, vilka har grupperats till sju 

områden. Heide et al. (2012, s. 207) skriver om att identiteten handlar om olika värden som 

tillsammans gör verksamheten en tydlig enhet. Detta kan tolkas som att det många olika 

värden, strukturerade på olika sätt som ska bidra till helheten, och där laboratoriets kunder 

visar att det inte enbart handlar om uppdrag och kompetensprofil utan även om image, 

drivkrafter, egenskaper och prestanda och attityd. Mångfalden av olika aspekter kan även 

ses som indikation på att det krävs många delar för att få ihop helheten vilket även kan 

innebära att det krävs en viss stringens för att skapa en tydlighet.  

Av resultatet framgår att drivkrafter, image, attityd och prestanda är beståndsdelar i 

den önskade identiteter. Även dessa består av en mängd egenskaper. Alvesson (2015, s. 53) 

tar upp identitetens roll i att skapa karaktär och skapa något som skiljer sig från andra. I den 

önskade identiteten är det för vissa helheten som ger karaktär och unicitet men är starkt 

präglat av attityd och prestandaegenskaper. En risk är dock att önskemålen är så många att 

det skarpa i identiteten uteblir. 

Enligt Grafström et al. (2017, s. 323) är identiteten något som skapas över tid. 

Genom att ta upp frågan om identitet redan i samband med skapande, ges förutsättningar att 

skapa den önskvärda identiteten. Det kan ses som en god utgångspunkt. Kundernas 

förväntningar kan vägleda medarbetarna i skapandet av den egna identiteten. Dock, kan det 

krävas ytterligare stöd för i den fortsatta utvecklingen av en tydlig identitet. Enligt 

hörnstensmodellen är kundernas behov central, medarbetarnas delaktighet viktig men det 

krävs även ett engagerat ledarskap för att lyckas (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 39). Ett 

engagerat ledarskap handlar om att skapa kultur, vara synlig, visa på tydlighet och ha ett 

personligt engagemang. För skapa och driva en utveckling mot den önskvärda identiteten 

kan ledarskapet vara en viktig framgångsfaktor som kräver att ledaren beaktar alla delar av 

identitet och låter det genomsyra både struktur, arbetssätt och kultur. Alvesson (2015, s. 53) 

framhåller att kultur och identitet är närliggande och att de påverkar varandra. Det kan 

tolkas som att den skapandet av identitet kommer att påverka kulturen i den framtida 

laboratoriet samtidigt som den reella kulturen kommer att påverka identiteten.  

Ett ytterligare skäl till varför det engagerade ledarskapet är viktigt är att identiteten 

är något som har en koppling till varaktighet över tid och att vara ett övergripande 

riktmärke (Alvesson, 2015, s. 53). Vidare kan identiteten bidra till både självkänsla och 

riktning (Alvesson, 2015, s. 65) där ett ledarskap kan vara ett stöd för varje medarbetare. 

Alvesson (2015, s. 67) menar att styrning av identitet kan bidra till att skapa gemenskap 

och lojalitet, vilket kan ses som att identitet är ett verktyg i att leda arbetet i verksamheten. 

Det ger således ett flertal anledningar till att beakta utvecklingen av den önskade identiteten 

som en viktig aspekt för ett engagerat ledarskap för verksamheten.  

5.2 Ansvar och roll 

Ansvar och roll kan ses ett sätt att förstå organisering. Grafström et al. (2017, s. 79) skriver 

att arbetsdelning och samordning är grundläggande för att förstå organisering och för att en 

organisation kan skapas. Alla bör inte ha ansvar för allt och att dela upp arbetet och 

samordna det är en förutsättning för alla fungerande organisationer. Det kan även ses som 

en förutsättning för beslutsfattande. Att beskriva ansvar och roll kan vara en del i att 

beskriva arbetsfördelningen. Genom att även gränsdragning mot andra, ges förutsättningar 
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för samordning. Av resultatet framgår att helheten i företagets laboratorieverksamhet består 

av fem beståndsdelar. För att beskriva ansvar och roll för två av dessa, utrednings- och 

utvecklingslaboratorium respektive kunskapsnav, behöver även gränsdragning mot andra 

beståndsdelar klargöras dvs ansvar och roll för externa laboratorium standardanalyser, 

produktionslaboratorium respektive koncernens forsknings- och innovationslaboratorium. 

Resultatet som redovisas utgår från ett utrednings- och utvecklingslaboratorium, dess 

ansvar och roll och utifrån dessa aspekter vilken ansvar som bör ligga på andra roller. 

Däremot visar inte resultatet helheten av ansvar och roll för övriga delar av företagets 

laboratorieverksamhet. Det innebär i sin tur att samtliga följdeffekter och konsekvenser av 

ny utformning av företages laboratorieverksamhet inte är klargjorda i denna studie. Det kan 

finnas fördelar att klargöra samtliga ansvarsroller och förankra dem i berörd organisation 

inför att beslut tas om inriktning. Detta kan med fördel vara en del av 

implementeringsplanen. 

Vidare ger resultatet att viss överlappning kan vara nödvändig. I figur 13 har detta 

illustrerats genom att beskriva ansvarsområde utifrån två aspekter: dels i vilka storleksskala 

analys av prover, tester och försök görs, dels vilket syftet med uppdraget. Matrisen kan ses 

som en positioneringsmatris som enligt Axelsson och Agndal (2012, s. 128) beskriver två 

sidor av en marknadspositionering: en strukturell och en symbolisk. Den strukturella delen 

avser in denna analys vilket som är laboratoriets huvudsyfte som går från skalan att enbart 

ta fram ett analysresultat för kontroll till att skapa innovation. Den symboliska delen, som 

beaktar om nytta för kunden, beskriver i vilken skala test och försök bör göras och går från 

att göra test och försök ”på plats” till demonstrationsskala. 

 

 
Figur 13: Illustration av de olika laboratorieverksamheternas områden utifrån aspekterna 

storlekskala respektive syfte. Egen illustration. 

 

En frågeställning är om överlappningen kan ses som en oklarhet som kommer att skapa 

bekymmer och otydlighet vid tillämpning eller snarare som en flexibilitet där företaget har 

många alternativ till lösningar. Ett angreppssätt är att se frågan utifrån två perspektiv: dels 
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från uppdragsägarnas perspektiv, dels från användarnas perspektiv. Utifrån 

uppdragsägarnas perspektiv är det angeläget att veta sin roll och ansvar. Horisontell 

arbetsfördelning innebär att det totala arbetet delas upp till olika avdelningar (Grafström et 

al., 2017, s. 80) vilket i denna studie innebär att respektive laboratorium bör ha en tydlig 

uppdragsbeskrivning som formar organisationen. Det motsäger dock inte att användare, dvs 

den interna kunden, kan få viss frihet att avgöra vilket laboratorium som uppfyller behoven 

på bästa sätt. Det kan exempelvis handla om att avgöra om vilken labbutrustning och 

kompetens produktionsenheter själva bör ha och vad som bör ingå i ett utrednings- och 

utvecklingslaboratorium. Eftersom de olika anläggningarna har olika behov kan det finnas 

skäl till olika lösningar. Med denna kombination av lösningar kan det ses som att beslutet 

om organisationen och uppdrag för respektive verksamhet kan ses som centraliserat, dvs 

förlagd till ledarnivå (Grafström, et al., 2017 s. 82). Däremot är beslut om bästa lösning 

decentraliserat dvs beslutsfattande om tillämpning och arbetsuppgifter finns hos 

medarbetarna (Grafström et al., 2017, s. 82). Det är således upp till uppdragsägaren att 

säkerställa en bra och attraktiv laboratorieverksamhet som överträffar kundernas 

förväntningar medan det är kundens ansvar att välja bästa lösning. Genom överlappningen 

möjliggörs ett val och skapar en flexibilitet. 

5.3 Mål och strategisk plan 

Resultatavsnittet ger lösningsförslag både för långsiktiga mål för utvecklingen av 

laboratorieverksamheten samt operativa mål. Mål kan variera beroende på tidshorisont 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 36) och i denna studie finns mål för laboratoriets 

utveckling på medellång sikt medan de operativa målen är årsvisa.  

De långsiktiga målen är att verksamheten ska vara anpassad efter intressenternas 

behov, stödja företagets strategiska inriktning, ska ha personal som är anpassad för den nya 

laboratorieverksamhet samt har personal, intressenter och kunder som är nöjda med 

verksamhet och utbud. De föreslagna operativa målen stödjer de två första punkter av de 

långsiktiga målen dvs mål är baserade på intressenternas behov samt företagets strategiska 

inriktning vilket framgår av ekonomiska mål, utvecklingsmål samt prestationsmål. Enligt 

Forslund (2013, s. 40) kan en organisation ha mål på flera nivåer. Den förslagna målen kan 

ses som en nedbrytning av företagets mål till en nivå som enbart avser utredning- och 

utvecklingslaboratoriet. På så sätt tydliggörs vad som är viktig för den enskilda 

verksamhetendelen. Högre nivå utgör ram för mål på lägre nivåer (Forslund, 2013, s. 41), 

vilket kan exemplifieras av att det ekonomiska målet kan ses som del av företagets 

lönsamhetsmål. 

Det kan vara angeläget att skilja på mål, mått, mätetal och målvärde.  

Mätningen kan ses som en del för att kunna fatta beslut på fakta (Bergman och Klefsjö, 

2007, s. 42) dvs en del av hörnstensmodellen. För att kunna styra en verksamhet mot mål, 

krävs inom ramen för måldelning och målstyrning, att mätbara nyckelvariabler identifieras 

och målvärden fastställas (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 461). De mätbara 

nyckelvariablerna ses som mått och det som faktiskt mäts kan ses mätetal där Isaksson 

(2016) beskriver mätetal som data. Målvärden är nödvändiga för att få en referens för att 

kunna förstå ett mått (Isaksson, 2016). I resultatet redogörs för mål i ord, mätbara 

nyckelvariabler, hur de kan mätas och även exempel på målvärden. Mått är ett sätt att mäta 

prestanda i en process och Isaksson (2016) rekommenderar att mått för output väljs på ett 

sådant sätt att de fångar de önskade effekterna på outcomenivå. Det innebär att det finns 

mål för hur verksamheten bidrar till förbättrade och optimerade processer samt nya 
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behandlingstekniker. Mål på outputnivå, det som processen levererar, ger ett mått på 

processens prestanda (Isaksson, 2016). Resultatet visar att förslag är att inte mäta på antal 

rapporterade resultat utan på hur resultaten rapporteras dvs inom önskad tid. Detsamma 

gäller rådgivning och information där målet inte är generellt utan en utvald parameter, 

närvaro, som är särskilt viktigt. Att ha mål, baserade på outcome, hjälper företaget att ha 

fokus på vad som ger effekt, ytterst kunskap snarare på labbprocessens utförande. 

Målstruktur är på så sätt även en del av förflyttningen i identitet från ett analyslabb till 

kunskapscentrum.  

Förslaget till mål innefattar två prestationsmål. Prestationsmål omfattar egen 

prestation, något medarbetarna själva kan påverka (Forslund, 2013, s. 42). Det innebär att 

det är möjligt att avgöra en prestation, om målet är nått eller ej, oavsett om det totala 

resultatet är nått. Resultatmål avser ett mål om ett visst resultat (Forslund, 2013, s. 42). Det 

ekonomiska målet respektive utvecklingsmålet kan ses som resultatmål. Nackdelen med 

resultatmål är att de är beroende av sådant som inte går att påverka (Forslund, 2013, s. 42). 

Laboratoriet kan inte förutse vilka uppdrag som de kommer att få och hur stor potentialen 

är, utan enbart agera på de förfrågningar om utredningar och utvecklingsuppdrag de får. Å 

andra sidan, grundtanken med att ha ett internt laboratorium är att skapa mervärden. Om 

inget mervärde kan skapas, dvs om ingen optimering kan göras och inga tekniker kan 

utvecklas, finns inget behov av laboratoriet. Det ger incitament till att mäta att mervärden 

skapas.  

Mål kan ha en motiverande effekt och för att målen ska vara motiverande behöver 

de anpassas till individer och grupper (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 284). De föreslagna 

mål har en anpassning till medarbetarna i det framtid utrednings- och 

utvecklingslaboratoriet som funktion men även ett särskilt mål för att uppmuntra till att 

personalen får ett intressant och utvecklande arbete. Eftersom rekrytering av personal inte 

är en del av denna studie finns inget mål om personalen utöver det motiverande målet. 

Dock utöver anpassning till individ och grupp krävs även att det sker en uppslutning kring 

målen samt att det finns stöd för att genomföra och uppnå målen (Jacobsen och Thorsvik, 

2008, s. 284). Det kan tolkas som att ett motiverande mål är en god ingrediens men för att 

nå framgång krävs även ett arbetssätt som uppmuntrar om och minskar motstånd. Det kan 

ses som en del av ledarskapet dvs ett engagerat ledarskap innebär att vara ett stöd i att 

arbeta med mål i ett löpande arbete. Det räcker inte att enbart fastställa målen utan även att 

stödja arbetet kontinuerligt.  

Bland de operativa målen föreslås prestandamål men inget kvalitetsmål dvs kvalitet 

på produkten exempelvis kvalitet i analysresultat. Detta kan bl.a. förklaras av att kvaliteten 

i nuvarande laboratoriums analyssvar upplevs som god och vid förstudiens analyser 

framfödes ingen farhågor om kvaliteten. Däremot framfördes synpunkter på prestanda 

vilken även tydliggjord vid workshop om laboratoriets utformning där prestanda är den 

central del av laboratoriets identitet och där kunderna har höga förväntningar. Detta kan 

även stödjas av en studie om tjänstekvalitet som visar att pålitlighet och lyhördhet är de två 

dimensioner av högst vikt i bedömningen (Zeithaml et al., 1990, se Bergman och Klefsjö. 

2007, s. 350). En betydligt senare studie som rör svenska företag visar en trend där 

produktkvalitet har allt lägre betydelse för kundnöjdheten medan servicekvaliteten betyder 

allt mer för kunderna (Hallencreutz och Parmler, 2019). Ett sätt att kontrollera kvalitet är att 

se det som en effekt i form av kundnöjdhet. När det gäller nöjdheten hos personal, 

intressenter och kunder, föreslås en kundundersökning. 
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Av resultatet framgår förslag till mätbara nyckelvariabler och måltal. Ofta 

rekommenderas att införa SMARTA mål dvs mål som är specifika, mätbara, accepterade, 

rimliga och tidsbestämda (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 452-453). Nyckelvariablerna som 

föreslå kan ses som specifika eftersom det tydligt anger vad som ska uppnås, det finns 

förslag till hur de kan mätas, det finns en rimlighetsbedömning och de är tidsbestämda 

eftersom de avser årsbasis. Däremot framgår inte om de är accepterade. Det kan ses som en 

viktig del av implementeringen. Även rimligheten kan följas upp i implementeringen som 

en del av den löpande förbättringsprocessen.  

En slutsats är att de mål och mätbara nyckelvariabler som tagits fram har olika 

perspektiv och kompletterar varandra. Detta kan ses som vad Forslund (2013, s. 408-409) 

beskriver som målstyrning i flera dimensioner där ett alternativ är ett balanserat styrkort. 

Styrkortet utgår från Kaplan och Norton (1992 se Forslund, 2013) och har fyra perspektiv: 

kunder, interna processer, ekonomi och innovation och lärande. Resultatet redogör inte för 

något styrkort däremot finns ett ekonomiskt perspektiv och ett utvecklade perspektiv. 

Processperspektivet är uttryckt som prestanda som har utgångspunkt i kundernas behov. Ett 

renodlat kundperspektiv saknad dock såsom någon form av kundnöjdhetsindex. Som nämns 

ovan finns fördelar i att mäta kundnöjdhet som del av långsiktiga mål.  

Den strategi som föreslås i resultatavsnittet avser utveckling mot den nya 

laboratorieverksamheten och de effektmål som anges i uppdraget. Strategi kan ses som 

nödvändiga steg för att nå målen (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 454) och illustrationen i 

bilaga 10 visar på att implementering kan ta flera år och behöver ske etappvis. Årsskalan 

kan även ses som en indikation på att planen har en strategisk inriktning enligt Grafström et 

al. (2017, s. 200) synsätt som menar att en strategi har ett långsiktigt perspektiv.  

5.4 Synergier inom koncernen 

Av resultatet framgår dels att konkreta synergier har identifierats, dels att övningar med 

relationsdiagram samt beslutmatris har varit verktyg som lett processen framåt. Analysen 

har sitt fokus på arbetssätt och verktyg och hur dessa varit lämpligt i att identifiera 

synergier. Av relationsdiagrammet, enligt figur 9, som ligger till grund för förslagen till 

samverkan, framgår att dela kunskap, skapa forum för kommunikation och att skapa 

nätverk är viktiga delar där synergier finns att hämta. Detta kan tolkas som att deltagarna 

ser behov och möjligheter till att bli än mer av en organisation där lärande och kunskap är 

viktigt. Enligt Grafström et al. (2017, s. 170) innebär en lärande organisation att säkerställa 

att det finns förutsättningar för att hantera, överföra och utveckla kunskap. Resultatet visar 

dels en insikt i att det finns mycket kunskap att ta vara och dela och att det behövs både 

verktyg och arbetssätt för att överföra kunskapen t.ex. databas, mötesforum och 

uppmuntran att dela arbetsplatser. Däremot är resultatet inte lika tydligt i hur utvecklandet 

av kunskapen sker. Att jobba mer tillsammans och att driva gemensamma projekt är viktiga 

ingredienser. På sikt kan dock metoder för att utveckla kunskap behöva förfinas, särskilt 

om ambitionen är att bli mer av en kunskapsintensiv organisation. Södergren (2008) skriver 

att kunskapsintensiva verksamheter skapar mervärden genom att använda, utveckla och 

tillämpa kunskapen. Ju bättre förutsättningar som byggs upp genom att fånga synergier, 

desto större chans att skapa värden. 

I metodavsnittet framgår att workshop valdes som metod och att fem av sju 

inbjudna deltog. Metodavsnittet visar även på att ett subjektiv urval är gjort dvs de inbjudna 

var valda eftersom deras kompetens behövdes. Det tyder på att bortfallet, som redovisas i 

tabell 3 och tabell 5, trots att det inte är skrämmande högt, ändå visar att aspekter kan ha 
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saknats då alla relevanta personer inte deltog. I detta fall saknas perspektivet från R&D. 

Denscombe (2018, s. 45) menar att låg svarsfrekvens innebär en förlust av stor mängd 

potentiell data och även risk för snedvridning dvs det är svårt att urskilja mönster eftersom 

vissa svar är överrepresenterade. Eftersom R&D-perspektivet saknas helt, kan det med 

säkerhet konstateras att information saknas. Det innebär inte att det resultat som framtaget 

är felaktigt, däremot är underlaget inte fullstädning. En slutsats är att underlaget som tagits 

fram kan vara relevant men att det behöver kompletteras med R&D-perspektivet.  

Relationsdiagram har nyttjats som ett verktyg för att identifiera synergier. 

Relationsdiagram har starka likheter med ett släktskapsdiagram men har en fördel i att även 

relationer mellan olika idéer kan fastställas och det kan även vara till hjälp för att utröna 

symptom från ett mer fundamentalt underliggande problem (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 

573). Genom att inte stanna vid gruppering av gemensamma funktioner och problem, togs 

diskussionen vidare och samband utrönandes, vilket framgår av figur 9. På detta sätt kunde 

behov av kommunikation och naturliga och effektiva nätverk identifierades istället för att 

enbart se till kunskaper som kan delas. På samma sätt kunde diskussionen leda till att se att 

ett gemensamt pilotlabb kan vara en synergi, en idé som utvecklades från tanken att kunna 

dela utrustning och även nyttja kunskapen om att bygga upp pilotlabb. 

Genom att tillämpa ett matrisdiagram, enligt tabell 8, möjliggjordes diskussion och 

gemensam värdering av lösningsförslagen utifrån affärsnyttor. I ett matrisdiagram kan 

samband mellan olika element åskådliggöras (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 571). I tabell 

8 framgår sambandet mellan lösning och affärsnytta och genom att rita upp tabellen finns 

något handfast att utgå ifrån och ta diskussionen vidare. Ett alternativ, som inte nyttjades, 

var att lägga olika vikt vid olika nyttor. Genom att lägga till vikter kan lösningsförslagen 

lättare prioriteras (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 573). För dessa lösningsförslag har syftet 

varit att skapa lönsamhet och att säkerställa kunskap inom organisationen medan mål om 

kontrollerad investeringstakt och säkerhetsarbete inte varit huvudsyfte. Av den anledning 

kan det ifrågasättas om bidrag till dessa mål bör ha samma vikt som mål om lönsamhet och 

att bygga kunskap. Å andra sidan, genom diskussionen framträdde att bidragen till 

exempelvis säkerhet kan vara större än man i första anblick anat exempelvis genom att 

förberedda lokaler för pilotförsök kan minska arbetsmiljörisker. En slutsats är att 

matrisdiagrammet bidragit till tydlighet. Att vikta vissa parametrar kan bidra till ytterligare 

nyansering och ge ett än tydligare beslutsunderlag.  

5.5 Kravprofil för lokalitet och kompetens 

Resultatet redovisar kravprofil för lokaliteter och kompetens som separata delar och 

analysen följer denna struktur. 

5.5.1 Kravprofil för lokaliteter 

Resultatet redovisar vad som framkommit i den enkät som är genomförd. För att kunna 

tolka resultatet behöver en analys göras av tillförlitligheten i svaren vilket påverkas av valt 

arbetssätt och svarsfrekvens. Den låga svarsfrekvensen innebär en risk av vad Denscome 

(2018, s. 45) kallar för snedvridning p.g.a. uteblivna svar. Det kan ses som att andras svar 

blir överrepresenterade. De som svarat på enkäten, vilket framgår av tabell 4, tillhör alla 

samma funktion inom Treatment & Detox, men i olika roller, medan de som inte tillhör 

enheten har valt att inte svara. Det kan tolkas som att de svar som inkommit är initierade för 

Treatment & Detox men att det kan finnas andra och ytterligare behov som inte fångats 

upp. Därtill kan läggas att workshop om synergier resulterade i ett förslag till gemensamt 

pilotlabb. Då förslaget identifierade efter att enkäten var genomförd, omfattar enkäten inga 
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frågor om ett gemensamt pilotlabb och därtill har inte Easy Mining erbjudit att delta i 

enkäten. Det leder till slutsatsen att resultatet som redovisas kan ses som trovärdigt men det 

är inte komplett. För att kunna nyttja underlaget som ett beslutsunderlag behövs ytterligare 

undersökning. I första hand behöver behov och önskemål från koncernens R&D-funktion 

samt Easy Mining fångas in. Det kan exempelvis ske via enkät eller djupintervju.  

I studien valdes enkät som arbetssätt för datainsamlingen. Enligt Patel och 

Davidson (2011, s. 76) kan en enkät med fasta svarsalternativ vara fördelaktig vid behov av 

hög grad av standardisering respektive hög grad av strukturering medan enkät med öppna 

svar kan vara en fördel vid hög grad av standardisering och låg grad av strukturering. I 

studien valdes en kombination med flertalet fasta svarsalternativ och gott om utrymme för 

fritextsvar. Därtill fanns möjlighet att komplettera med annat material men resultatet 

redogör att inget extramaterial har inkommit. För den del som avser fasta svarsalternativ är 

resultatet tydligt medan fritextsvaren varierar. Det kan konstateras att specifikationsnivån är 

låg vilket kan exemplifieras av att det finns ett behov och önskemål om tillräckligt yta men 

ingen av de som svarar har angett hur stor yta som behövs. En tolkning är att frågorna var 

ställda på ett sätt som inte uppmuntrade till tillräcklig detaljeringsnivå. Därav kan grad av 

validitet ifrågasättas dvs om studien undersökt vad den avsett att undersöka (Patel och 

Davidson, 2011, s. 102). Det kan tolkas som att studien hittat en profil för relevanta 

områden där funktionskrav måste ställas. Ytterligare information krävs för att vara fullgott 

underlag för kravspecifikation.  

Utöver de funktionella krav som är nödvändiga för att skapa en god miljö för 

kemiska analyser, finns även anledning att överväga vilka funktionskrav som behövs för att 

uppmuntra kunskapsöverföring, organisatoriskt och kollektivt lärande. En studie av Döös 

och Wilhelmsson (2011) visar att lärandet delvis ligger i arbetssätt med en attityd att 

interagera, överhöra, fråga, söka idéer och låta sig inspireras av andras arbete. Studien 

(Döös och Wilhelmsson, 2011) visar även att det lärandet kan underlättas av lokaler som 

ger möjlighet till interaktion, gemensamma arbetsytor, bolla idéer mm. I författarnas studie 

fungerar testlabbet som en naturlig samlingsplats för projekt och projektdeltagare. I denna 

fallstudie kan detta tillämpas genom att skapa ytor som möjliggör att flera kan komma att 

nyttja laboratoriet, både vid handhavandet men även vid analys av resultat, diskussioner om 

åtgärder, planering av andra tester och försök mm kan bidra till att kunskapen som företaget 

skaffar sig, dels inte stannar hos enskilda personer, dels ger grogrund för lärande, utveckla 

ny kunskap och nya idéer. Detta ligger även i linje med vad som framkommit som 

synergier med koncernens forsknings- och innovationslaboratorium men kan vara behövligt 

även för att uppmuntra samverkan inom Treatment & Detox. 

En annan aspekt är att alla laboratorium, och kunskapscenter inte behöver vara på 

samma fysiska plats. Däremot behövs tillgänglighet till de olika delarna. Döös och 

Wilhelmssons (2011) studie visar att kunskapsutveckling inte är knuten till enskild plats, 

moment, person eller grupp och att utöver fysiska lokaler har även epost, webb, mejlutskick 

mm en viktig roll. Det innebär att i denna fallstudie kan ett kunskapsnav ha en och samma 

fysiska utgångspunkt, men att den även har en hög grad av digital verksamhet samt 

uppsökande verksamhet. En lösning kan innebära att det finns ett laboratorium men även en 

webbplats som delar resultat av olika tester och försök, sprider information, har ett 

diskussionsforum, skickar nyhetsbrev, besöker alla anläggningar för att samla information 

och sedan sprider vidare. Ett ytterligare angreppsätt är att skapa en flexibilitet där 

kunskapsnavet flyter med kompetensen exempelvis någon dag i Uppsala, en annan dag vid 

Högbytorp eller andra delar av företagets anläggningar eller kontor. 
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5.5.2 Kompetensprofil 

Kompetens kan förstås utifrån olika teorier där ett förhållningssätt är Targamas (1978, se 

Forslund, 2013) som ser fem dimensioner såsom kunskap, färdighet och förmågor, 

erfarenheter, perspektiv, referensramar och kontaktnät. Carlgren et al. (2009) beskriver fyra 

dimensioner: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Dessa förhållningssätt kan ses 

som närliggande. Resultatet som redovisas i avsnitt 4.5.2, kan analyseras med avseende på 

Targamas respektive Carlgren et al. indelningar. En sammanställning återfinns i bilaga 14. 

Av bilagan kan utläsas att kompetensprofilen för de fyra identifierade kompetensrollerna 

täcker alla dimensioner. Vidare kan konstateras att det är utvecklar-rollen som är mest 

detaljerade beskriven samt den roll som ställer störst krav på förståelse dvs att förstå varför 

och där erfarenhet, värderingar och kontakter är väsentligt.  

Även när det gäller kompetensprofil har identitet en betydelse. Alvesson (2001) 

beskriver att för kunskapsintensiva organisationer är sociala relationer och ”relations 

knowledge” mycket viktigt och att kunna hantera sociala relationer kan vara avgörande. 

Detta kan överföras till kompetensbehov för kunskapsnavet är relationskapande och 

nätverkande är betydelsefulla egenskaper. Ju mer identiteten går mot att vara kunskapsbas 

och att skapa ny kunskap desto mer behövs förmågan att hantera sociala relationer. Det kan 

handla om att förstå sina kunder och deras behov och möjliga lösningar, samarbeta i 

lösningar, samverka med externa parter. Vidare hävdar Alvesson (2001) att kunder har en 

tendens att stanna hos de kunskapsintensiva företag de har erfarenhet av, för att undvika det 

okända, vilket därmed ger att investering i relationer blir en kritisk faktor. Mot den 

bakgrunden kan det finnas skäl att säkerställa att alla kompetensroller har ett viss mått att 

kompetens när det gäller relationer. I kompetensprofilen har detta beaktats genom att ställa 

krav på samarbetsförmåga men det kan finnas skäl att överväga om exempelvis förmåga till 

samverkan och nätverkande ska gäller fler roller samt om förmåga kring kundförståelse ska 

ha en tyngre vikt i profilen. 

Resultat med de fyra kategorierna, figur 10, visar på en överlappning. En tolkning är 

att detta inte behöver ses som problematiskt eller skapa otydlighet utan snarare visar en 

möjlighet där roller kan kombineras till tjänster på olika sätt och att samma person kan 

utföra flera roller. Forslund (2013, s. 224) beskriver att vi människor alltid intar olika roller 

när vi interagerar med andra. Det kan tolkas som att det är naturligt att ha flera roller 

samtidigt, både uttalade och outtalade. Listan med önskvärda kompetenser möjliggör att 

hitta tydliga roller som därefter kan matchas och anpassas till individ.  

5.6 Processer 

I resultatavsnittet presenteras en översiktlig kartläggning av identifierade processer för ett 

utredning- och utvecklingslaboratorium med ett kunskapsnav. Bergman och Klefsjös (2007, 

s. 472-473) indelning i ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser framgår 

tydligt av såväl processkarta som den beskrivande texten i resultatet. Processkartan visar på 

en övergripande nivå både input, output och outcome. Outcome nivån kan ses som ett 

kvitto på att ett värde skapas för kund, vilket är en del av process definitionen enligt 

Bergman och Klefsjö (2007, s. 470). 

Isaksson (2016) skriver att en kartläggning av ett företags samtliga processer kräver 

resurser och inte torde vara nödvändigt då risken finns att arbetet aldrig blir klar. 

Rekommendationen från Isaksson (2016) är att företagets huvud eller kärnprocesser 

behöver beskrivas för att det ska vara möjligt att placera övriga processer på någon typ av 

översiktskarta. En frågeställning är gränsdragningen för vad som bör ses som en process i 
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detta sammanhang. Dels har företaget ett ledningssystem där de övergripande processerna 

finns kartlagda, dels kan det vara angeläget att fråga sig vad som bör vara rutinbeskrivning 

eller instruktion. I resultatet framgår ett förhållningssätt att beskriva merparten av ingående 

uppgifter vilket kan ses som ett sätta att skapa en helhetsbild. En nackdel är att det kan ses 

som betungande och detaljkontrollerande. Ett alternativ är att vara tydligare med 

gränsdragning mot vad som i ett löpande arbete bör stödjas med instruktioner, 

rutinbeskrivningar och checklistor. Kartläggningen kan ses som ett underlag i 

utvecklingsarbetet som nu pågår men i en implementering bör enbart de mest relevanta 

delarna implementeras.  

En fråga om engagerat ledarskap som aktualiserats är om det behövs en operativ 

ledare för laboratoriet. Nuvarande organisatorisk lösning är att enhetschef för processtöd är 

ledare för helheten. Dock, organisation är avgränsat från denna studie och har inte studerats 

noggrant. Analysen, bl.a. av identitet respektive mål, tar upp vikten av ledarskap. Ett 

alternativ till lösning är att tydliggöra processansvar. Bergman och Klefsjö (2007, s. 482) 

skriver att processägaren svarar för strategiska beslut, att processledare ansvarar för den 

operativa styrningen och kompetensförsörjaren ansvarar för att rätt kompetens finns i 

processen. Genom att utse tydliga processledare och utses ansvarig för varje delprocess kan 

ansvaret för laboratoriets utveckling förtydligas. Det kan finnas anledning att se över vad 

hur utvecklingen av laboratoriet drivs exempelvis genom att processansvariga för 

laboratoriets ledningsprocesser.  

Till varje huvud- respektive delprocess behöver resurser kopplas. I dennas studie 

har inte IT-stöd studerats närmare. Av processkartläggning framgår att utförande av 

utredningsuppdrag är beroende av olika system och av resultatet framgår även att 

dokumentation och spårbarhet framhåll som viktigt i en framtida laboratorieverksamhet. 

För att undvika personberoende, kan en översyn av dessa lösning vara önskvärd.  

5.7 Plan för implementering 

Resultaten från de olika delarna har sammanställts till en plan för implementering. Planen 

är framtagen som ett pildiagram som enligt Bergman och Klefsjö (2007, s. 576) har en 

fördel i att den kan styra ett arbetes gång. Pilschemat, enligt figur 11, visar i vilken ordning 

olika beslut behöver fattas, vilka förberedelser som behövs och samband som finns. Ett 

vanligt alternativ är att göra en tidsplanering ett s.k. Ganttschema (Bergman och Klefsjö, 

2007, s. 577). Detta kräver dock mer information som är företagsspecifik. Det kan handla 

om företagets ambition, behov, förutsättningar i form av ekonomi och resurser dvs aspekter 

som ligger utanför denna studie. Därav kan det ses som rimligt med att ta fram en struktur i 

form av en övergripande plan för implementering som företaget själva väljer att tidsätta. 

Steg 1 i planen innefattar tid för förberedelse och företagsanpassning och kan lämpligen 

även innefatta att sätta tidsramar. 

5.8 Sammanställning av helhet av utformning av laboratorieverksamhet 

Studiens huvudfråga är hur laboratorieverksamheten kan utformas för att möta företagets 

behov och framtida utmaningar på ett tillfredsställande sätt. Resultatet redovisar varje 

delmoment och en sammanställning av helheten. Ett sätt att analysera helheten är att utgå 

från ett kundperspektiv. KANO-modellen (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 333-334) utgår 

från tre perspektiv; kundens basbehov, kundens uttalade behov samt kundens outtalade 

behov. Tabell 10 redogör för analys av laboratoriets utformning baserat på KANO-

modellen. Kundernas behov är dels baserade på resultatet, dels på vad som framkommit i 

förstudien, vilket redovisas i bilaga 8. 
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Tabell 10:Analys för kvalitet i helheten av ett utrednings- och utvecklingslaboratorium 

baserad på KANO-modellen 
Basbehov/Underförstådda 

behov 

Uttalade behov Outtalade behov 

Förväntad kvalitet Normal kvalitet Överträffad kvalitet 

• Genomföra 

utredningsuppdrag på 

beställning 

• Levererar resultat enligt 

uppdraget 

• Levererar rapport som har 

alternativa förlag till 

lösningar och fortsatt 

hantering 

• Delta i utvecklingsuppdrag 

som stöd 

• Aktivt deltagande  • Lägger fram förslag och 

initiativ som driver projektet 

framåt och skapar mervärde 

• Mottaga, hantera och 

arkivera prover 

• Enkel och smidig hantering 

av prover 

• Kostnadseffektiv hantering 

av prover 

• Dokumentera, rapportera och 

spara resultat. 

• Dokumentera, rapportera, 

arkivera resultat med 

spårbarhet 

• Skapa en lättillgänglig 

databas med sökbarhet 

• Ger råd vid förfrågan • Aktiv i att ge råd vid 

kontakter och i olika arbete.  

• Proaktivt, systematiskt och 

uppsökande ge råd som en 

del av informationsspridning 

• Spridning av intressant 

information när den dyker 

upp. Personliga kontakter  

• Aktivt söka, bearbeta och 

sprida information till 

berörda. Nätverkande med 

interna kunder och 

intressenter med besök på 

alla anläggningar.  

• Uppdaterad och lättillgänglig 

information som sprids 

kontinuerligt och som 

uppmuntrar till att dela 

erfarenheter 

 

Ett annat sätt är att analysera utifrån hörnstensmodellen för att ser hur dess principer 

genomsyrar den lösning. Huvudsyftet har varit att använda principerna i offensiv 

kvalitetsutveckling i framtagandet av lösningar. Därtill har principerna även genomsyrat 

lösningsförslagen. I figur 14 illustreras hur olika principer finns inbakade i lösningar. 

 

 
Figur 14: Illustration över hur hörnstensmodellen genomsyrar lösningsförslag, egen 

illustration inspirerad av Bergman och Klefsjö, 2007. 
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Att sätta kunden i centrum handlar om kvalitet värderas utifrån kundernas behov och 

förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 40). Detta framträder redan i visionen och 

utrycks som att vara verksamhetsnära. Det framgår även av målen som har ett fokus på att 

leva upp till kundernas förväntningar. Ytterligare exempel på kundens centrala roll är 

vikten av att labbet är ute i verksamheten och gör platsbesök. Detta förhållningssätt bygger 

på antagandet att det finns ett accepterat kundförhållande. I studien har ett antagande gjorts 

att internkundsperspektivet är accepterat och tillämpas. Samtidigt behöver 

interkundsperspektivet ställas mot att samverka och samarbeta och att undvika en ”vi- och-

dom”-attityd.  

Att basera beslut på fakta innebär att beslut ska vara underbyggda (Bergman och 

Klefsjö, 2007, s. 41). Även detta framgår redan i visionen genom att vara ett 

kunskapscentrum. Det är kunskapen som är central i verksamheten och leder till 

välunderbyggda beslut. Den mätning och målstyrning som föreslå ger en god grund för 

utveckling av laboratoriets egen verksamhet. Ytterligare exempel på grundade beslut är att 

kompetensprofilen som tagits fram ger ett underlag för att beskriva tjänster och rekrytera 

personal.  

Att arbeta med processer kan ses som ett sätt att tillfredsställa kunder med ett 

slutresultat och att samtidigt nyttja så lite resurser som möjligt (Bergman och Klefsjö, 2007, 

s. 44). Den processkartläggning som är gjort kan ligga till grund för ett utvecklat 

processarbete där arbetsflöden är genomtänkta och standardiserade. 

Att arbeta med ständiga förbättringar handlar om att hänga med i den flod av 

ständigt ökade krav och teknisk utveckling (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 45). I 

lösningförslagen, framförallt i processbeskrivningar finns både utvärderingar och 

uppföljningar med som en avslutande del i varje process. Vidare finns omvärldsbevakning 

och andra arbetssätt som innefattar att hämta in information. Nyfikenhet, kreativitet och 

nytänkande genomsyrar både vision och identitet och är viktiga personliga egenskaper i 

kompetensprofiler, vilket visar vikten av utveckling och förbättringar.  

Att skapa förutsättningar för delaktighet handlar om att medarbetare ska kunna 

vara delaktiga och påverka beslut (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 48). I lösningsförslagen 

finns delaktigheten inbakad i processer bl.a. genom en interaktiv planeringsprocess och att 

synsättet är att inte ta emot beställningar utan ha en dialog kring förfrågningar. Ytterligare 

delaktighet och närvaro kan skapas genom att uppmuntra än mer till personliga möten och 

platsbesök. Delaktighet kommer även av delegering (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 49). 

Genom att tydliggöra roller och ansvar och möjligheten till processansvar kan även 

delegeringen tydliggöras och motivera medarbetare. 

Ett engagerat ledarskap innefattar att skapa en kultur för kvalitetsutvecklingen 

(Bergman och Klefsjö, 2007, s. 50). Ett ledarskap är förvissa svår att fastslå i konkreta 

termer och många av lösningsförslagen förutsätter ett ledarskap exempelvis att driva den 

föreslagna utvecklingen. Detta är särskilt tydligt när det gäller att forma den framtida 

identiteten där ledarskapet är centralt för att nå den identitet som är önskvärd.  
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6 Diskussion 

Avsnittet beskriver det analyserande resultatet och aspekter som kan ha kommit att påverka 

och synpunkter att beakta. Avsnittet innefattar både en reflektion över lösningsförslag och 

en diskussion om metod. 

6.1 Reflektion 

En inledande reflektion är att det fysiska utrednings- och utvecklingslaboratoriet, med en 

utformning, är relativt stabil i sin karaktär. Med tiden kommer vissa instrument att bytas ut, 

nya rutiner tas fram och i viss mån nya arbetssätt. Kunskapsnavet, och vad funktionen fylls 

med, är mer dynamisk i sin karaktär och det som framträder av denna studie kan ses som ett 

första steg i en utvecklingsfas där fler steg är att vänta. En fördel med ett sådant 

förhållningssätt är att det ligger väl i linje med PDSA, att börja göra, sedan utvärdera innan 

nästa steg i utvecklingen tas. Det kan även ligga väl i tiden med tanke på den intressanta 

utveckling som sker inom det cirkulära ekonomitänkandet och avfallsområdet och där nya 

affärsmöjligheter kan komma och därmed ställa nya eller utökade krav på kunskapsnavet 

inom laboratorieverksamheten. Det kan även ge hela organisationen en tid att mogna i det 

nya arbetssättet och med laboratoriets nya identitet, en mognad som skapar förutsättningar 

för fortsatt utveckling. 

En av utgångspunkterna var att studera synergier mellan ett utrednings- och 

utvecklingslaboratorium och koncernens forsknings- och innovationslaboratorium. Därtill 

fanns en önskan om att utöka samverkan även till koncernens R&D-funktion. I 

bakgrundsbeskrivning framgår en indikation på en generell trend där delande av utrustning 

blir alltmer nödvändigt och där både insorurcing och outsourcing kan vara aktuellt. Det kan 

ses som vikten av att ta medvetna beslut av vad man vill göra inom den egna verksamheten, 

dela med andra, låta andra göra men även vilka uppdrag man själv kan ta åt sig. Genom att 

vidga perspektiv och gå utanför koncernen, kan fler synergier finnas. Å andra sidan, är den 

förändring som förslaget innebär stor och kan behöva hitta sin prägel innan nästa steg tas 

med att utreda eventuella synergier med andra. 

Vidare kan det konstateras att pilotlabb inte fanns med som specifik beståndsdel i 

den initiala utformningen av laboratorieverksamheten, enligt figur 8. Slutsatser om 

möjligheter till gemensamt pilotlabb kan ses som att uppdelningen mellan de olika 

laboratorietyperna kan behöva förtydligas exempelvis enligt figur 15. 

 

 
Figur 15: Uppdaterad beskrivning av beståndsdelar i koncernens totala 

laboratorieverksamhet. Egen illustration.  
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En avgörande aspekt i valet av utformning av ett utrednings- och utvecklingslaboratorium 

är synen på kunskap. Det blir en betydande skillnad i utformning om labbet ser sig som en 

producerande verksamhet som gör analysresultat, en tjänsteutövande verksamhet som 

levererar utredningstjänster eller ett kunskapsföretag som arbetar med kunskap. Genom att i 

visionen beskriva sig som ett kunskapscentrum ges en tydlighet i vilken riktning som är 

önskvärd att gå dvs där kunskapen får en allt viktigare roll. Det kan ses som ett steg mot än 

mer kunskapsintensiv verksamhet där värden skapas genom kunskapen (Södergren, 2008).  

Dokumentering, sökbarhet, spårbarhet, databas och IT har återkommit som både 

behov och önskemål i de olika delarna av studien. Även bakgrundsbeskrivningen tar upp 

trend med ökad digitalisering. Ju mer av ett kunskapsnav verksamheten kommer att vara, 

desto större behov av effektiva och digitala lösningar. Att bygga upp, underhålla och 

utveckla detta kräver kvalitet. Det är en stor risk att ett databasprojekt misslyckas om den 

inte administreras på ett kvalitetssäkrat sätt. Workshop om synergier tog upp behovet av en 

projektadministratör. Det såg som en framgångsfaktor och förutsättning för att lyckas.  

Denna studie har inte omfattat organisationsstruktur utan fokuserat på funktioner. Det 

innebär att det inte varit aktuellt att studera tjänster utan snarare se på roller. En farhåga är 

att funktionen och kompetensen ”att administrera” är underskattad i resultatet eftersom 

behov klargjorts för respektive del. Att lägga samman alla olika behov av databaser kan ge 

en tydligare bild av det totala behovet.  

Analysen ger en förankring i teorier och litteratur. För det enskilda företaget kan det 

även vara väsentligt med en förankring i affärsnytta. Endast workshop av synergier har 

gjort en gemensam värdering baserad på affärsnytta i form av företagets strategi. Ett 

alternativ är att göra en sådan värderingsövning även för helheten av alla lösningsförslag 

alternativ en delmängd. Detta kan bidra till att tydliggöra hur varje lösning bidrar till 

företagets strategi och affärsnytta. 

Studien kan beskrivas som en fallstudie som tillämpar offensiv kvalitetsutveckling. 

En reflektion är att några av studiens brister och tillkortakommanden kan hanteras på ett 

annat sätt vid direkt tillämpning i ett företag. Exempel på detta är uppmuntran till 

deltagande och säkra hög deltagande. I ett utvecklingsprojekt kan resurser och tillgång till 

kompetens säkras redan i planeringen och att delta i utveckling kan ses som en del av ett 

medarbetarskap och därmed vara obligatorisk. Några av orsakerna till svarsbortfall har 

direkt koppling till studiens tidsbegränsning och forskningsetiska regler exempelvis att 

studenten inte känner till kulturen och att deltagande är frivilligt. Det innebär att även om 

denna studie har visat på nytta av tillämpning av hörnstensmodellens principer och olika 

kvalitetsverktyg, kan nyttan bli än större när brister som är kopplade denna studie, i sin 

form som examensarbete, elimineras. 

En av studiens avgränsningar är lokaliseringsfrågan dvs studien omfattar att ta fram 

kravprofil för ett laboratorium men inte att ta ställning till var laboratoriet ska placeras. 

Under diskussion om synergier togs dock frågan om platsval upp. Då analysen visar att det 

kan finnas skäl för ytterligare fördjupning i lokal- och utrustningsfrågan, kan även aspekter 

om platsval inkluderas för att få ett tillräckligt beslutsunderlag. 

Studien omfattar inte den övergripande ledningen och styrningen av verksamheten. 

Avgränsningar har varit nödvändiga att genomföras för att få en hanterbarhet. Samtidigt har 

frågan om ledarskap varit återkommande, dels genom vikten av ett engagerat ledarskap i 

laboratorieverksamheter, dels som en mer övergripande frågeställning av hur verksamheten 

leds och styrs. En fördjupad studie kan ge mervärden men innan en sådan görs behövs en 

ytterligare tydlighet i problembilden då ledarskapsområdet är mycket omfattande.  
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6.2 Metoddiskussion 

Att ta utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling har gett en stomme till hela studien. 

Tillämpade principer, arbetssätt och verktyg illustreras av figur 16. Därtill har 

hörnstensmodellen genomsyrat allt arbete, vilket illustreras i figur 17. Vidare har ett antal 

kvalitetsverktyg tillämpats såsom ledningsverktyg. Det är ett urval av verktyg som har varit 

ändamålsenliga däremot har exempelvis inga av de s.k. förbättringsverktygen tillämpats 

(Bergman och Klefsjö, 2007, s.243). En orsak är att de kräver mer av kvantitativ data om 

hur verksamheten fungerar. Det kan ses som att de har ett avstamp i en befintlig verksamhet 

som ska förbättras. I denna studie var målet att hitta ny utformning dvs det finns ingen data 

att tillgå om framtiden. I denna typ av utvecklingsarbeten är verktygen färre. I denna studie 

finns exempel på där verktyg delvis saknats. Ett exempel är analys av de olika labbens 

verksamhetsområden där matrisen inspirerats av vad som inom marknadsföring ses som en 

positioneringsmatris. En reflektion är att flera fyrfältsmatriser kan vara till nytta i ett 

utvecklingsarbete med stöd i vad som bör analyseras. Ett annat exempel är att 

kategoriseringen av kompetenskategorier, som i grunden baseras på relationsdiagram, 

tarvade viss iterering innan slutligt resultat formulerades. Detta kan tolkas som att dessa 

utmaningar går att lösa med kvalitetsverktyg men att det finns utrymme för fler verktyg 

med fokus på utveckling dvs där kvantitativ data saknas. 

 
Figur 16: Principer, arbetssätt och verktyg som tillämpats i denna studie. Egen 

illustration, inspirerad av Isaksson, 2016. 
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Figur 17: Illustration av hur hörnstensmodellen tillämpats och genomsyrat studien. 

Egen illustration, inspirerad Bergman och Klefsjö (2007). 

 

Något som varit till hjälp för att hålla ihop de olika delarna, har varit att arbeta enligt 

PDSA-cykeln. Genom att planera varje delmoment noga, genomföra, stanna upp för 

avstämning och reflektion, korrigera och sedan ta frågan vidare till nästa steg har dels 

medfört en kvalitetskontroll i varje moment men även försäkrat att momenten hänger 

samman i en kedja. Ett exempel på detta illustras i figur 18 är PDSA-cykeln genomsyrade 

upplägget.

 
Figur 18: Illustration av hur PDSA-cykeln nyttjats i workshop om 

laboratorieverksamhets utformning, egen illustration. 

 

För att vara en fallstudie i ett företag med engagerad personal, har denna studie haft 

begränsade möjligheter till avstämning och förankring i hela organisationen. Att driva ett 

arbete med hörnstensmodellen kräver ett engagerat ledarskap. I denna studie kan 

ledarskapet ses som delat, där uppdragsgivare tillika handledaren har ett ledarskapsansvar 

för verksamheten och den fortsatta implementeringen medan student tillika projektledare 

haft ett ledarskap över förändringsarbetet. Då utredningstiden var begränsad, fanns ingen 

möjlighet att förlänga studien för att hinna med förankringen i organisationen. Dock, det 

finns inget som hindrar att förankringen sker, med rapportens resultat som underlag, innan 
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beslut fattas inom organisationen. En studie är, under alla omständigheter, något av ett 

ögonblicksbild som gäller under givna förutsättning. I ett företag sker ändringar av 

försättningar mer eller mindre kontinuerligt varvid utvärderingar och uppdateringar bör 

vara en del av det löpande arbete. 

Studien har en relativt stor omfattning. En fördel med detta är att en helhetssyn kan 

skapas och försäkra att de olika delarna hänger samman på ett konsekvent sätt. Det ger ett 

helhetsbild som beslutsunderlag. En nackdel är att det tagit resurser samt att det delvis varit 

samma personer som varit informationskälla. Det har inneburit att studien i viss grad varit 

beroende av information från ett fåtal personer samtidigt som att belastningen på dessa 

personer varit hög. Informationskällornas tid och välvilja att bidra har såldes en inverkan på 

resultatet. En annan nackdel med den breda omfattningen är att den inte möjliggjort att gå 

på djupet i alla frågor och inte gett detaljerade lösningsförslag för alla frågor. Det kan dock 

även finnas fördelar i det, genom att företaget behöver låta egen personal ta hand 

implementeringen och sätta sin företagsprägel på resultatet. Det kan bidra ytterligare till 

medarbetarnas delaktighet och engagemang i frågan. Vidare gäller att en akademisk studie, 

även djupgående, inte kan göra affärsmässiga övervägande och fatta beslut åt företaget. Det 

innebär att en anpassning av studiens resultat och slutsatser är nödvändig och i det arbetet 

kan fördjupning ske. 

Ett problem som inte förutsågs i planeringen var bortfall av deltagare vid workshop 

p.g.a. tidkrävande resor. I planeringen av studien har hänsyn tagits till att olika metoder 

behöver användas för att fånga in olika intressenters behov och synpunkter. Att vara 

effektiv och inte belasta personer i onödan har genomsyrat studien. Workshop med fysiskt 

möte och aktivt agerande valdes eftersom diskussion kring frågeställningar, arbeta med 

släktskaps- och relationsdiagram är ett effektivt ledningsverktyg. Att genomföra workshop 

på distans, via telefon, video eller Skype bedömdes som mindre effektivt och där delar av 

mervärdet kan förloras genom att agerandet inte kan bli lika interaktivt som när man träffas 

i samma rum. För att inte slösa mer resurser valdes ett begränsat antal deltagare ut. Var och 

en gjorde bedömningen om de ville delta eller ej, vilket innebär att relevanta intressenter 

fått chans att bidra och påverka utfallet. Dock, fördelen med fysisk workshop måste vägas 

om mot antal deltagare samt att olika intressenter finns bland deltagarna. Att bortfallet blev 

större än väntat kan påverka resultatet av studien. Att avstå för att hålla workshop 

bedömdes ge negativa konsekvenser. Även att hålla workshop per distans bedömdes som 

mindre givande eftersom mervärden i interaktionen försvinner. För att väga upp bortfallet 

undersöktes möjligheter till avstämning med de deltagare som avstod pga. av reseskäl eller 

semester men bedömdes som svårt att uppnå inom projektets tidsram. Detta leder till vikten 

av ytterligare förankring av resultatet innan beslut om inriktning fattas.  

Enkäten om lokaliteter och utrustning kan ha uppfattats som omfattande, vilket 

påverkat viljan att svara. Denscombe (2018, s. 43) påpekar vikten av att minimera 

svarbördan. Det kan vara svårt med fritextsvar. Å andra sidan erbjöds möjlighet att ställa 

frågor, att skicka in underlag, oavsett form eller att svara muntligt. Det innebär att de som 

verkligen ville bidra har haft möjligheter men att studenten kan ha missat information 

eftersom enkäten kan ha upplevts som tidskrävande. Å andra sidan, då lokaler och 

utrustning är en väsentlig del av lösning och implementeringsplan, hade även en 

avgränsning gett negativa konsekvenser genom ett mindre fullödigt beslutsunderlag. Enkät 

valdes bl.a. för att förenkla för respondenterna men Denscombe (2018, s. 55) påpekar att 

det finns en risk med webbenkäter eftersom det är lätt att bortse från förfrågningar via mejl. 
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Bedömningen gjordes att den information som kom fram var tillräckligt för att gå vidare 

och även tillräckligt för att veta inom vilka områden en fördjupad analys är nödvändig.  

Det framgår tydligt att implementering inte är den del av denna studie. Det innebär 

även att förändringsledning inte har studerats. Det kan ses som en nödvändig avgränsning 

men även som en nackdel då vissa grunder för förändringsledningen skapas i 

utredningsskedet. Ett alternativ är att nyttja materialet i kommande arbete. Exempel på 

detta är att nyttja processkartläggningen, som kan ses om detaljerade för ett löpande arbete 

men som kan fungera som ett visuellt underlag i diskussioner.  

Av metodavsnittet framgår att workshop om synergier delvis frångick den 

ursprungliga planeringen med att ta fram ett relationsdiagram då att skriva på post-it-lappar 

ersättes med att skriva gemensamt i ett dokument. Det finns en risk att inte tillräckligt med 

tid gavs åt var och en att göra egna reflektioner och att deltagarna även påverkade 

varandras tankar. Detta ska ställas mot att ett givande dialog startade som ger 

förutsättningar för goda samtal i den fortsatta utvecklingen. Vidare kan det konstateras att 

både workshopparna planerades om och anpassades allteftersom diskussion gick vidare. 

Diskussionen i sig och de tankar som sattes igång, är den del av förändringen. Att fortsätta 

enligt plan hade haft direkt negativ inverkan på diskussionen. En slutsats är att 

kvalitetsverktygen är bra hjälpmedel men det krävs en öppenhet och en flexibilitet i 

användandet. Verktygen får inte vara styrande utan bör ses som de stöd de är tänkta att 

vara. Det visar på fördelar med den löpande analysen. Att ersätta workshops mer separata 

intervjuer hade gått miste om den positiva effekt som diskussionen ger. 
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7 Slutsatser 

Avsnittet beskriver slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att besvara frågan ”Hur kan laboratorieverksamheten utformas för 

att möta företagets behov och framtida utmaningar på ett tillfredsställande sätt?” vilket 

kortfattat kan besvaras med stöd i de nedbrutna frågorna.  

 

1) Hur kan laboratoriets identitet formuleras med hjälp av vision och 

mission/uppdrag för laboratoriets verksamhet? 

• Skapa ett utredning- och utvecklingslaboratorium som har till uppgift att:  

o Genomföra utrednings- och utvecklingsuppdrag 

▪ Planering, 

▪ Genomförande av försök och tester, 

▪ Bedömning av resultat, 

▪ I labbskala, 

▪ I pilotskala, 

o Mottaga, hantera och arkivera prover, 

o Dokumentera, rapportera, arkivera resultat med spårbarhet, 

o Rådgivning samt 

o Informationsspridning och nätverkande. 

• Låt verksamheten eftersträva visionen ”T&D:s verksamhetsnära kunskapscentrum 

för tryggande av kemiskt och fysiskt kunnande och som genom materialfokus, 

kreativitet, nytänkande och engagemang bidrar till utveckling, cirkulära lösningar 

och bra affärer”. 

• Forma en identitet som formas utifrån sju områden: Uppdragsbeskrivning, drivkraft, 

image, prestanda, kunskap, kompetens och attityd. 

 

2) Hur bör roller och ansvar utformas för att stödja missionen och nå visionen? 

• Tydliggör att ett utrednings- och utvecklingslaboratorium har rollen att:  

o Planera tester och försök, 

o Utföra analyser, tester, försök och utredningar,  

o Hantera och arkivera prover, 

o Sammanställa och rapportera resultat, 

o Dokumentera kunskap, 

o Ge råd, sprida kunskap, nätverka, informera samt 

o Utgöra ett stöd för andra i projekt, ta fram kvalitet- & kontrollprogram, 

expertroll. 

 

3) Vilka mål behövs på kort respektive lång sikt och hur bör en strategisk plan 

utformas för att nå målen? 

• Låt strategin genomsyras av de fyra långsiktiga målen för verksamheten:  

o Att vara anpassad efter intressenternas behov, 

o Att stödja företagets strategiska inriktning, 

o Att ha personal som är anpassad för den nya laboratorieverksamhet samt 

o Att personal, intressenter och kunder som är nöjda med verksamhet och 

utbud.  
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• Låt löpande arbete styras av operativ mål såsom: 

o Bidra till goda affärer,  

o Bidra till konkreta lösningar, 

o Hög tillgänglighet baserat på kundernas behov avseende svarstider, 

o Hög tillgänglighet baserat på kundernas behov avseende närvaro i 

verksamheten samt 

o Ökat proaktivitet i nytänkande, kreativitet och nyfikenhet. 

 

4) Vilka synergier med koncernens forsknings- och innovationslaboratorium kan 

identifieras? 

• Fånga synergier med koncernens forsknings- och innovationslaboratorium genom 

att:  

o Skapa ett gemensamt pilotlabb, 

o Dela utrustning, 

o Arbeta i gemensamma projekt, 

o Ha en gemensam databas för analyser, rapporter, artiklar mm som behöver 

sparas med god spårbarhet, 

o Skapa forum för kommunikation och naturliga och fungerande nätverk.  

• Undersök att fånga synergier även med koncernens R&D-verksamhet. 

 

5) Vilken kravprofil behövs för resurser, kompetens och lokaliteter, för att nå målen? 

• Ta fram en mer specificerad kravprofil på lokaliteter och utrustning då studiens 

resultat inte är tillräckligt för att utgöra grund för beslut. 

• Säkerställa att laboratorieverksamheten har tillgång till fyra olika 

kompetenskategorier: utförare, utvecklare, expert och kunskapsspridare som lever 

upp till önskad kompetensprofil. 

 

6) Vilka kritiska processer behöver utvecklas och hur bör de utformas? 

• Låt verksamheten arbeta enligt sex huvudprocesser:  

o Planering av tester och försök,  

o Utföra tester och försök,  

o Utföra utredningsuppdrag, 

o Mottaga, hantera och arkivera prover, 

o Kommunicera och sprida information,  

o Rådgivning 

och därtill ha både ledningsprocesser och stödprocesser som efterföljs av 

alla som arbetar i verksamheten. 

7) Hur kan en plan för implementering formuleras?  

• Driv utvecklingen enligt en implementeringsplan som innefattar:  

o Förberedelse och anpassning av studiens resultat till ett företagsinternt 

beslutsunderlag. 

o Tar ett inriktningsbeslut om uppdrag, vision, roll och ansvar. 

o Tar stegvisa beslut om ingående delar såsom operativa mål, 

kompetensprofil, lokaler, utrustning och arbetssätt. 
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7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Denna fallstudie har gett flertalet insikter där det finns goda grunder för olika 

ställningstaganden. Inom några områden kan vara värdefullt att gå vidare med fördjupade 

studier. Därutöver har ett förbättringsområde inom kvalitetsteknik identifierats, vilket tarvar 

vidare forskning. Nedan presenteras tre förslag till fortsatta studier och forskning.  

1. Unika krav på ledarskap för en verksamhet som blir allt mer 

kunskapsintensiv. Att studera ledarskap som helhet har varit avgränsat från denna 

studie. Dock har flera delar av resultat och analys visat på vikten av ett engagerat 

ledarskap för att nå framgång. En studie av ledarskap i förflyttningen från en 

tjänsteverksamhet till en verksamhet där kunskapen står allt mer i fokus, kan bidra 

till tydligare förväntningar på ledarskapet kan ge insikter och mervärden som allt 

fler företag kan ha behov av.  

2. Fysisk utformning av arbetsplats för att uppmuntra samverkan och även 

samverkan med de som inte är fysiskt närvarande, i syfte att uppmuntra ett 

kollektiv lärande. Södergren (2008) visar på vikten av bra arbetsklimat men ger 

ingen tydlighet i hur det kan ske. Dolfsma och van der Eijk (2016) ser behov av att 

ytterligare studera vad distans kan ge. Denna studie ser behovet av nära samverkan 

och samtidigt utmaningen i att vara nära produktionen som finns utspridd över hela 

landet. Att förstå hur den fysiska utformning kan bidra till att vara en lärande 

organisation och ge förutsättningar för kollektivt lärande torde vara av intresse för 

många verksamheter. 

3. Utveckling av fler kvalitetsverktyg för förändring och utveckling av en 

verksamhet. Att ha etablerade verktyg som stöd i arbetet har varit viktigt för analys 

men även en central del av kommunikation och att skapa delaktighet. De 

ledningsverktyg som finns är användbara men det kan finnas behov av fler varianter 

som stödjer utvecklingsarbete. Att studera strukturer som är viktiga som sedan kan 

nyttjas i matriser, kan vara ett sätt ta steg mot fortsatt utveckling av effektiva 

verktyg i kvalitetsarbetet.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 – Information inför Workshop om utformning av labb 

Välkomna till en workshop om utformning av uppdrag, roll, ansvar och mål för en framtida 
labbverksamhet 

Bakgrund 
Under perioden januari-mars har en studie genomförts för att identifiera förbättringsområden för 
labbverksamheten inom Treatment & Detox. Nu ska förslag på lösningar tas fram för de 
identifierade områdena. Ledningsgruppen för Treatment & Detox såg att det som är mest 
intressant att studera är utformningen av ett projekt- och utvecklingslabb. Det högst prioriterade 
förbättringsområdet handlar om identitet, roll och ansvar dvs vilket labb är mest önskvärt och hur 
kan det beskrivas i form av uppdrag, roll, ansvar och mål. För att kunna svara på frågan och ta fram 
förslag på lösning arrangeras denna workshop. 

Hela studien gör i formen av ett examensarbete där syftet är att undersöka konkreta lösningar på 
laboratorieverksamhetens identifierade förbättringsområden genom att analysera olika möjliga 
lösningar och hitta de mest lämpliga alternativen. Inriktningen är att fokusera på ett projekt- och 
utvecklingslabb som erbjuder labbtjänster som andra inte erbjuder. Målet är att resultatet av 
studien ska kunna utgöra ett beslutsunderlag som omfattar: 

• Konkreta förslag och implementeringsplan för en utvecklad laboratorieverksamhet,  

• Tydliga överväganden med koppling till relevanta teorier och litteratur, 

• Analys av möjliga synergier inom delar av koncernen. 

Syfte med dagen 
Syftet med denna workshop är att få interna kunders perspektiv på vad som bör vara ett framtida 
projekt- och utvecklingslabbs uppdrag, vision, roll, ansvar, mål och plan för att nå målet. Det är 
beställare av det framtida labbets tjänster som står i fokus i syfte att utröna hur ett framtida 
projekt-och utvecklingslabb kan stödja er verksamhet.  

Eftersom detta sker inom ramen för ett examensarbete, gäller forskningsetiska regler. Du som 
deltar bestämmer själv om du vill delta eller ej. Att tacka ja till inbjudan tolkas som ett samtycke. 
Hela arbetet kommer att resultera en uppsatsrapport. Alla data från workshopen kommer att 
anonymiseras och det kommer inte att framgå vem som sagt vad. Om citat blir aktuella kommer 
även de att anonymiseras. Inga andra uppgifter än namn och roll/funktion i företaget kommer att 
samlas in och endast användas för att dokumentera vilka som deltagit i workshopen. Alla 
personuppgifter kommer att raderas efter att examensarbetet är avslutat. Att tacka ja till inbjudan 
och medverka i workshopen, tolkas även om medgivande till att det samlade resultatet av 
workshopen får nyttjas i studien. 

Förberedelser 
Det är bra att inför workshopen tänka igenom framtida behov i den egna verksamheten där en 
framtida labbverksamheten kan bidra för att ni ska nå era mål. Det är också bra att redan nu tänka 
i termer av ett framtida projekt- och utvecklingslabb som är vår utgångspunkt i diskussionen.  

Under workshopen 
Vår workshop ska präglas av högt i tak med där tankar och idéer får ventileras. Vi visar lyhördhet 
och respekt för varandra. Självklart ska även denna workshop präglas av värderingarna: 
Ansvarstagande, enkelhet, helhetssyn och framåtanda. 

Varmt välkomna! 
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Bilaga 2 – Information inför Workshop om synergier 

 
Välkomna till en workshop om synergier mellan Treatment & Detox respektive Easy Minings 
labbverksamheter 

Bakgrund 
Under perioden januari-mars har en studie genomförts för att identifiera förbättringsområden för 
labbverksamheten inom Treatment & Detox. Nu ska förslag på lösningar tas fram för de 
identifierade områdena. Ledningsgruppen för Treatment & Detox såg dels att det som är mest 
intressant att studera är utformningen av ett projekt- och utvecklingslabb, dels att synergier med 
Easy Mining bör undersökas. Hela studien gör i formen av ett examensarbete. 

Syftet med hela studien är att undersöka konkreta lösningar på laboratorieverksamhetens 
identifierade förbättringsområden genom att analysera olika möjliga lösningar och hitta de mest 
lämpliga alternativen. Inriktningen är att fokusera på ett projekt- och utvecklingslabb som erbjuder 
labbtjänster som andra inte erbjuder. Målet är att resultatet av studien ska kunna utgöra ett 
beslutsunderlag som omfattar: 

• Konkreta förslag och implementeringsplan för en utvecklad laboratorieverksamhet,  

• Tydliga överväganden med koppling till relevanta teorier och litteratur, 

• Analys av möjliga synergier inom delar av koncernen. 

Syfte med dagen 
Syftet med denna workshop är att undersöka om det kan finnas synergier mellan verksamheterna 
och diskutera om/hur dessa möjligheter kan tas tillvara. Vad som kommer fram i denna workshop 
kommer även vara en del av lösningen för hela labbverksamheten inom Treatment & Detox. 
Resultatet av workshop tillsammans med andra delar av studien, kommer att leda fram ett 
beslutsunderlag.  

Eftersom detta sker inom ramen för ett examensarbete, gäller forskningsetiska regler. Du som 
deltar bestämmer själv om du vill delta eller ej. Att tacka ja till inbjudan tolkas som ett samtycke. 
Hela arbetet kommer att resultera en uppsatsrapport. Alla data från workshopen kommer att 
anonymiseras och det kommer inte att framgå vem som sagt vad. Om citat blir aktuella kommer 
även de att anonymiseras. Inga andra uppgifter än namn och roll/funktion i företaget kommer att 
samlas in och endast användas för att dokumentera vilka som deltagit i workshopen. Alla 
personuppgifter kommer att raderas efter att examensarbetet är avslutat. Att tacka ja till inbjudan 
och medverka i workshopen, tolkas även om medgivande till att det samlade resultatet av 
workshopen får nyttjas i studien. 

Förberedelser 
Det är bra att inför workshopen tänka igenom framtida behov och utmaningen som ni står inför. 
Det är även viktigt att ha med sig att synergierna avser Easy Mining och ett framtida projekt- och 
utvecklingslabb inom Treatment & Detox. Vi förutsätter således att nuvarande labb kommer att 
genomgå en förändring. Diskussionen vid denna workshop kan både hitta nya synergier i 
förändringen och även påverka förändringen. 

Under workshopen 
För att lyckas behöver denna workshop präglas öppenhet där tankar och idéer får ventileras. 
Lyhördhet och respekt är ledord och självklart ska även denna workshop präglas av värderingarna: 
Ansvarstagande, enkelhet, helhetssyn och framåtanda.  

Varmt välkomna! 
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Bilaga 3 – Information i följebrev till enkät 

 
Syfte med enkäten 
Bifogat finns en enkät om behov och kravbild för ett projekt- och utvecklingslaboratorium inom 
Treatment & Detox. Syftet är att skapa en bild av funktionskrav på labbutrymmen och utrustning i 
ett framtida projekt- och utvecklingslaboratorium. Enkäten vänder sig till er som har erfarenheter 
av labbet eller kan komma att nyttja labbet i framtiden. 

Ett framtida projekt- och utvecklingslaboratorium innebär ett labb som satsar på analystjänster 
som andra laboratorier inte kan erbjuda. En grundtanke är att skapa mervärde genom att fokusera 
där man tryggar kvalitet, kreativitet, snabbhet, know how och kompetens. Ett sådant upplägg 
innebär ett val att köpa in de laboratorietjänster där andra kan leverera bättre och billigare. 
Upplägget bygger även på att det finns lokala anläggningsknutna minilaboratorium där viss analys 
sker lokalt med stöd och samverkan med projekt- och utvecklingslaboratoriet. Projekt- och 
utvecklingslaboratoriet har ett fokus på strategiskt viktiga områden. 

Bakgrund 
Under perioden januari-mars har en studie genomförts för att identifiera förbättringsområden för 
laboratorieverksamheten inom Treatment & Detox. Nu ska förslag på lösningar tas fram för de 
identifierade områdena. Ledningsgruppen för Treatment & Detox såg att det som är mest 
intressant att studera är utformningen av ett projekt- och utvecklingslaboratorium. Ett av 
områdena gäller funktionskrav på lokaler och utrustning. Denna enkät är en del av undersökning 
av kravbilden för lokaler och utrustning. 

Hela studien gör i formen av ett examensarbete med syftet att undersöka konkreta lösningar på 
laboratorieverksamhetens identifierade förbättringsområden genom att analysera olika möjliga 
lösningar och hitta de mest lämpliga alternativen. Inriktningen är att fokusera på ett projekt- och 
utvecklingslabb som erbjuder labbtjänster som andra inte erbjuder. Målet är att resultatet av 
studien ska kunna utgöra ett beslutsunderlag som omfattar: 

• Konkreta förslag och implementeringsplan för en utvecklad laboratorieverksamhet, 

• Tydliga överväganden med koppling till relevanta teorier och litteratur, 

• Analys av möjliga synergier inom delar av koncernen. 

Praktisk hantering 
Enkäten är webbaserad, och du når enkäten via nedanstående länk. Om du vill bilägga något, gör 
på enklaste sätt och skicka eller lämna över till mig. Om du ser frågor som du vill besvara muntligt, 
så bokar vi en tid för det. Ju mer detaljerade svar, desto bättre underlag inför kommande beslut. 
Alla era bidrag är värdefulla. Om du vill veta mer om vad Treatment & Detox laboratorium vid 
Högbytorp gör idag, finns mer information här. Länk till enkät  

Ber om svar senast 7 maj 
Hör gärna av er med frågor, synpunkter eller kommentarer. 
Formalia 
Eftersom denna enkät är en del av ett examensarbete, gäller forskningsetiska regler. Du som 
deltar bestämmer själv om du vill delta eller ej. Att svara på enkäten tolkas som ett samtycke. Hela 
arbetet kommer att resultera en uppsatsrapport. Alla data från enkäten kommer att anonymiseras 
och det kommer inte att framgå vem som svarat vad. Inga andra uppgifter än namn och 
roll/funktion i företaget kommer att samlas in och endast användas för att dokumentera vilka som 
deltagit i enkäten. Alla personuppgifter kommer att raderas efter att examensarbetet är avslutat. 
Att svara på enkäten tolkas även om medgivande till att det samlade resultatet av enkäten får 
nyttjas i studien. 
Varmt tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 – Enkät 

 
1 ) Namn 
2) I vilken roll använder du/kommer att använda ett projekt- och utvecklingslabb? 
3) Vilken av dagens utrustning har du/kommer att ha behov av framöver? 

Jämför med listan med utrustning 
4) Vilken utrustning saknas? 

a) Vad?  
b) Vad är motivet till att den behövs? 
c) Hur viktigt är det att den finns? 
d) Hur ofta kan den komma att användas? 

5) Är det någon utrustning som finns idag, där du inte längre ser behov?  
Jämför med lista med utrustning 
6) Tänk dig tre typer av labb: finlabb, grovlabb och pilotlabb.  
När det gäller finlabb, inom vilka områden ser du behov av funktionskrav på ett labb dvs aspekter som har 
inverkan på tester, försök, analyser och resultat? 
Finlabb – Analysrum för analyser av prover i labbmiljö. 
Grovlabb – Rum för tester och försök 
Pilotlabb – Tester, försök och försök som kräver mer av utrymmen. 

• Renhet 

• Temperatur 

• Fuktighet 

• Luftkvalitet 

• Buller 

• Vibration 

• Ljud 

• Ljus 

• Ventilation 

• Avlopp 

• Yta 

• Kemikaliehantering 

• Ser inget behov av finlabb 

• Annat…. 
7) Tänk dig tre typer av labb: finlabb, grovlabb och pilotlabb.  
När det gäller grovlabb, inom vilka områden ser du behov av funktionskrav på ett labb dvs aspekter som har 
inverkan på tester, försök, analyser och resultat? 
Finlabb – Analysrum för analyser av prover i labbmiljö. 
Grovlabb – Rum för tester och försök 
Pilotlabb – Tester, försök och försök som kräver mer av utrymmen. 

 Renhet 
 Temperatur 
 Fuktighet 
 Luftkvalitet 
 Buller 
 Vibration 
 Ljud 
 Ljus 
 Ventilation 
 Avlopp 
 Yta 
 Kemikaliehantering 
 Ser inget behov av grovlabb 
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 Annat…. 
8) Tänk dig tre typer av labb: finlabb, grovlabb och pilotlabb.  
När det gäller pilotlabb, inom vilka områden ser du behov av funktionskrav på ett labb dvs aspekter som har 
inverkan på tester, försök, analyser och resultat? 
Finlabb – Analysrum för analyser av prover i labbmiljö. 
Grovlabb – Rum för tester och försök 
Pilotlabb – Tester, försök och försök som kräver mer av utrymmen. 

• Renhet 

• Temperatur 

• Fuktighet 

• Luftkvalitet 

• Buller 

• Vibration 

• Ljud 

• Ljus 

• Ventilation 

• Avlopp 

• Yta 

• Kemikaliehantering 

• Ser inget behov av pilotlabb 

• Annat…. 
9) Vilka specifika funktionskrav har du på ett finlabb? 
Renhet, Temperatur, Fuktighet, Luftkvalitet, Buller, Vibration, Ljud, Ljus, 
Ventilation, Avlopp, Yta, Kemikaliehantering 
10) Vilka specifika funktionskrav har du på ett grovlabb? 
Renhet, Temperatur, Fuktighet, Luftkvalitet, Buller, Vibration, Ljud, Ljus, 
Ventilation, Avlopp, Yta, Kemikaliehantering 
11) Vilka specifika funktionskrav har du på ett pilotlabb? 
Renhet, Temperatur, Fuktighet, Luftkvalitet, Buller, Vibration, Ljud, Ljus, 
Ventilation, Avlopp, Yta, Kemikaliehantering 
12) Finns det andra störningar som kan påverka tester, försök, analys och resultat och som bör 
beaktas/minimeras? 
13) Vilka funktionskrav ser du behov av med koppling till förvaring av prover inför/under/efter labbande? 

 Förvaring kyl 
 Förvaring frys 
 Förvaring torrt 
 Temperatur, intervall 
 Närhet till finlabb 
 Närhet till grovlabb 
 Närhet till pilotlabb 
 Ser inget behov av kortvarig förvaring 
 Annat 

14) Vilka specifika funktionskrav har du med koppling till förvaring av prover inför/under/efter labbande? 
Förvaring kyl, Förvaring frys, Förvaring torrt, Temperatur, intervall, Närhet till finlabb/grovlabb/pilotlabb 
15) Har du andra/ytterligare behov av funktionskrav med avseende på förvaring av prover inför/under/efter 
labbande? 
16) Vilka funktionskrav ser du behov av med koppling till långvarig förvaring/arkiv av prover? 

 Förvaring kyl 
 Förvaring frys 
 Förvaring torrt 
 Temperatur, intervall 
 Krav på renhet 
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 Närhet till finlabb 
 Närhet till grovlabb 
 Närhet till pilotlabb 
 Ser inget behov av långvarig förvaring av prover 
 Annat 

17) Vilka specifika funktionskrav ser du behov av med koppling till långvarig förvaring av prover? 
Förvaring kyl, Förvaring frys, Förvaring torrt, Temperatur, intervall, Närhet till finlabb/grovlabb/pilotlabb, 
annat 
18) Har du andra/ytterligare behov av funktionskrav avseende långvarig förvaring/arkiv av prover? 
19) Vilka andra funktioner ser du behov av när det gäller finlabb? 

 Mottagning 
 Förvaring utrustning 
 Förvaring förbrukningsvaror 
 Förråd 
 Packyta 
 Skrivbord 
 Diskussionsyta 
 Mötesrum 
 Kontorsutrustning, skrivare 
 Återvinning 
 Rengöring 
 Inget av ovanstående 
 Annat 

20) Vilka andra funktioner ser du behov av när det gäller grovlabb? 
 Mottagning 
 Förvaring utrustning 
 Förvaring förbrukningsvaror 
 Förråd 
 Packyta 
 Skrivbord 
 Diskussionsyta 
 Mötesrum 
 Kontorsutrustning, skrivare 
 Återvinning 
 Rengöring 
 Inget av ovanstående 
 Annat 

21) Vilka andra funktioner ser du behov av när det gäller pilotlabb? 
 Mottagning 
 Förvaring utrustning 
 Förvaring förbrukningsvaror 
 Förråd 
 Packyta 
 Skrivbord 
 Diskussionsyta 
 Mötesrum 
 Kontorsutrustning, skrivare 
 Återvinning 
 Rengöring 
 Inget av ovanstående 

 Annat 
22) Vilka specifika krav och önskemål på andra funktioner har du på ett finlabb/grovlabb/pilotlabb? 
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Mottagning, Förvaring utrustning, Förvaring förbrukningsvaror, Förråd, Packyta, Skrivbord, Diskussionsyta, 
Mötesrum, Kontorsutrustning, skrivare, Återvinning, Rengöring, Annat 
23) Vilka arbetsmiljöaspekter ser du behöver beaktas i ett finlabb? 

 Tunga lyft 
 Ergonomi 
 Buller 
 Luftkvalitet 
 Skyddsutrustning 
 Inget av ovanstående 
 Annat 

24) Vilka arbetsmiljöaspekter ser du behöver beaktas i ett grovlabb? 
 Tunga lyft 
 Ergonomi 
 Buller 
 Luftkvalitet 
 Skyddsutrustning 
 Inget av ovanstående 
 Annat 

25) Vilka arbetsmiljöaspekter ser du behöver beaktas i ett pilotlabb? 
 Tunga lyft 
 Ergonomi 
 Buller 
 Luftkvalitet 
 Skyddsutrustning 
 Inget av ovanstående 
 Annat 

26) Vilka specifika krav på arbetsaspekter har du? 
27) Ser du andra aspekter, behov eller krav som du vill framföra? 



H 

 

 

Bilaga 5 - Workshop – Uppdrag 

 

 

Gruppering av moment 

Dokumentera, rapportera, arkivera resultat med spårbarhet 

• Dokumenthantering 

• Skapa stark grund 

• Rapportera, dokumentera, jämföra 

• Säkerställ tidigare info 

• Rapportering av resultat 

• Arkivering och dokumentering av kemiska analyser 

Rådgivning  

1) Föreslå förbättringar/utveckling/nya metoder att titta vidare på 

2) Kontrollprogram inkl: 

• Val av analyser 

• Samarbeten 

• Tolkningar 

• Sammanställningar 

• Förslag och förbättringar 

3) Rådgivning för produktion, produktionsutveckling, affärsutveckling. 

4) Förslag på analysmetoder och analyspaket 

5) Stöd för att tolka analysresultat 

6) Diskutera och bollplanka 

Informationsspridning och nätverkande 

• ”Närvara” / hitta kommunikationsvägar 

• Delta i arbetsgrupper vid behov 

• Informationsspridning 

Mottaga, hantera och arkivera prover 

• Möjlighet att analysera beslutade analyser 

• Mottagning av prover och analysbeställning 

• Analyser/skicka iväg prover 

• Hantering av prover på ett korrekt sätt 

• Förvaring av prover (historik) för att se trender i materialkvalitet (t.ex. askor). 

1. Var och en - skriv ner alla moment som bör ingå i ett projekt- och 

utvecklingslabbs + kunskapsnavs uppdrag 

a. Ett ord/ett moment på varje lapp. Använda gula lappar.  

b. Använd så många lappar ni behöver 

2. När alla är klara – En i taget, presentera era lappar och sätt upp 

på tavlan. 

3. Tillsammans - Gruppera lappar som hör ihop 

4. Ge varje grupp ett namn eller beskrivning.  

5. Prioritera – vad är viktigast 
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Genomföra utredningar och utvecklingsuppdrag 

• Genomföra försök och tester 

• Planera och prioritera 

• Genomförande av labb/pilotester i utvecklingsprojekt 

• Sitta tillsammans och diskutera – komma överens om vad som ska göras/utvecklas 

• Utifrån mål och syfte föreslå relevant upplägg:  

o Planering 

o Utförande 

o Analys 

o Sammanställning 

• Design av pilottest (okonventionella tester) 

• Djupdyka inom ämnen och material 

• Lösa problem runt material som inte kan deponeras 

• Hjälpa till att ta fram nya recept 

• Utveckling av behandlings metoder för fasta material / vatten 

• Vägledning och tillhåll för studenter 

• Delta i pilotprojekt 

• Utredning 

o Blandbara strömmar 

o Problematiska ämne 

o Behandlingsteknik 

o Tillstånd 

• Framtagande av underlag / litteraturstudie 

Kundkontakt 

• Egen dialog med kund, kunna driva projekt självständigt med stöd 
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Bilaga 6 - Workshop – Vision 

 

 

Viktiga ord 

• Behovsanpassad 

• Tydlighet 

• Verksamhetsanpassad 

• Tillgänglig/Hög tillgänglighet 

• Hållbarhet 

• Miljö 

• Kunskapscentrum ”Labb” 

• Cirkulära lösningar 

• Affärer 

• Utvecklingstjänster 

• Utvecklande laboratorieverksamhet 

• Nyfikenhet 

• Nytänkande 

• Kreativitet 

• Engagemang 

• Kemi 

• Materialfokus 

• Materialsinne 

• Materialvärde 

• Enkelhet 

 

1) Två och två - skriv ord som bör ingå i en vision 

a. Ett ord på varje lapp. Använda rosa lappar.  

b. Använd så många lappar ni behöver 

2) När alla är klara – Presentera era lappar och sätt upp på tavlan. 

3) Tillsammans - Gruppera lappar som hör ihop 

4) Kan vi bilda en mening? 
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Bilaga 7 - Workshop – Identitet 

 

 

 

Viktiga ord och egenskaper 

• Erfarenhet av laborativt arbete och 

pilotförsök 

• Material och kemi-kunskap 

• Kunskap om instrument 

• Kunskap om analysmetod 

• Kunskap om miljö- och avfallslagstiftning 

• Affärssinne 

• Helhetsansvar för projekt (planering, 

genomförande, rapportering) 

• Bollplanka 

• Närhet / Nätverkande 

• Kuriositet / nyfikenhet 

• Engagemang 

• Hög kunskap inom analysmetoder 

• Serviceinriktad 

• Vilja arbeta nära produktion 

• Effektiva när det behövs 

• Förmåga att lösa problem 

• Resurser (utveckling) 

• Prioritera (utveckling) 

• Kreativ (utveckling) 

• Historik (kunskap) 

• Jämförelse (kunskap)  

• Nyfikenhet (kunskap) 

• Bollplank 

• Riktlinjer 

• Fördjupning 

• Information 

• Tillgänglighet 

• Tydlighet 

• Teknikkunskap 

• Ansvarstagande 

• Överlämning 

• Närvarande 

• Ej driva utveckling inom befintlig teknik - risk 

att missa koppling till teknik/affär 

• Förstudie / FOU 

• Tydlighet över vilka projekts som ska drivas 

• Få uppdrag av produktion att lösa flöden som 

ej går att lösa om befintlig teknik 

• Upprätta kravspec. för teknik/process 

• Projektorienterade 

• Engagerade 

• Effektivitet 

• Hjälpsam 

• Samarbetsam 

• Nyfikenhet 

• Kompetens och kunskap 

• Rådgivande 

 

• Var och en - skriv ner de egenskaper ni ser är viktiga i ett 

framtida projekt- och utvecklingslabb respektive ett framtida 

kunskapsnav 

o Ett ord/egenskap på varje lapp. Använda gröna lappar. 

o Använd så många lappar ni behöver 

• När alla är klara – En i taget, presentera era lappar och sätt upp 

på tavlan 

• Tillsammans i diskussion – hur ser vi på identiteten för den 

framtida labbverksamheten? 

o Vilka krav behöver vi ha med oss i dagens arbete? 

o Vilka krav behöver ledningen ställa för att försäkra att en 

ny identitet skapas? 

o Hur kan andra hjälpa till och stötta att en tydlig identitet 

skapas? 
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Bilaga 8 – Intervjuer och resultat från förstudien 

 
Genomgång av förstudiens intervjuer och resultat avseende uppdrag, verksamhetens behov av 

egenskaper och funktioner i ett labb samt behov av analyser 

Uppdrag:  

• Genomföra kemiska analyser med kvalitet. 

• Helhetslösningar på kemiska analyser 

• Rådgivning 

• Kompetensresurs 

• Stöd och bollplank 

• Kontaktperson 

• Kontaktperson som besöker anläggningar 

• Rådgivning om andra laboratorium 

• Pilotlabb 

 

Analysbehov Beskrivning 

Produktions- och processprover Rutinanalyser som sker löpande 

Tester Tester för optimering av processer, ta hand om material från 
nya kunder, säkra att material blir behandlingsbart, utforska nya 
lösningar, utforska nya idéer och ta fram nya 
behandlingstekniker. 

Försök Försök för optimering av processer, ta hand om material från 
nya kunder, säkra att material blir behandlingsbart, utforska nya 
lösningar, utforska nya idéer och ta fram nya 
behandlingstekniker. 

Exjobbare, högre studier Olika studier av studenter och doktorander som utför eget 
arbete. Kan var utvecklings- eller forskningsprojekt. 

Utredningar Utredning där olika analyser kan behöva göras.  

Utvecklingsprojekt Större projekt som kan innefatta tester och försök i olika skala.  

Forskningsprojekt Större projekt som kan innefatta tester, försök, studier i olika 
skala med tydlig forskningsinriktning. 

Innovationer Projekt av innovativ karaktär  
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Intressent Behov av funktioner, egenskaper 

Produktion 
Högbytorp 

Kvalitet på analyser. Tydliga roller och ansvarsfördelning och samarbete. 
Helhetslösning med helhetsansvar. Snabb, smidig och tillförlitlig 
hantering. Behovsstyrd planering och prioritering. Verksamhetsnära. 
Rådgivning, kompetensresurs, stöd och bollplank. 

Produktion övriga 
anläggningar 

Kvalitet på analyser. Tydliga roller och ansvarsfördelning och samarbete. 
Analysförmåga genom utrustning och kompetens. Helhetslösning med 
helhetsansvar. Snabb, smidig och tillförlitlig hantering. Behovsstyrd 
planering och prioritering. Verksamhetsnära. Rådgivning, 
kompetensresurs, stöd och bollplank. Kontaktperson som även besöker 
verksamheten. Egen analysutrustning på plats vid anläggning. 

Marknadsområden  Kvalitet på analyser. Tydliga roller och ansvarsfördelning och samarbete. 
Helhetslösning med bl.a. planering och förbehandling av material. 
Rådgivning, kompetensresurs, stöd och bollplank. Snabbhet och 
flexibilitet i tid Förståelse för unika/kundspecifika material. Förståelse för 
unika/kundspecifika material, problem och utredningar. Personlig 
kontakt. Rådgivning om andra laboratorium. Pilotlaboratorium. 

Projektledare, 
utveckling 

Kvalitet på analyser. Anpassning till projekt, verksamhetsnära. Tydliga 
roller och ansvarsfördelning och samarbete. Helhetslösning och en aktiv 
utförande roll i projekt. Förberedda lokaler och utrymmen, lager och 
förvaring med funktionell miljö och arbetsmiljö. Pilotlaboratorium. 
Behovsstyrd planering och prioritering. Kontaktperson. Stöd för 
exjobbare och doktorander. 

R&D Utförare i utvecklings- och forskningsprojekt. Expertroll. Anläggningsnära 
utan att störa produktionen. Förberedda lokaler och utrymmen, lager och 
förvaring med funktionell miljö och arbetsmiljö. Stöd för exjobbare och 
doktorander. 

New Value Chain Nyttja vissa instrument, ICP. 

Laboratoriet Tydlighet och stabilitet i uppdraget och i förväntningar. Planerbarhet med 
jämnare beläggning. Funktionella lokaler och utrustning och arbetsmiljö. 
Genomtänkt organisatorisk tillhörighet. Samarbete, delaktighet och 
medverkan. Kommunikation. 
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 Analys av 
produktionsprover 
(drift, process) 

Renodlade tester 
respektive försök 

Utvecklings- och 
forskningsprojekt 
(flertal analyser, tester, 
försök) 

Kompetens – En 
kompetensresurs för 
företaget 

Must • Kvalitet på resultat 

• Snabb respons 

• Tydlig svarstid 

• Prioritering 

• Tydlig ansvarsgräns 
och roller 

• Hög tillgänglighet 

• Samarbetsanda 
 

• Kvalitet på resultat 

• Helhetslösning 

• Bollplank /rådgivning 

• Förberedda utrymmen  

• Ge rekommendationer 
och åtgärdsförslag 

• Samarbetsanda 

• Verksamhetsnära 

• Stöd till exjobbare 

• Kvalitet på resultat 

• Helhetslösning 

• Tydliga roller och 
ansvar för olika 
uppgifter 

• Förberedda lokaler 
med rena lokaler och 
funktionellt 
avgränsade rum 

• Lager för förvaring av 
prover, både vatten 
och fasta material 

• Utvecklingsbart för 
framtida behov 

• Utvecklingsbart för 
koncerngemensamma 
projekt 

• Pilotlaboratorium 

• Stöd till exjobbare och 
doktorander 

• Analytisk kompetens 

• Kunskap 
analysmetoder 

• Kunskap om 
avfallsmaterial 

• Systematisk och 
noggrann 

• Förmåga att planera, 
utföra och rapportera 
analyser 

• Drivkraft 

• Nyfikenhet 

• Problemlösnings-
förmåga  

• Mål- och 
resultatinriktad 

• Stresstålig 

• Entreprenör 

• Samarbetsförmåga 

Should • Smidig hantering 

• Planerbarhet, 
behovsstyrt 

• Kontaktperson per 
anläggning 

• Kunskap om andra 
laboratorier, alternativ 

• Planerbarhet, 
behovsstyrt 

• Kontaktperson per 
projekt 

• Kunskap om andra 
laboratorier, alternativ 

• Planerbarhet, 
behovsstyrt 

• Kontaktperson per 
projekt 

• Utveckling av metoder 
och verktyg 

• Förmåga att se affär i 
lösningar 

• Omvärldsvaka och se 
möjligheter 

• Kommunikativ och 
pedagogisk 

• Nätverka med andra 

• Initiativrik 

• Innovativ 

• Förhandlings-förmåga 

Could • Processanalyser, 
uppföljning 

• Arbetsmiljöanalys 

• Kloranalyser 

• Oljeindex 

• Erfarenhetsutbyte  

• Attraktiv som 
arbetsgivare 

• Skapa karriärvägar 

• Förtroende-skapande 

• Geotekniska analyser 

• Attraktiv som 
arbetsgivare 

• Förtroende-skapande 

• Service minded 
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Bilaga 9 – Relationsdiagram över aspekter som formar en önskad identitet för ett 

framtida utrednings- och utvecklingslabb med ett kunskapsnav 
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Bilaga 10 -Schematisk skiss över strategi för att nå långsiktiga mål. 
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Bilaga 11 – Relationsdiagram över uppgiftsroller som ger upphov till kompetensroller 
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Bilaga 12 – Kartläggning av kompetensbehov 

 

Önskemål om kompetens som framkom vid intervjuer i samband med förstudie 
 

1. Analytisk kompetens 
2. Kunskap analysmetoder 
3. Kunskap om avfallsmaterial 
4. Systematisk och noggrann 
5. Förmåga att planera, utföra och rapportera analyser 
6. Drivkraft 
7. Nyfikenhet 
8. Problemlösningsförmåga  
9. Mål- och resultatinriktad 
10. Stresstålig 
11. Entreprenör 
12. Samarbetsförmåga 
13. Förmåga att se affär i lösningar 
14. Omvärldsbevaka och se möjligheter 
15. Kommunikativ och pedagogisk 
16. Nätverka med andra 
17. Initiativrik 
18. Innovativ 
19. Förhandlingsförmåga 
20. Service minded 
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Bilaga 13 – Översiktlig processkartläggning för ett framtida utrednings- och 

utvecklingslaboratorium med ett kunskapsnav.  
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Bilaga 14 – Analys av kompetensprofil 

 
Carlgren et 

al. 1999 

Targama 

(1978, se 

Forslund 

2013) 

Roll som 

utförare 

Roll som 

utvecklare 

Roll som expert Roll som 

kunskapsspridar

e 

Fakta Kunskap dvs 

fakta och 

metoder 

• Analytisk 

kompetens 

(kemi) 

• Kunskap om 

kemiska 

analysmetoder 

• Förmåga att 

planera, utföra 

och rapportera 

analyser 

• Kunskap om 

provtagning 

• Kunskap om 

avfallsmaterial 

• Kunskap om 

instrument 

• Kunskap om 

behandlingsmet

oder 

• Kunskap om 

fastläggningsme

toder 

• Kunskap om 

reningstekniker/ 

vattenrening 

• Kunskap om 

avfallsmaterial 

• Kunskap och 

förståelse för 

lagar, regelverk 

och 

tillståndsvillkor 

• Kunskap och 

förståelse för 

lagar, regelverk 

och 

tillståndsvillkor 

• Kunskap om 

avfallsmaterial 

• Omvärldsbevak

a 

• Hantera statistik 

• Hantera 

databaser 

Förståelse 

(varför) 

Erfarenhet, 

värderingar, 

kontakter och 

kontaktnät 

• Erfarenhet av 

laborativt arbete 

och pilotförsök 

• Samarbetsförmå

ga 

• Samarbetsförmå

ga 

• Förmåga att 

bedöma 

lönsamhet 

• Förmåga att se 

risker 

• Mål- och 

resultatorientera

d 

• Initiativrik 

• Utvärderingsför

måga 

• Förmåga att se 

förbättringar 

och 

effektiviseringar 

• Helhetssyn 

• Samarbets-

förmåga 

• Samarbets-

förmåga 

• Se vikten av att 

sprida kunskap 

• Initiativrik 

Förtrogenhet 

(Vad) 
•  • Problemlösning

sförmåga 

• Förmåga att se 

affär i 

lösningar/affärs

sinne 

• Innovativ 

•  • Se möjligheter 

Färdighet 

(Hur) 

Färdigheter att 

utföra 
• Analytisk 

• Systematisk och 

noggrann 

• Strukturerad 

och metodisk 

• Stresstålig 

• Ansvarstagande 

• Ärlig 

• Planera, 

prioritera och 

fördela resurser 

 

• Drivkraft 

• Nyfikenhet 

• Entreprenör 

• Förhandlingsför

måga 

• Lyhörd 

• Planera, 

prioritera och 

fördela resurser 

• Hjälpsam 

• Förhandlingsför

måga 

• Serviceinriktad 

• Hjälpsam 

• Kommunikativ 

och pedagogisk 

• Nätverka med 

andra 

• Serviceinriktad 

• Nyfikenhet 

• Diplomatisk 

• Smidig 

 


