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Sammanfattning
I denna fallstudie kommer ett tjänsteföretags huvudprocess att undersökas.
Processtyrning är identifierat som en viktig faktor för många organisationer och det
finns flertal företag som har brister inom processerna. I tjänsteföretag är det viktigt att
skapa en bild av huvudprocessen då det oftast existerar dolda brister som är tydligare i
ett tillverkningsföretag i form av mer mätbara resultat. Syftet med rapporten är att
kartlägga huvudprocessen hos ett tjänsteföretag med en unik kvalitétsgaranti samt
identifiera brister och följaktligen formulera eventuella förbättringsförslag.

Radonkonsult AB är ett av Sveriges ledande företag inom radonsanering med en av den
högsta kundnöjdheten inom området. Bakgrunden i rapporten redogör företagets höga
kundnöjdhet och beskriver fallföretagets slutprodukt, som alltid uppnår kundernas krav.
Trots företagets höga kundnöjdhet uppstår det en del brister som påverkar hela
organisationen och dess processer negativt. Bristerna har identifierats främst i
organisationens huvudprocess och påverkar inte bara slutprodukten och dess kvalité
utan även de anställda. Studien är en fallstudie där datainsamlingen bygger på intervjuer
och observationer. Fallstudien kommer att redogöra vilka brister företaget besitter och
varför de uppstår. De identifierade bristerna som analysen av fallstudien kommer att
beröra är främst planering, kommunikation, stress och kvalitét. Med hjälp av litteratur
från ett flertal författare så visade de att somliga verktyg har varit mer anpassade än
andra jämfört med vilka förutsättningar organisationen besitter. Resultatet av fallstudien
visar att företagets främsta brister är planering, kommunikation, materialhantering,
felprioriteringar och stress. Verktyg som en processkarta, träddiagram och PDCA
presenteras vidare i analysen som lösningsförslag för att se hur dessa brister bör
motverkas och varför de bör motverkas.
Följaktligen har potentiella förbättringsförslag framställts genom en prototyp av en
alternativ kartläggningsbild av huvudprocessen. Kartläggningen lyfter de huvudsakliga
bristerna och de påföljder som uppstår i huvudprocessens olika faser.
Rapporten redovisar att fallföretaget bör ändra sitt planeringsarbete inför varje projekt
samt att de bör använda sig av PDCA för att öka kvalitén och ständigt utveckla sin
slutprodukt. Genom att fallföretaget utvecklar sin slutprodukt med hjälp av
planeringsarbete och PDCA så uppnår de sin kvalitetsgaranti enklare och billigare.
Kvalitetsgarantin är nödvändig för fallföretagets marknadsposition.
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Nyckelord
Process, processer, förbättringar, ständiga förbättringar, motgångar, påverkan, kvalité

Förkortningar och definitioner
JIT är enligt Sörqvist (2006) en förkortning av Just in Time som innebär att
beställningar görs från leverantörer som levererar materialet till arbetsplatsen för att
undvika lagerkostnader.
Process-Redesign innebär att man utgår från processens syfte och designar en ny
process från grunden (Rentzhog 1998).
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Dagens marknad befinner sig i en ständigt utvecklande turbulens som har medverkat till
ett modernt samhälle som erfordrar nya krav på både kommunala och privata
organisationer att adaptera sig efter omgivningen. Om organisationer misslyckas att
bemöta dessa krav finns risken att de blir ineffektiva vilket kan leda till en försämrad
marknadsposition (Christopher 2011). Om en organisation ska förmå att bevara sin
marknadsposition menar Ljungberg och Larsson (2012) att en förändring av
organisationen är lämpligt. En organisationsförändring kan medföra ett bättre
slutresultat genom att förändra och bearbeta organisationens processer.

I alla verksamheter utförs processer som i sin tur skapar varor eller tjänster som
organisationen erbjuder sina externa kunder. Processerna ska utöver detta kontrolleras
så att en önskad kvalitét uppnås (Sandholm 2001).

Idag upplevs brister inom fallföretagets huvudprocess. Enligt fallföretaget visade det att
mycket resurser i mån av främst arbetstid går till spillo. Den främsta orsaken till
problemet är stillastående processer som varken utvecklas eller analyseras. Rentzhog
(1998) menar att fokus bör ligga på att reglera och förbättra huvudprocessen till
anledning att det är huvudprocessen som står för slutresultatet. Målet med att fokusera
på processerna är att skapa ett värde för kunden.
Trots att fallföretaget upplever problem i huvudprocessen så uppnår företaget en väldigt
hög kundnöjdhet. Då fallföretaget alltid uppnår de utlovade garantierna under 200
becquerel m3 vilket även är kundens enda fokus så lägger inte kunden någon större vikt
på hur fallföretagets processer ser ut. Under de senaste åren har företaget hastigt
utvecklats i storlek och under en kort tid har anställningskurvan ökat jämfört med
tidigare år. Då anställningskurvan drastiskt har ökat så har arbetsmomenten blivit oklara
vilket även är företagets svacka. Detta påverkar inte minst de anställda negativt utan
även organisationens klarhet i processerna vilket leder till att slutresultatet även drabbas
negativt.

Sujova (2015) menar att främsta skälet till att verksamheter presterar undermåligt är
ineffektiva interna processer inom verksamheten som i sin tur leder till improduktivt
resultat, inte enbart för verksamheten men även för slutkunden.
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Laihonen et.al (2014) menar också att serviceinriktade organisationer centrerar sina
system utifrån medverkande parter, processer och resurser som medför att skapa ett
värde för slutkunden.

Eftersom slutprodukten i princip alltid når de utlovade garantier så lägger inte företaget
större vikt på själva huvudprocessen som får garantierna att nås. Det leder till att
stödprocesserna inom huvudprocessen blir oklara och bidrar med en mängd brister.
Ljungberg och Larsson (2012) menar att processtyrning inte endast handlar om
processen och processägaren utan även att kunna skapa ett helhetsintryck. Författarna
menar att detta helhetsintryck kräver ett nytt sätt att leda och att utveckla processerna.
Det existerar tre viktiga ledningsområden i processutvecklingen för organisationer. Det
är, processerna, resurserna och de mänskliga förfogandet som utför det operativa
arbetet. Ytterligare menar Rentzhog (1998) att organisationens fokus på processer inte
räcker för att skapa de förutsättningar som krävs för att organisationer ständigt ska
utvecklas. Det krävs även en tydlig koppling mellan de enskilda processerna och
huvudprocessen.

För att kunna skapa förutsättningar för utveckling är det av stor vikt att särskilja vilka
grundorsaker det finns för dagens problem menar Ljungberg och Larsson (2012).
I dagsläget existerar det en handfull antal studier som berör processtyrning,
kartläggning och lämpliga metoder vid utveckling av en huvudprocess och dess
delprocesser. Dessa studier berör verksamheter som försörjer sig via tjänster samt
utlovade garantier för sin slutprodukt. Sökning på vetenskapliga portaler redogör ett
mindre antal studier inom detta område. Dessa studier av processhantering och
utveckling inom tjänsteverksamheter har undersökts på bland annat vårdanstalter
(Freitas Moura Souza A. et. Al 2016).
Huvuddelen av de granskade vetenskapliga artiklar som har inriktning mot
processhantering eller processtyrning riktar sig mot produktionsverksamheter och
förbättring av dess processer. I allmänhet presenteras processhantering i form av
tillverkning av maskineri där fokus ligger på förbättring av processer med kvantitativa
inslag. Där fokus läggs på huvudprocesser och delprocesser som har ett mätbart resultat
i form av maskiners kostnader och dess värde i förhållande till en producerad
slutprodukt (Morlock och Meier 2015; Wilsson 2017). Det finns ett väldigt fåtal
vetenskapliga artiklar som redovisar processhantering i serviceförsörjande verksamheter
och identifierade artiklar berör företrädesvis innovation och konkurrensfördelar
(Laihonen et al 2014).
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Följaktligen finns det många obesvarade frågor hur ett mindre service företag med
utlovade garantier ska hantera och kartlägga dess processer. Därför ligger fokus i
studien att fylla ut gapet i forskningen om processtyrning, kartläggning och identifiera
förbättringsmöjligheter i ett mindre service försörjande företag.
Det här arbetet baseras på itteratur och vetenskapliga artiklar som grundas på processer,
processtyrning och kartläggning. Tidigare litteraturstudier har används där
verksamheten försörjer sig via produktion, tillverkning eller tjänst av annat slag, främst
processhantering inom sjukhus.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att kartlägga huvudprocessen hos ett tjänsteföretag med en unik
kvalitétsgaranti samt identifiera brister och följaktligen formulera eventuella
förbättringsförslag.

1.3 Frågeställningar


Vilka brister finns hos fallföretaget?



Hur motverkas dessa brister?

1.4 Avgränsningar
Radonkonsult AB har nischat sina arbetsprocesser med flertal olika patent som gör
företaget Sverigeledande inom radonsanering. Trots företagets patent har en
överenskommelse mellan företaget och skribenterna gjorts därför kommer inte patenten
att beröras i rapporten.

1.5 Företagsbeskrivning
I följande kapitel presenteras Radonkonsult AB, vilka åtgärder företaget tilltar idag för
att motverka brister och en mer grundlig beskrivning av produkten.

Radonkonsult AB är ett tjänsteföretag som sanerar radon i bostäder runt om i Sverige. I
dagsläget har de tio anställda och har sitt huvudkontor placerat i Norrtälje. Företagets
tjänst är väldigt anpassad efter varje enskilt uppdrag. Arbetet utförs vanligtvis i
Stockholms regionerna men de har även uppdrag i andra delar av Sverige. Radonkonsult
AB har 20 års praktisk erfarenhet inom sanering av radon. De utvecklar även nya
arbetssätt och verktyg för att kunna öka kvalitéten samt sänka radonhalterna runt om i
Sverige. I dagens läge är Radonkonsult AB det enda företaget i Sverige inom
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radonsanering som ger kunden garantier på att radonhalterna inte ska överstiga 200
becquerel/m3 som anses skadligt och på lång sikt dödligt för människor. Detta gör
Radonkonsult AB väldigt nischade och ger dem en unik kvalitétsgaranti. Företaget har
under alla sina arbeten lyckats nå det rekommenderade gränsvärdet på 200
becquerel/m3 och därför ger det en väldigt hög kundnöjdhet.

Hur Radonkonsult AB arbetar idag för att motverka brister
Radonkonsult AB arbetar kontinuerligt för att motverka kvalitétsbrister. Detta sker
genom att samla alla anställda i företaget till ett fredagsmöte en timme i veckan. De
diskuterar, analyserar och reflekterar över hur de olika momenten på arbetsplatserna har
fungerat samt hur arbetena kommer att se ut kommande veckor. De arbetar redan med
att ständigt förbättra sig då de både är ISO 9001 och 14001 certifierade.

Personal, synsätt och utveckling
Radonkonsult ABs roller i företaget är


VD



Besiktningsmän



Arbetsledare



Fältare/montörer

Då företaget fortfarande är relativt litet med sina tio anställda finns endast en
arbetsledare. Arbetsledaren ansvarar för att arbeten utförs ordentligt och att rätt
arbetssätt används vid montering.

Radonkonsult AB har flertal patenterade arbetssätt och egenutvecklade verktyg för att
kunna bibehålla sina garantier mot en hälsosammare bostad utan skadlig dos av radon.
Dessa verktyg och arbetssätt utvecklar Radonkonsult AB ständigt för att skapa en
säkrare arbetsmiljö och att nå sitt mål att bli marknadsledande inom radonsanering.

Personalen är en väsentlig och stor resurs inom företaget därför läggs det stor vikt att
personalen har lämplig kunskap om arbetet, dess risker och möjligheter. Därför
kvalitéinvesterar Radonkonsult AB ständigt resurser i utbildningar så att personalen ska
vara kunniga, noggranna och medvetna om yrket och dess arbetsmiljöer.

Radonkonsult AB lägger stor fokus på sin kvalité och hur de påverkar miljön. De
strävar efter att ständigt förbättra företagets kvalité samt utveckling. Företaget är ISO
9001 och 14001 certifierade av anledningar till att ständigt förbättra sin utveckling mot
marknadens ständiga utvecklingskrav.
10

2 Metod
Det finns mångfaldiga tillvägagångssätt och undersökningsansatser som har verkan på
hela studien och dess slutresultat. I följande kapitel redovisas de resonemang om de val
som gjorts för att utföra arbetet.

2.1 Undersökningsansats
Det existerar ett flertal varierande forskningsupplägg som begrundas på syftet med
arbetet. Arbetets syfte är att kartlägga huvudprocessen hos ett tjänsteföretag med en
unik kvalitétsgaranti samt identifiera brister och följaktligen formulera eventuella
förbättringsförslag och genomförs som en fallstudie. Avsikten med en fallstudie är att
framställa en mer djupgående uppfattning av en social företeelse i dess sanna miljö (Yin
2014).

2.2 Forskningsstrategi
Deduktiv och induktiv är två vanliga angreppssätt för att skilja förhållandet mellan teori
och efterforskning. Deduktiv innebär att grunden inom det valda ämnet är bekant och
sedan konstrueras en hypotes som fastställer den empiriska granskningen. Teorin och
den framställda hypotesen ligger till grund för datainsamlingen. Induktiv betyder att
teorin är grunden till slutsatsen och en analys sker efter datainsamlingen (Bryman och
Bell 2015).

Denna studie har primärt använt en deduktiv forskningsstrategi då syftet är utformat
från redan tidigare teorier och koncept. Detta på grund av skribenternas föregående
teoretiska kunskaper inom processhantering och kartläggning. Tidigare vetskap inom
ämnet är grunden till vilken forskningsstrategi som har använts under studiens gång.
Skribenterna har urskiljt den väsentliga teorin som bedömdes vara av betydelse för att
besvara studiens syfte och forskningsfrågor.

Kvantitativ forskning betonar kvantiteten vid datainsamling och utgår i regel från
nummer och siffror. Den kvalitativa metoden nyttjas för insamling av mer kvalitativ
data där djupgående frågor, åsikter och handlingar spelar en större roll än nummer och
siffror (Bryman och Bell 2015).
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Metoden i detta arbete klassificeras därmed som kvalitativ därför att den primära
insamlade datan har skett genom intervjuer och observation. Där medverkande aktörer
har delat med sig av relevanta åsikter i samband med studiens syfte och denna data har
legat till grund för vilka brister som existerar hos fallföretaget.

2.2.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie har nyttjats för att genomföra studien. Insamling av väsentlig teori
och lämpliga begrepp har tagits fram för att besvara studiens syfte. Litteraturstudien
påbörjades genom att söka teori i vetenskapliga artiklar som har identifierats med hjälp
av ett antal databaser som Google Scholar, Emerald och Science direct. För sökning av
tryckt litteratur har Högskolan i Gävles bibliotek använts. Vid sökningen har specifika
ord prioriterats, dessa ord är; process management, process mapping, quality
improvements, kvalitétsutveckling och processförbättring.

2.2.2 Primärdata och sekundärdata
Hox och Boeije (2005) menar att primärdata är data insamlat enbart för studiens syfte.
Direkt observation och intervjuer ligger till grund för den primära datan som har
använts för studien.

Sekundärdata är data insamlat av en tidigare informationskälla. Exempel på
sekundärdata kan vara data hämtad från en hemsida eller en tidigare studie (Hox och
Boeije 2005).

Detta arbete kommer baseras både på primär- och sekundärdata. Primärdata som
användas i arbetet består av intervjuer som kommer genomföras på de anställda som
huvudprocessen berör. Datan från intervjuerna har sammanställts samt analyserats och
ligger till grunden för kartläggningen av fallföretagets huvudprocess. Den sekundära
datan kommer bestå av relevanta vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur. Den
sekundära datans huvudsakliga uppgift är att framställa eventuella förbättringsförslag.
Tidigare studier har granskats i vetenskapliga och konceptuella modeller som
identifieras i litteraturen. Ytterligare har sekundärdatan använts för att stärka rapportens
resultat och slutsats.
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2.2.3 Intervjuer
Saunders (2016) menar att intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt vid insamling av
grundläggande, giltig och pålitlig data som är väsentlig i samband med studiens syfte
samt forskningsfrågor. Vidare menar Saunders (2016) att det existerar olika typer av
intervjuer, strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade
intervjuer. Denna studie har främst nyttjat semi-strukturerade intervjuer för att det har
funnits förberedda frågor kopplade till studiens huvudsakliga motiv men det har funnits
utrymme för de inblandade aktörer att kommentera och diskutera öppet om frågorna.

Den insamlade datan från intervjuerna har utformat en helhetsbild av företaget och dess
huvudprocess.

Intervjufrågorna baseras på existerande teorier och hypoteser knutna till studiens ämne.
Detta har även legat till grunden vilka variabler som är relevanta vid kartläggningen av
huvudprocessen. Frågorna som har använts presenteras i bilaga 1.

2.2.3.1 Intervjuerna hos fallföretaget
Då främsta syftet med intervjufrågorna var att undersöka vilka brister som upplevs i
fallföretagets huvudprocess så har endast montörerna som dagligen arbetar i
huvudprocessen intervjuas. Fyra av fem montörer har intervjuats. Då intervjuerna
utfördes under sommarens semestertider så uppstod det svårigheter att intervjua den
sista montören. Intervjuerna har klassificerats som kvalitativa med fyra intervjufrågor
där möjligheten funnits för montörerna att diskutera öppet vid varje fråga. Intervjuerna
skedde 16 juni, tog ca 5-10 minuter/person och skedde på Radonkonsult ABs
huvudkontor i Norrtälje.

2.2.4 Observation
Blumberg (2008) menar att observation kvalificeras som ett bra angreppssätt att besvara
studiens forskningsfrågor. Observationer tillhandahåller tillförlitlig information om vad
som har hänt och genererar därutöver användbar data för andra metodval till studien.
Observation förknippas generellt med kvalitativa studier men är lika passande för
kvantitativa studier. Blumberg (2008) påpekar att observationer som används vid en
kvalitativ studie benämns med termen delaktig observation.
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2.2.4.1 Delaktig observation hos fallföretaget
Den insamlade datan genom delaktig observation har skett under en provanställning
som montör hos fallföretaget på 6 månader. En av författarna till denna fallstudie har
arbetat som montör parallellt med studierna. Då observationerna uppstått har de även
analyserats och diskuterats med de andra montörerna för att stärka sannolikheten samt
att identifiera vilka brister som existerar i fallföretagets huvudprocess.

2.3 Kartläggningsmetod
Med hjälp av en kartläggning över fallföretaget så har en övergripande bild över
huvudprocessen tagits fram för att enklare uppfatta vilka brister som förekommer och
för att besvara första frågeställningen i fallstudien. Fråga ett i frågeställningen lyder
Vilka brister finns hos fallföretaget?

Det existerar flertal metoder och standarder vid kartläggning av processer. Metoden som
väljs att använda kan variera mellan erfarenhet, tillgänglig information och enkelhet
(Ljungberg och Larsson 2001). En organisations huvudprocesskarta ska redovisa på ett
övergripande sätt hur företagets viktigaste processer fungerar. Dock presenterar
huvudprocesskartan generellt sätt inte respektive delprocess eller hur processerna kan
utvecklas, utan endast gör processerna tydligare. Därmed är det angeläget att bryta ner
huvudprocesskartan i en mer detaljerad redogörelse av varje enskild process (Ljungberg
och Larsson 2001).

Även Sandholm (2001) menar att det är lämpligt att bryta ner processer till delprocesser
med syfte att underlätta identifieringen av brister samt förbättringsmöjligheter. Genom
en kartläggning menar Sörqvist (2004) att enkelheten redovisas och brister blir enklare
att identifiera. Vidare menar Sandholm (2001) att även företag som försörjer sig via
tjänsteområdet är det gynnsamt att karakterisera processerna genom en kartläggning.
I denna fallstudie har kartläggningen realiserats genom delaktig observation under en
längre period och genom intervjuer med de anställda som utför arbetet i
huvudprocessen. Den insamlade datan har sedan använts för att skapa en detaljerad
modell av fallföretagets huvudprocess och dess delprocesser.
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2.4 Analysmetod
Enligt Saunders (2016) är en tematisk analys ett väldigt flexibelt och praktisk
angreppssätt främst vid utvärdering av kvalitativ data. Den grundläggande tanken med
detta angreppssätt är att identifiera motiv eller snarlika mönster i den insamlade datan
för att sedan kodas i samband med studiens forskningsfrågor. Tematisk analys har
använts vid granskning av data i denna studie.

Med utgångspunkt från kartläggningen som har konstruerats utifrån litteratur, intervjuer,
observationer, primär och sekundärdata så har ett träddiagram utformats med avsikt att
bryta ner de identifierade brister och lokalisera grundorsakerna.

2.5 Träddiagram
Ett anpassat träddiagram har använts för att få en förståelse hur fallföretaget bör arbeta
för att besvara på fråga två i frågeställningen som lyder hur motverkas dessa brister?.
Dessa brister är framtagna genom rapportens kartläggning som presenteras i resultatet.

Träddiagrammet är ett verktyg som i olika steg bryter ner och tydliggör vad orsaken till
bristen är. Träddiagrammet synliggör grundorsaken till varför en brist uppstår från
första början. Träddiagrammet är ett gynnsamt hjälpmedel för att nå organisationens
uppsatta mål (Sörqvist 2004).

2.6 Kritisk granskning av metod
Studien har genomförts som en fallstudie. En nackdel med studien är att ett enskilt fall
inte kan redogöra en verklighetsbild fullständigt, vilket medför att slutresultatet bör
betraktas med försiktighet. Ytterligare karakteriseras denna studie som kvalitativ, en
nackdel med metoden är att resultatet blir för subjektivt.

Semi-strukturerade intervjuer har använts vid insamling av primärdata. Saunders (2016)
menar att denna typ av tillvägagångssätt kan påverka studiens reliabilitet och pålitlighet
eftersom det finns en stor sannolikhet att medverkande aktörer kommer ha varierande
synpunkter vid olika tillfällen. Vidare menar Blumberg (2006) att observationsrollen
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kan påverka hur medverkande aktörer agerar. Detta märktes av vid intervjuerna där en
av montörerna kände press då det var en intervju och svarade därför mindre utförligt än
vad personen vanligtvis gör.

2.6.1 Reliabilitet
Begreppet reliabilitet innebär att forskare står i begrepp att genomföra och använda
identiska metoder som har använts vid en tidigare studie och uppnå samma resultat
(Saunders 2016).

Denna studie är en fallstudie, vilket innebär att samma resultat förmodligen inte går att
uppnå hos andra verksamheter även om samma tillvägagångssätt nyttjas. Anledningen
till detta är att inblandade människors synpunkter och mätningar kommer att variera
beroende på verksamhet. Även påverkar tidpunkten relevanta synpunkter och mätningar
för fallföretaget då de alltid är i framkant av marknadens utveckling. Därmed uppskattas
det svårt att uppnå samma resultat som kan anses anpassad efter fallstudien.
Reliabiliteten bedöms följaktligen låg i denna studie.

2.6.2 Validitet
En studies validitet grundas på hur lämpad mätningarna är kontext med bearbetningen
av resultatet och analysen (Saunders 2016). Blumberg (2006) menar att validitet hävdar
att valda forskningsmetoder mäter vad som är avsett att mäta. Ytterligare redovisar
Saunders (2016) två olika valideringstekniker till syfte att styrka studiens kvalité;
triangulering och människors delaktighet.

Triangulering antyder att använda ett flertal källor samt metoder vid insamling av data
med avsikt att stärka validiteten och trovärdigheten. Syftet med detta tillvägagångssätt
är att säkerhetsställa så att den insamlade datan betyder vad den tros betyda. Metoden
underlättar genomskådandet av den verkliga innebörden i den insamlade datan
(Saunders 2016).

Människors delaktighet innefattar att förmedla redan insamlad data till olika aktörer.
Syfte att erhålla bekräftelse på datans validitet genom kommentarer och synpunkter.
Denna typ av teknik är väsentlig vid en kvalitativ studie (Saunders 2016).
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För att höja studiens validitet har båda presenterade tekniker nyttjats. Studiens
teoretiska referensram grundas på ett flertal källor som har identifieras genom en
litteraturstudie.

Den sammanställda datan vid utvärdering av företagets befintliga processer och
framtagning av de alternativa förbättringsförslagen har under tiden de uppstått, pendlat
mellan flera montörer på fallföretaget med samma konstaterande. Där datan har
analyserats och bekräftats av flertal montörer.

3. Teori
Den teori som har betraktats vara väsentlig redovisas i följande kapitel. Inledningsvis
tydliggörs en generell redogörelse av begreppet process följt av en beskrivning av
klassificering av processer. Vidare redogörs PDCA modellen och varför man bör
kartlägga processer.

3.1 Process
Ordet process har sitt ursprung från latinets “processus” och “procedere” som
innebär ”framåtskridande” eller “gå framåt” (Bergman och Klefsjö 2001). Begreppet
process härstammar från tidigt 1800 tal i samband med uppvaknandet av
industrisamhället (Melan 1992). En av de ledande auktoriteterna inom processtyrning
definierar begreppet, (Rentzhog 1998 s.29)
“En aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar ett inobjekt, tillför värde till det och
förser en intern eller extern kund med ett resultat. Processer använder sig av en
organisations resurser för att framställa definierade resultat”

Rentzhog (1998) anser att ovanstående definition fokuserar på hur ett inobjekt ombildas
till ett resultat och att kunna beskriva flödet av produkter och tjänster. Dessutom
påpekar Rentzhog (1998 s.29)
“Den logiska organisationen av människor, material, energi, verktyg och procedurer
till arbetsaktiviteter designade att producera ett specifikt resultat”

Ovanstående citat redovisar inte bara enbart inobjektet och dess aktiviteter som
framställer resultatet, utan människorna och använda resurser är av betydelse (Rentzhog
1998).
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Bergman och Klefsjö (2001 s.127) anser även att definitionen process i regel kan tolkas
som maskiner eller produktion på löpande band men faktum är att processer handlar om
ett lyckat samarbete mellan människor och presenterar begreppet:
“En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att
skapa värde åt någon extern eller intern kund”

Begreppet indikerar på är en process i stor omfattning är mer än input och output.
Ljungberg och Larsson (2001) påpekar också att det är skillnad på en process och ett
flöde.

3.2 Kategorisering av processer
Bergman och Klefsjö (2012) menar att en organisation kan indela och klassificera sina
processer efter olika faktorer, generellt sätt hur många människor som är inblandad i
processen och efter var gränssnittet finns. En annan metod för att urskilja
organisationens processer är att strukturera dem efter den tilldelade uppgift som
processen har och kategoriseras enligt följande.


Huvudprocessen, dess definition enligt Bergman och Klefsjö (2012 s.418) är
“Huvudprocessens uppgift är att uppfylla externa kunders behov och förädla de
produkter organisationen erbjuder. Dessa processer har alltså externa kunder.”

Ett exempel på en huvudprocess enligt Bergman och Klefsjö (2001) är
produktutvecklingsprocessen som besitter främsta syftet att skapa värde för
framtida kunder samt produktionsprocessen som skapar värde för de befintliga
kunderna. Enligt Sörqvist (2013) besitter huvudprocessen samma syfte att skapa
värde för externa kunder men även att huvudprocesserna speglar organisationens
existerande. Ljungberg och Larsson (2001 s. 82) menar att definitionen är oklar
men kan beskrivas som
“De Processer vars aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en extern kund,
processer som realiserar affärs-/verksamhetsiden, processer som tillsammans
bildar ett system som utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller
verksamheten.”
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Stödprocesserna huvudsakliga syfte är att förse huvudprocesserna med
nödvändiga resurser. Processerna har inga interna kunder. Bergman och Klefsjö
(2012) menar att exempel på dessa processer är underhållsprocess och
administrativa processer av olika slag. Enligt Sörqvist (2013 s.115) så har
stödprocessen definitionen att
“stödprocesser utgör av de processer som krävs för att övriga processer ska
fungera så effektivt och omfattar olika arbetsuppgifter av stödjande och
administrativ karaktär.”



Ledningsprocess har som uppgift enligt Sörqvist (2013 s.119)
“…att besluta organisationens mål och strategier samt genomföra förbättringar
av organisationens övriga processer. Också dessa processer har interna kunder.
Hit hör processer för strategisk planering, målsättning och revision.”

Sörqvist (2013) menar även att ledningsprocesser är nödvändiga processer som
krävs för att styra och leda övriga processer.

Det huvudsakliga ändamålet med varje process är att tillfredsställa organisationens
kunder till minsta kostnad. Det krävs utförlig planering och tillräckliga resurser för att
genomgå processerna. Större fokus på organisationens processer underlättar
identifierandet av de aktiviteter som skapar produkterna istället för att enbart fokusera
på slutprodukten (Bergman och Klefsjö 2012).

3.3 Processynsättet
Att fokusera på processerna medför att uppmärksamheten styrs från slutresultatet till de
förädlingskedjor som framställer resultatet (Rentzhog 1998). Den huvudsakliga tanken
är att processen skapar resultatet, därför är det processen som i första hand bör styras
och förbättras. Även Höber et. al (2015) menar att organisationens aktiviteter och
processer borde vara i centrum, då de är värdeskapande för organisationens framtid.
Med utgångspunkt att det existerar avvikelser i processen, medför det även avvikelser i
resultatet (Rentzhog 1998). Betydelsen av att fokusera på processer är ingen oprövad
filosofi. Inom produktionsverksamheter har det under en lång tid funnits stor fokus på
att kontinuerligt förbättra företagets processer som härstammar från Taylors vision inom
Scientific Management (Rentzhog 1998).
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Enligt Rentzhog (1998) krävs en förståelse över processernas struktur för att ha
möjligheten att öka kvalitén och ständigt förbättra, detta kan klargöras genom en
kartläggning. Goerzig et. al (2015) menar att genom att ha en förståelse om
processernas struktur samt planera tillvägagångssätten i processerna så effektiviseras
flödet hos en organisation. Genom att skapa en förståelse om sina processer och
implementera nödvändiga ändringar får organisationen bättre service, förbättrad kvalité
samt minskade kostnader i processerna (Hussain et. al 2017).

Organisationer som under en kortare tid utvecklas och växer till storlek tillåter sig själva
att bli som Ljungber och Larsson (2001) själv skriver det ”vildvuxna” vilket innebär att
arbetsmetoder och rutiner som en gång i tiden var helt logiska och naturliga, har efter
korrigerats och justerats för att anpassas till förändrade förutsättningar. Det leder till att
processerna inom organisationen blir mindre strukturerade (Ljungberg och Larsson
2001).

Rentzhog (1998) menar att om en verksamhet vill ständigt utvecklas tillsammans med
en god kvalité så krävs det att verksamheten lägger fokus på de människor som utför
processerna. Saide (2015) poängterar också att de anställda måste ha en djup kunskap
inom företagets huvudprocess och därmed måste deras kännedom utvidgas. Det är
vanligt att ordet process har en väldigt spridd definition bland människor som i
allmänhet skapar förvirring vid implementering av processledning och ett processynsätt.
För att motverka förvirring krävs en tydlig och klar definition av syftet med
processledning och givetvis vad begreppet process innebär, med ändamålet att skapa en
gemensam uppfattning i verksamheten (Rentzhog 1998).

Enligt Nofal et. al (2013) är det nödvändigt att ha en gemensam uppfattning om hur
organisationens resurser används. Genom att förstå organisationens flöden kan
resurserna enklare planeras och användas effektivare. Medarbetarna bör aktualiseras av
två stycken huvudsakliga skäl, med avsikt att främja processynsättet inom
organisationen (Rentzhog 1998).


Processynsättet förser medarbetarna med nödvändig kunskap för att de ska
kunna fatta relevanta beslut. Filosofin skapar en bättre helhetsbild för hur hela
verksamheten fungerar och hur allt hänger ihop.
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Processynsättet gör organisationen mer förändringsbenägen. Genom att ständigt
ifrågasätta verksamhetens processer, genomföra korrigeringar och förbättringar
kommer medarbetarna att vänja sig vid en mer föränderlig miljö.

3.4 PDCA
PDCA modellen konstruerades ursprungligen av Walter Shewhart på 1920 talet och
förädlades längre fram av Edward Deming (Sörqvist 2004). Modellen har till uppgift att
beskriva problemlösning till arbeten genom ett cyklist förfaringssätt grundat på de fyra
faserna, Plan-Do-Check-Act (Sörqvist 2004). Ljungberg och Larsson (2009) menar att
modellen är ämnad för att kontinuerligt utveckla en verksamhet och dess aktiviteter.
Enligt Morlock et. al (2015) är PDCA ett verktyg för organisationer som vill prestera
och ständigt utvecklas. Tankesättet modellen uttrycker kan utnyttjas för att examinera
karaktären på en process eller olika delprocesser. Vidare menar Ljungberg och Larsson
(2009) att en välutvecklad process borde behandla alla dessa kategorier. Aktiviteter
borde inte endast genomföras, de borde dessutom planläggas, analyseras och vid behov
revideras.

(Bild hämtad: 2017-08-18,
http://www.allaboutlean.com/pdca/)



Plan - I denna period är ändamålet att få en definition av själva problemet.
Konstatera grundorsakerna till problemet och även identifiera kvalificerade
åtgärder för att avlägsna orsakerna. Sörqvist (2004) rekommenderar att i
följande fas använda sig av ett eller flera av de sju ledningsverktygen.



Do - De identifierade åtgärderna implementeras i denna period. Vanligtvis utförs
åtgärderna i kvalificeringsomgångar för att kunna bedöma hur väl de fungerar.



Check - När åtgärderna har realiserats tillfogas en fullföljning där man granskar
om åtgärderna har gett något resultat.



Act - Beroende på hur utförandet av föregående punkter har artat sig kan
potentiella justeringar och förbättringar utföras.
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3.5 Varför kartlägga processer?
Det andra steget inom processtyrning är att definiera processerna. Organisationer som
försörjer sig via tjänster saknar vanligtvis en detaljerad processbeskrivning. Genom att
definiera processen tillkommer information och förståelse om hur operativ processen är,
hur kommunikationen fungerar samt att förbättringsmöjligheter identifieras (Melan
1992). Enligt Ljungberg och Larsson (2001) så beskrivs det att kartläggning av
processer är ett enkelt sätt att förstå hur organisationens alla delar är relaterade till
varandra samt hur organisationens olika processer skapar värde för kunden. Enligt
Freitas Moura Souza et. al (2016) så hjälper processkartan organisationen att förstå
oklara processer. Genom att få en klarare bild blir det enklare för organisationen att
förstå olika ansvarsområden som i sin tur leder till att förståelsen om oklara processer
ökar och kan motverkas. Författarna fann det lämpligt att använda sig av observationer
för att utforma den anpassade processkartan. Vidare analyserade de processerna i tre
olika steg för att kunna förbättra den befintliga processen. Steg 1: Analysera så att varje
process uppfyller sitt syfte. Steg 2: analysera hur presterar varje process? Steg 3:
Besitter personalen den nödvändiga kunskapen/kompetensen för att driva processen?

Sörqvist (2013) menar att genom en kartläggning av en process så visualiseras hur
processen ser ut i verkligheten i jämförelse med visionen av processen samt hur
processen bör fungera i framtiden. Även kan förbättringsmöjligheter identifieras genom
en processkartläggning (Sörqvist 2013). Kartläggning av processer är en lämplig metod
vid insamling av data i samband med avvikelser (Rybicka et.al 2015)

Ljungberg och Larsson (2001) menar att genom kartläggning av processerna gör de
osynliga processer synliga. Sandholm (2001) menar att genom en kartläggning skapas
möjligheter för organisationen att hitta potentiella problem som flaskhalsar, onödiga
steg och korrektionsaktiviteter. Även bidrar kartläggningen med struktur och logik till
processernas funktioner och arbetsmoment. Hussain et. al (2017) menar även att genom
en kartläggning får organisationen en förståelse vart de onödiga stegen finns, vart
flaskhalsarna är placerade och vart i processen det krävs en större förståelse.

Wilson et.al (2017) menar att genom en processkartläggning får organisationen större
överblick på flödet samt processens syfte. Organisationer kan sedan med hjälp av
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processkartan kategorisera de olika processerna samt implementera förändringar som
resulterar i att flödets ledtid förkortas.

En studie genomförd av Hussain et. al (2017) konstaterade att genom att skapa en
processkarta så strukturerade organisationen upp sina processer och det blev enklare att
se över sina processers icke skapande tid. Sedan re-designade organisationen de berörda
processerna och resultatet blev att de lyckades sänka ledtiden på sina långa processer
samt sänka kostnaden.

3.6 Summering av teorin
Enligt Sörqvist (2013) besitter huvudprocessen syfte att skapa värde för externa kunder.
Huvudprocessen besitter många processer och moment därför bryts den ner i mindre
stöd- samt ledningsprocesser som kommer användas i rapporten för en tydligare
förståelse. Processynsättet har används för att skapa en förståelse hur processerna bör
hanteras och varför. En kartläggning kommer att upprätthållas tillsammans med
processynsättet för en ytterligare förståelse om processernas syfte. Sedan kommer
PDCA användas till syfte att ständigt utveckla processerna till det bättre.

4 Resultat
I detta kapitel presenteras inledningsvis fallföretagets huvudprocess översiktligt och
dess tre olika faser. Vidare redovisas huvudprocessen mer djupgående och presenteras
i en detaljerad processkarta. Modellen redogör var processen startar och var den
slutar.

4.1 Huvudprocessen hos Fallföretaget
Ur ett översiktligt perspektiv ser huvudprocessen med de tre olika faserna hos
fallföretaget ut på följande sätt:

Denna bild beskriver hur huvudprocessen hos fallföretaget översiktligen ser ut och ger
en enkelhet samt förståelse för hur fallföretagets arbetssätt utförs. Med denna bild och
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dessa faser blir det enklare att orientera vart bristerna uppstår samt vart resurser bör
placeras för att motverka bristerna.
Förarbeten görs för att lättare underlätta det resterande flödet i produktionen. Sedan
utförs arbetet med strävan efter att projektet slutprodukt hamnar under gränsvärdet av
200 becquerel/m3. Därefter görs en besiktning som mäter becquerel/m3 för projektet
och antingen godkänns arbetet om gränsvärdet är under 200 becquerel/m3 eller så utförs
åtgärder och processen börjar om på Fas 1: Förarbete.

Översiktligt perspektiv över Fas 1: Förarbete och dess stödprocesser
Förarbetets uppgift är att planera hela projektet så att stöd- och ledningsprocesser i de
två resterande faserna fungerar så effektivt som möjligt samt att flödet fungerar felfritt.
Under Fas 1: Förarbete planeras och kontaktas andra medarbetare rörande projektet för
att lägga upp en planering vem som gör vilka steg.

Materialhantering

Beställning

Startdatum för
utförande

Materialåtgången planeras, räknas på och beställs för att i fallföretagets fall använda sig
av både JIT lager och deras eget lager. Efter detta planeras ett startdatum in där även
materialet ska finnas på plats. Syftet med Fas 1: Förarbete är att eliminera eventuella
frågetecken för den resterande tiden av arbetet.

Översiktligt perspektiv över Fas 2: Utförande och dess stödprocesser
Under projektet ska arbetet mellan arbetarna fungera så felfritt som möjligt. Arbetarna
ska förstå vad deras uppgifter är, varför de görs och vilken påverkan de har.

Varje morgon på kontoret i Norrtälje så bestäms det vilka arbetsgrupper som ska arbeta
vid vilket projekt innan arbetsdagen börjar. Arbetsgrupperna varierar beroende på dag
och det leder till att en mängd brister uppstår. Arbetarna hinner inte stadga sig,
utförandet av arbetssättet påverkas, kvalitéten på arbetet och cykeltiden för arbetet
förlängs. Nästa steg packar arbetsgrupperna bilarna med det som ska till de olika
projekten. Material som behövs under dagen samt de kommande dagarna.
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Översiktligt perspektiv över Fas 3: besiktning och dess stöd- och ledningsprocesser

Mätningar görs för att se om slutprodukten uppfyller kravet under 200 becquerel/m3
vilket fallföretaget har som garanti på sina arbeten. Även granskas arbetssätten för
projektet för att kunna få en förståelse om hur fallföretaget ska kunna ständigt utveckla
sina garantier på sin slutprodukt.

Uppfyller slutprodukten inte gränsvärdet på 200 becquerel/m3 så planeras ett mindre
arbete med syfte att justera värdet till under 200 becquerel/m3. Uppfyller slutprodukten
gränsvärdet och är under 200 becquerel/m3 så godkänns projektet.
Detaljerad Kartläggning av huvudprocessen
Nedan visas kartläggningen av hur fallföretaget arbetar idag inom huvudprocessen.
Huvudprocessen har tre olika faser som gör det enklare att orientera sig fram var i
arbetet bristerna uppstår. De olika faserna är Fas 1: Förarbete, Fas 2: Utförande och
Fas 3: Besiktning
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4.2 Identifierade Brister
Nedan förklaras de brister fallföretaget har utifrån intervjuerna. Där även exempel från
vissa brister beskrivs utifrån observationerna som har gjorts.

4.2.1 Intervjuer
I intervjuerna med montörerna visade det tydligt att bristerna genomspeglar hela
verksamheten. Sammanfattningsvis menar montörerna att bristerna uppstår i princip på
samma sätt och har mer eller mindre samma påverkan på fallföretagets slutprodukt.
Nedan beskrivs två av de fyra intervjufrågorna som sammanfattas för att få en förståelse
för vilka de olika bristerna är.

Identifierade brister genom intervjuerna
Montörerna menar att det finns flertal brister i produktionen där vissa brister påverkar
montörerna dagligen och andra inte.
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Bristerna är:


Kommunikation



Materialhantering



Planering



Fel prioritering



Stress

Intervjufråga: Varför uppstår dessa brister?
Sammanfattningsvis menar montörerna att bristerna uppstår på grund av följande
faktorer


Planeringen från ledningen



Dålig kommunikation, främst mellan de olika nivåerna



Oklara arbetsuppgifter

Intervjufråga: Hur påverkar dessa brister dig och dina arbetskollegor?
Montörerna menar att dessa brister påverkar dem på flertal negativa sätt, som


Negativ stress



Oklara arbetsuppgifter



Kvalitéen på arbetet försämras



Längre cykeltid på arbetena



Dålig stämning mellan arbetarna

4.2.2 Brister och observationer
Brist 1: Kommunikation, sker främst mellan de olika nivåerna
En brist som montörerna ansåg vara en av de två största är kommunikationen i
organisationen. Kommunikation inom organisationen generellt, men främst
kommunikationen mellan arbetsledaren och VDn. Enligt montörerna bidrar detta till ett
par brister som påverkar arbetet. Dessa brister är


Oklara arbetsuppgifter



Försämrad kvalité

VDn och arbetsledaren arbetar mot samma mål men på olika sätt vilket leder till att
arbetsuppgifterna blir i många fall oklara och mer komplicerade än vad de borde.
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Exempel av brist 1:
Försök har gjorts för att effektivt standardisera huvudprocessens arbetsmoment. Det
skedde under ett fredagsmöte då en brist i arbetsmomentet ledde till ett onödigt högt
radonvärde i en fastighet. Detta uppmärksammade VDn och tog upp detta under
veckans fredagsmöte med alla de anställda. Där VDn framförde ett förändringsförslag
som innebar att införa en standardisering i arbetsmomentet för att se om radonhalterna
skulle minska. Redan under nästa arbete valde arbetsledaren att använda sig av det äldre
arbetsmomentet med anledning till att VDn inte är tillräckligt på plats och förstår inte
dagens förhållanden samt problem.

Brist 2: Materialhantering
Ledningen hos fallföretaget är medvetna om att desto större lager desto mer
lageromkostnader. Därför strävar fallföretaget efter att leverera lagerprodukter till
arbetsplatsen, då det även finns som möjlighet hos leverantören. Nackdelen med detta är
att beställningsprocessen är oklar hos fallföretaget. Då en organisation arbetar med
arbetssättet JIT så är det extra viktigt att beställningsprocessen är tydlig och fungerar
utan problem. I dagens läge så uppstår det ofta att material inte finns på arbetsplatsen
vilket leder till en mängd negativ inverkan på arbetet och anställda. Negativ inverkan
som


Längre ledtid på projekten



Planeringen av arbetet försämras



De anställda påverkas av negativ stress



Sämre kvalité

Exempel av Brist 2: Materialhantering från observationer
Hos fallföretaget förekommer det brist på material så att arbeten inte kan fortsätta eller
att andra lösningar genomförs. Vilket leder till att kvalitén försämras. Detta beror på att
det inte finns någon klar process hur beställningar bör göras. Alla beställer när
materialet är slut samt att beställningsprocessen är oklar.

Brist 3: Planering
Enligt montörerna uppstår bristen i oklara arbetsprocesser. Det finns mycket jobb inom
organisationen vilket leder till att alla hjälps åt att utföra arbetet som behöver göras
under, innan eller efter projekten. Det leder till att ansvarsområdena blir oklara, alla gör
allt och det blir brister i planeringen då ingen vet vem som gjort vad.
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Det beskrivs tydligt från sammanställningen av intervjuerna med montörerna att
planering är den största bristen inom organisationen. Följden av den ostrukturerade
planeringen skapar en kedjereaktion, där fler brister uppstår som påverkar projektens
slutprodukt samt arbetet negativt.

Brister som uppstår på grund av dålig planering enligt montörerna är


Ökad ledtid på arbeten



Förvirring



Negativ stress



Försämrad kvalité



Oklara jobb

Exempel taget från fältet
Enligt observationerna finns det exempel på både planerings brister från Fas 1:
Förarbete och Fas 2: Utförande se exempel nedan.

Exempel: Fas 2: Utförande
Under processen för Fas 1: Utförande ingår det att varje morgon packa bilarna och
montörerna ska placeras ut på arbetsplatserna. I detta steg uppstår det eventuella brister
som kan påverka projektets kvalité och utförande. Ett exempel är ett arbete i Tumba där
en grupp på fyra arbetare etablerade och startade upp ett projekt. Därefter fick arbetaren
med mest erfarenhet Arbetare 1 efter halva arbetet åka till ett annat projekt.

Arbetare 1 byttes ut mot en annan arbetare med lika mycket erfarenhet, Arbetare 2.
Eftersom att Arbetare 2 inte varit vid detta projekt tidigare och inte vet hur
Arbetare 1:s tanke med projektet var blir det lätt misstolkningar och arbetets kvalité
försämras. Då Arbetare 2 för tillfället är den mest erfarne arbetaren vid Tumba så är det
naturligt att han tar huvudansvaret över arbetet på plats.

Exempel: Fas 1: Förarbete
Ett par praktiskt exempel tagna från gjorda observationer där planeringsarbetet är en
bidragande faktor.


Arbetsprojektet som utfördes vid Solhälla. Där första steget tog 90 timmar
istället för 72 timmar. Detta beror på dålig planering hur arbetet borde utföras
och varför.
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Arbetsprojektet vid Roddargatan 3. Dålig kommunikation och planering med
samarbetspartnerna (snickarna) ledde till arbetet tog två dagar istället för en.

Brist: 4 Fel prioritering
Precis som alla andra organisationer så vill fallföretaget ständigt effektivisera alla sina
projekts ledtider, arbeten och slutprodukt. Genom att fallföretaget strävar efter att
effektivisera sin ledtid på projekten så startar de upp nya projekt enligt montörerna i
många fall alldeles för tidigt. Det leder till att de anställda inte hinner slutföra de
nuvarande projekten och fokus måste läggas både på det nya uppstartade och de icke
genomförda projekten. Ledtiden blir längre och ansvarsområdena oklara.

Intervjuerna med montörerna visade att fel fokus och prioritering finns i ledningen.
Fallföretaget väljer att starta upp ett nytt projekt för snabbt utan en större planering samt
hur båda projekten ska sammanställas och med vilken tidsplan. Montörerna ser det som
en fel prioritering som leder till:


Negativ Stress



Försämrad kvalité uppstår



Förlängd ledtid på projekten

Exempel: Brist 4 felprioritering
Under exemplet planering bytte Arbetare 1 och Arbetare 2 arbetsplats, det berodde på
att processerna planering och fel prioritering inte genomfördes korrekt. Då ett nytt
projekt startade för tidigt och den mest lämpade arbetaren som redan var arbetsansvarig
vid projektet i Tumba fick byta arbetsplats innan Fas 2: Utförande var klart så bidrog
detta med försämrad kvalité och längre ledtid på arbetet.

Brist: 5 Stress
Enligt montörerna så utsätts de för negativ stress som beror på dålig framförhållning
som främst är relaterade till organisationens planering. Stressen går i perioder beskriver
montörerna. Oberoende på hur stressnivån är så beror det främst på planeringen av
projekten.

31

Exempel 5 Stress:
Då processerna samt arbetsmomenten är oklara leder det till att arbetsvilliga inom
fallföretaget tar på sig mer än tillräckligt med arbete. Det leder till negativ stress och på
lång sikt sjukskrivning.

Påverkan på de anställda
Enligt montörerna så påverkas de väldigt negativt av de brister som finns i
produktionen. Deras arbete och hälsa påverkas negativt och faktorer som


Oklara arbetsuppgifter



Längre cykeltid på arbeten



Försämrad kvalité på arbeten



Stressigt



Dålig stämning mellan montörerna och de olika nivåerna



Arbetet flyter inte på



Förvirring

påverkar montörerna.

4.2.3 Bristerna i huvudprocessen
Brister som uppstår under Fas 1: Förarbete
Under Fas 1: Förarbete så sker allt nödvändigt förarbete för att projektet resterande
processer skall fungera så effektivt som möjligt. I fallföretagets fall så läggs mycket vikt
på de nödvändigaste delarna i huvudprocessen för att projektet skall gå att genomföras.

Stödprocesser som Planering/materialåtgång och Nödvändiga beställningar prioriteras
inte på samma sätt, vilket leder till att hela arbetets struktur påverkas negativt och detta
påverkar inte endast Fas 1: Förarbete utan i långa loppet hela huvudprocessen och dess
ledtid.

Bilden nedan visar hur brister som uppstår i Fas 1: Förarbete påverkar resterande faser
tidsmässigt.
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Planerings bristen kan även påverka arbetet så pass mycket att Fas 3: Besiktning inte
blir godkänd och tvingas återgå till Fas 1: Förarbete igen.

En praktisk brist som även hittas under Brist: 3 Planering är


Arbetsprojektet vid Roddargatan 3. Dålig kommunikation och planering med
samarbetspartnerna (snickarna) ledde till arbetet tog två dagar istället för en.

Genom att inte Fas 1: Förarbete utfördes ordentligt så ledde det till att Fas 2:
Utförande påverkades med en heldags längre ledtid och att eventuellt Fas 3: Besiktning
kan påverkas med ett värde som överskrider gränsvärdet av 200 becquerel/m3 och
arbetet tvingas göra om. Detta på grund av att stödprocesser Planering/Materialåtgång
under Fas 1: Förarbete inte genomfördes korrekt.

Brister som uppstår under Fas 2: Utförande
I processen utförande är syftet att producera en produkt som leder till ett godkänt arbete
senare i Fas 3: Besiktning. Stödprocesser Arbetsgrupper/Fördelning läggs det inte lika
mycket fokus på, då syftet är att få ett godkänt arbete som ska klara av de satta garantier
fallföretaget har. Dock leder det till att i flertal fall förlängs ledtiden för arbetet,
förvirring bland montörerna uppstår då arbetsuppgifterna förändras samt att kvalitéen på
slutprodukten försämras. Det ses inte som ett större problem enligt vissa medarbetare då
de garantierna under 200 becquerel/m3 uppfylls. Ett exempel:


Två arbetare med mycket erfarenheter fick byta arbetsplats efter halva projektet.
Vilket leder till längre ledtid och försämrad kvalité.

Brister som sker under Fas 3: Besiktning
De brister som kan uppstå i besiktningen är ifall arbetet inte skulle uppfylla de krav på
200 becquerel/m3 som fallföretaget har. Det skulle leda till att arbetet tvingas göras
samt planeras om och detta beroende på att de tidigare stödprocesser inte utfört ett
ordentligt arbete.
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5 Analys
I följande kapitel diskuteras studiens teoretiska referensram i förbindelse med den
presenterade datan i tidigare kapitel och studiens forskningsfrågor. Fortsättningsvis
presenteras ett förslag till en alternativ processkarta av huvudprocessen som förklaras i
detalj.

RQ1: Vilka brister finns hos fallföretaget?
RQ2: Hur motverkas dessa brister?

5.1 RQ1: Vilka brister finns hos fallföretaget?
Träddiagrammet är en sammanställning av intervjuer och observationernas resultat där
de identifierade bristerna presenteras. De olika stegen beskriver mer djupgående vad
grundorsakerna till de olika bristerna är och varför de uppstår hos fallföretaget.

I dagsläget så uppfyller fallföretaget de garantier som utlovas med sina projekt.
Slutprodukten resulterar i att majoriteten av de lovade garantierna uppnås och skulle de
inte nå de garantierna planeras ett omarbete för att nå garantierna. Det leder till hög
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kundtillfredsställelse då fallföretaget uppfyller de höga förväntningarna på
slutprodukten. Den höga kundtillfredsställelsen medför att verksamheten inte har
främjat några åtgärder för processförbättringar eller kartläggning.

Rentzhog (1998) påpekar att det är huvudprocessen som står för slutresultatet, därför
borde processen styras och förbättras. Existerar avvikelser i processen finns det också
avvikelser i slutresultatet. Kartläggningen av verksamhetens huvudprocess redogjorde
att det existerar avvikelser i processen som kan påverka slutresultatet i form av
omarbete eller förhöjt gränsvärde av radon.

Vidare menar Rentzhog (1998) att uppfylla kundernas behov endast inte räcker för att
ligga i framkanten av marknaden. Kartläggningen redogjorde att det existerar brister i
huvudprocessen från uppstart till slutfört arbete som leder till en ökad kostnad,
försämrad kvalité och längre ledtid på projekten. Wilson et. al (2017) studie bevisade att
genom en processkartläggning får organisationer större överblick på flödet samt
processens syfte. Organisationen kan med hjälp av processkartan kategorisera de olika
processerna samt implementera förbättringar som ger kortare ledtider.

Flera tidigare studier har bevisat att genom en kartläggning av verksamhetens processer
har dolda problem och flaskhalsar identifierats (Sandholm m.fl 2001). Även Freitas
Moura Souza et. al (2016) argumenterar att en processkarta hjälper organisationer att
förstå oklara processer. Genom att få en klarare bild blir det enklare för organisationen
att förstå olika ansvarsområden som i sin tur leder till att förståelsen om oklara
processer ökar och kan motverkas.

Processkartan i tidigare kapitel redovisade att materialbeställningar påverkar kvalitéen
och ledtiden som genomsyrar hela huvudprocessen. Intervjufrågorna redogjorde att
medarbetarna som utför arbetet är medvetna om att det dagligen uppstår brister och
Rentzhog (1998) menar att ens kunna skapa förutsättningar för ständiga förbättringar
krävs det fokus på de människor som faktiskt utför verksamhetens processer. Sandholm
(2011) hävdar dessutom att i tjänsteorganisationer är de mänskliga faktorerna mer
betydelsefulla än vid varuproducerande organisationer, attityder och kunskap står i
direkt förhållande till slutresultatet.

De flesta brister har uppstått eftersom organisationen har expanderats samt etablerats
och därför har det lett till att arbetsuppgifter blivit mer oklara än tidigare som även
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enligt Ljungberg och Larsson (2001) menar att detta påverkar kvalitéen på den utförda
tjänsten negativt.

Hussain et. al (2017) menar att genom att göra en processkarta så strukturerad som
möjligt får organisationen en större förståelse över sina processer och det blir då lättare
för organisationen att se över sina processers icke skapande tid. Därefter re-designade
de berörande processerna för att minska ledtiden samt sänka kostnaden.
För fallföretaget skulle en re-design innebära alldeles för mycket arbete och skulle leda
till för stora kostnader. Då ändamålet med processen är gynnsam men vägen till att
uppnå ändamålet och dess utlovade garantier är oklart.

Vid fallföretaget förekommer det brist på material så att arbeten inte kan fortsätta eller
att andra lösningar genomförs vilket leder till att kvalitéen försämras. Detta beror på att
det inte finns någon klar process hur beställningar bör göras. Alla beställer när det är
slut samt att beställningsprocessen är oklar.

Då dessa brister har funnits sedan fallföretaget etablerat sig så har de blivit en del av
organisationens kultur. Ljungberg och Larsson (2012) påpekar att det inte är ovanligt
för organisationer i dagsläget att agera utifrån ett komplext perspektiv som medför att
processerna under årens lopp tillåtits bli mer “vildvuxna”. Höber et.al (2015) menar att
service inriktade företaget tenderar att prioritera dagliga aktiviteter och inte prioriterar
andra värdeskapande aktiviteter. Fallföretaget ser inte de brister i dagsläget som ett
allvarligt problem då slutprodukten uppfyller de garantier som lovas och kunderna är
nöjda med arbetet då kunden endast ser slutprodukten.

Rentzhog (1998) menar att det är nödvändigt att ha en förståelse om de värdeskapande
processerna som skapar kundvärde, genom dessa processer uppfyller organisationen
enklare kundens verkliga behov. I detta fall motbevisas Rentzhog (1998; Melan 1992)
som påstår att kunden ser bristerna i processerna genom slutprodukten. Garantierna på
slutprodukterna är att strålningen från radonet ska vara mindre än 200 becquerel/m3.
Fallföretaget lägger mycket fokus och arbetar ständigt med att öka kvalitéen på sin
slutprodukt samt minska gränsvärdet för becquerels/m3 på sin slutprodukt.
Intervjufrågorna, kartläggningen och direkt observation klargjorde att i huvudprocessen
existerar det ett flertal brister som inte enbart har negativ påverkan på slutprodukten,
men även på inblandade människor i huvudprocessen. Dessa brister är;


Planering



Kommunikation
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Fel prioritering



Materialhantering



Oklara arbetsuppgifter



Negativ stress



Kvalitéen på arbetet försämras



Längre cykeltid på arbetena



Dålig stämning mellan arbetarna

5.2 RQ2: Hur motverkas dessa brister?
PDCA modellen främsta åtagande är att ständigt förbättra och analysera en verksamhet
och dess processer som genomsyrar företaget genom fyra repetitiva steg; Plan-DoCheck-Act Sörqvist (2004). Träddiagrammet klargjorde att den främsta bristen hos
fallföretaget är planering. Precis som PDCA beskriver så är planering den första delen i
modellen där bristen bör uppmärksammas, definieras och planeras.

Senare steg bör kontinuerligt bearbetas för konfirmation så att alternativa justeringar i
processen har någon positiv inverkan (Ljungberg och Larsson 2009). Enligt Bergman
och Klefsjö (2001) så kan de sju ledningsverktygen vara till stor nytta vid utformandet
av att använda sig av förbättringsförslag. Ett av de sju ledningsverktygen är
Träddiagrammet som ligger till grund av nedbrytningsprocessen i denna fallstudie.

Genom att använda sig av Freitas Moura Souza et. al (2016) tre olika steg kan
fallföretage enklare få en förståelse om sina processer samt enklare utveckla dem. De tre
olika stegen är steg 1: Analysera så att varje process uppfyller sitt syfte. Steg 2:
analysera hur presterar varje process ? Steg 3: Besitter personalen den nödvändiga
kunskap/kompetensen för att driva processen? Stegen är anpassade efter att
organisationen ska kunna förbättra de befintliga processerna.
Rentzhog (1998) menar att det är angeläget för varje verksamhet att gestalta en
ömsesidig mental vision av både termen process, men även presentera processen
visuellt för personalen till syfte att undvika förvirring. PDCA modellen kan tillföra
lämpligare struktur vid genomförande av verksamhetens huvudprocess och förse
medarbetarna med väsentlig kunskap. Nofal et. al (2013) menar att en nödvändighet i en
organisation är att ha en gemensam uppfattning hur organisationens resurser används.
Genom att förstå organisationens flöden kan resurserna enklare planeras och användas
effektivare. Goerzig et. al (2015) menar att genom att ha en förståelse om processernas
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struktur samt planera tillvägagångssätten i processerna så effektiviseras flödet hos en
organisation

Fredagsmöte
Varje fredag har fallföretaget ett möte med alla anställda där de sammanfattar veckan
hur det har gått, varför det har gått som det har gjort och hur de skulle kunna göra nästa
gång. Tänket till att ständigt förbättra verksamheten har fallföretaget redan. En brist som
intervjuerna visade var Brist 4: Felprioritering som var en bidragande faktor till att
brister uppstår. Prioriteringar anser montörerna är ett tankesätt som bör ändras och
diskuteras mer utförligt på fredagmötena för att motverka att felprioriteringar uppstår.
Enligt dessa oklara ledningsprocesser anser montörerna att målet från ledningen, att
ständigt effektivisera arbetena har i många fall negativ påverkan. Montörerna i många
fall tvingas byta arbetsprojekt och det leder till en mängd negativa aspekter, se Brist 4:
Felprioriteringar i resultatet för exempel. Enligt montörerna bör ledningsprosessen som
innefattar att effektivisera arbetet planeras bättre.

Nofal et. al (2013) menar att genom planering minskar organisationer sina kostnader
och förbättra sin produktivitet. Precis som träddiagrammet redovisar är en dålig
planering den största anledningen till att de oklara processerna uppstår. Ett exempel tas
även upp i artikeln som Nofal et. al (2013) har skrivit. Exemplet resulterade i att
organisationen minskade sina ledtider och förbättrade besluttaganden genom att planera
och samarbeta med sina samarbetspartners. Precis som en av observationerna i resultatet
visade så lider fallföretaget av bland annat denna brist.
Genom att prioritera och planera rätt kan PDCA modellen tillsammans med Freitas
Moura Souza et. al (2016) tre olika steg ge de möjligheter som behövs för att
fallföretaget ska kunna ständigt utvecklas samt förbättra sina processer och arbetssätt i
framtiden. Fallföretaget borde prioritera vilka uppsatta mål de bör arbeta mot och
varför. Ljungberg och Larsson (2012) menar att PDCA modellen är ett centralt och
klassiskt verktyg vid ständiga förbättringar och kan bidra till lösningar av flera problem
i en komplicerad verklighet.

För att verkligen garantera att hela verksamheten arbetar mot samma mål bör alla
definitioner av processer i verksamheten vara förstådda av alla anställda som begreppen
berör, vilket enligt Rentzhog (1998) bör vara tydligt. Låt definitioner vara övertydliga
istället för att det finns risk att någon missuppfattar eller misstolkar olika nödvändiga
begrepp.
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5.2.1 Den alternativa processkartan
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Skillnader mellan den alternativa processkartan och den nuvarande processkartan

Den avgörande skillnaden i den alternativa processkartan är att förbättringsförslaget
kräver mycket mer och utförlig planering än den tidigare, planeringen som även
identifierades som den främsta bristen hos fallföretaget. Flertal beslut som Utformande
av arbetsgrupper, beställningar, samarbeten och datum blir mer avgörande för arbetets
gång. Den nya processkartan lägger större vikt på Fas 1: Förarbete för att eliminera
onödiga beslut och minska belastningen på Fas 2: Utförande. Ljungberg och Larsson
(2012) menar att kartläggningen har stor betydelse i ett tidigt stadium och betraktas som
det första steget mot utveckling.
I detalj är skillnaden


Kommunicera med andra samarbetspartners för att få förståelse om deras
arbetsmoment. För att sedan kunna pussla ihop allas arbeten i en tidsplan för att
undvika eventuella extraarbeten som kan uppstå annars. Det är en nödvändighet
innan projektets startdatum bestäms. Nofal et. al (2013) hade ett praktiska
exempel i sin artikel där organisationen med hjälp av kommunikation med
samarbetspartners minskade ledtider och förbättrade besluttaganden.



Material ska alltid finnas då projektet startar även om materialet beställs till
företaget eller JIT. Detta för att minska påfrestningen i Fas 2: Utförande och för
att eliminera onödiga lösningar till problem som påverkar kvalitéen i arbetet.



Redan innan projektet startar ska arbetsgrupperna för projektet vara bestämda
för att undvika att cykeltiden förlängs eller kvalitéen försämras. Nofal et. al
(2013) menar att planering tillsammans med kommunikation minskar ledtider
samt förbättrar besluttaganden.
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Att påfrestningen i Fas 2: Utförande, Finns nödvändigt material nästan bör
elimineras. Det är svårt för fallföretaget att exakt räkna ut materialåtgången då
varje projekt inte är den andra lik. Större delar av materialåtgången bör räknas ut
innan projektet startar och beställas till startdatumet. Det ska inte vara ett
alternativ i Fas 2: Utförande att beställa stora mängder material till arbetena.
Därför bör stödprocessen Finns nödvändigt material endast beröra små
kompletteringar till den stora beställningen som görs innan projektet startar.



Fas 1: Förarbete har en längre ledtid och kräver mer förarbete än tidigare
processkarta.

När processkartorna jämförs så visar den alternativa processkartan att mycket mer
arbete och planering behövs göras innan projektet startas och går vidare till Fas 2:
Utförande. Det innebär att i Fas 1: Förarbete så bör de flesta faktorer som exempel
Utformande av arbetsgrupper och Materialhanteringen vara bestämda och beställda
innan Fas 2: Utförande. Detta för att underlätta planeringen och motverka att fler brister
i Fas 2: Utförande uppstår och försvårar arbetsmomenten, försämrar kvalitéen eller
påverkar de anställda negativt. Träddiagrammet visade att planering är en av de största
bristerna. Den alternativa processkartan planerar Fas 1: Förarbete så utförligt som
möjligt för att underlätta själva utförandet av arbetet som görs i Fas 2: Utförande.
Fördelar med den alternativa processkartan


Klarare processer



Enklare att uppnå gränsvärdet 200 becquerel/m3.



Förbättrad kvalité genom hela arbetet och på slutprodukten



Kortare ledtider då arbetsmoment och struktur blir tydligare



Motverkar negativ stress



Motverkar förvirring

Nackdelar med den alternativa processkartan


Om inte planeringen i Fas 1: Förarbete följs skulle det bli mer avgörande för
slutproduktens kvalité. Skulle ett beslut inte följas förekommer det flertal brister
som blir svårare att lösa då den alternativa processkartan inte har lika många
valmöjligheter och hanteringen av krissituationer som den tidigare.
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6 Slutsats
I nedanstående kapitel besvaras syftet med studien samt frågeställningarna.

Syftet med studien är att kartlägga huvudprocessen hos ett tjänsteföretag med en unik
kvalitétsgaranti samt identifiera brister och följaktligen formulera eventuella
förbättringsförslag.


Vilka brister finns hos fallföretaget?



Hur motverkas dessa brister?

Utifrån den teoretiska referensramen, intervjufrågorna, delaktig observation och ett
träddiagram har en alternativ processkarta av fallföretagets aktuella huvudprocess
konstruerats. Den alternativa processkartan underlättar att strukturera processer samt ger
en tydligare klarhet över dess arbetsmoment i nuläget (Ljungberg och Larsson 2012).

Kartläggningen hos fallföretaget redogjorde att det existerar ett flertal brister som
kommunikation, materialhantering, planering, fel prioritering och stress som i dagsläget
har negativ inverkan på verksamhetens huvudprocess och inblandade aktörer i
processen. Identifierade brister hos fallföretaget är främst planering, kommunikation,
materialhantering och stress. Följande faktorer har en negativ påverkan av kvalitéen och
även slutresultatet (Rentzhog 1998).

Planering har identifierats som den huvudsakliga bristen som ger en kedjereaktion på
hela huvudprocessen. Enligt Sandholm (2001) så påverkar ofta kvalitétsbrister inte
endast en faktor i en organisation utan även flera faktorer. Potentiella förbättringsförslag
har framställts genom en prototyp av en alternativ processkarta av huvudprocessen som
synliggör den huvudsakliga bristen och eventuella påföljder i huvudprocessens olika
faser. Prototypen av den alternativa processkartan är bland annat framtagen tillsammans
med datainsamlingen för att stärka att den och väga in de nödvändigaste brister
fallföretaget har i dagsläget. Genom prototypen blir processerna och arbetsmomenten
tydligare och i sin tur leder till att bristerna elimineras och motverkas.

Förslagsvis bör PDCA modellen implementeras i verksamhetens arbetssätt till syfte att
modellen kontinuerligt ifrågasätter verksamhetens huvudprocess och dess aktiviteter
samt ständigt kritisera dessa beslut eller åtgärder (Sörqvist 2004). Huvudsakligen
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förespråkar modellen för att planering är det första steget, vilket även är den främsta
bristen i dagsläget. Resterande steg i modellen tillför en beständig hållbarhet.

Teoretiskt bidrag
Den teori som har använts i denna studie har varit användbar och gestaltat ett bra
underlag vid förbättring av processerna. Det främsta bidraget var vilket
tillvägagångssätt som var lämpligast att hantera identifierade brister och skapa
förutsättningar till att framställa eventuella förbättringsförslag.

Vid tidigare studier prioriterar majoriteten av fallen ledtid och drar slutsatsen att en
process re-design bör implementeras. I denna fallstudie anses dessa förslag olämpliga,
främst till skäl att fallföretaget försörjer sig via tjänster och det skulle innebära för höga
kostnader. Tidigare studier att kundnöjdheten är en väsentlig faktor som alltid bör vara
prioriterad vid processkartläggningen. I denna fallstudie har kundnöjdheten inte varit
högsta prioritet vid kartläggningen eller framställningen av förbättringsförslagen. Det är
för att kunden enbart har fokus på slutprodukten och de utlovade garantierna. Därför är
processen att uppnå garantierna inte av relevans ur kundens perspektiv då fallföretaget
alltid uppnår sina garantier mot kunden.

Praktiskt Bidrag
Denna studie bidrar till att fallföretaget får en förståelse om hur viktigt det är att
använda sig av klara processer. Studien visar vilka negativa följder oklara processer har
samt vad tydliga processer kan bidra med till företaget. Även hur fallföretaget med
deras förutsättningar borde arbeta för att motverka de brister de har. Andra företag med
syfte att få en klarare huvudprocess samt innehar liknande förutsättningar som
fallföretaget skulle kunna nyttja denna rapport.

Förslag till vidare forskning.
Studien är anpassad efter fallföretagets förutsättningar. Fallföretaget är en
tjänsteverksamhet med en unik nisch, hela resultatet och analysen anpassad efter det.
Trots det anpassade resultatet och analysen hade det varit intressant att utföra dessa
delar utöver den anpassade kartläggningen i andra verksamheter med andra
förutsättningar. Det skulle vara intressant att utreda om förbättrings åtgärder har varierat
beroende på företagets storlek eller om företaget hade varit försörjande via tillverkning
istället för tjänster. Vidare skulle det vara intresseväckande att utföra en senare mätning
av förbättrings åtgärder och bedöma om det skulle krävas några justeringar eller
förändringar.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervju av montörerna hos Radonkonsult AB


Upplever du att det finns brister i produktionen?



Varför uppstår dessa brister?



Hur påverkar dessa brister ditt och dina arbetskollegors arbete?



Hur motverkas dessa brister?

Bilaga 2
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