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Abstract 

Today expand CBI Concrete Institute in an expanding faze with efforts to protect the nature 
of global sustainability, which conduct lager expectation at the company and increasing 
demands both in society and in the world. To compete in business, this entails a change in 
operations and business processes. This will increase awareness in general with employees for 
cooperating in the organization and internationally. To be able to improve requires common 
understanding by all employees regardless of title, where the together develops around the 
organization's goals and visions. 

The purpose of this study is to help CBI with the summary of their main processes in the 
management system and to generate a simple foreseeable process map that easily can be 
integrated in SP: s activity. 

The report gives an explanation how theory and practice are separated. Material for the exam 
report received by studying CBI management systems and by literature studies and 
concluding interviews with employees. 

The results are based on employees' descriptions of their operations, from which a process 
map was generated for the main processes and sub-processes that due to the CBI: s 
management system. Also show how the main process, testing & control's, accredited 
business, sub-processes has been reduced from nine to five sub-processes. 

In future works of improvement and further development of processes to achieve a smooth 
flow of value chain that enable employees to see the big picture of the organization. Where 
the management’s goals and vision be reflected into the operation and developing the 
processes. 
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Sammanfattning 

CBI Betonginstitutet är idag i en expansionsfas med en strävan att värna om den globala 
hållbarheten som medför större förväntningar på företaget och ökade krav från samhället som 
i världen. För att konkurrera i näringslivet medför detta en förändring i verksamheten och i 
verksamhetens processer. Detta ger ökad medvetenhet i helhet hos medarbetaren för att 
samverka i organisationen och internationellt. För att kunna förbättras krävs det gemensam 
förståelse från samtliga medarbetare oavsett titel, där de gemensamt utvecklas kring 
organisationen mål och visioner. 

Syftet med examensarbetet är att hjälpa CBI med sammanställning av deras huvudprocesser i 
ledningssystemet samt en enkel överskådlig processkarta som smidigt kan integreras i SP:s 
verksamhet. 

Rapporten ger en redogörelse hur teori och praktiskt genomförande skiljs åt. Material till 
examensrapport, fick fram genom att studera CBI ledningssystem och genom litteraturstudier 
samt avslutande intervjuer med medarbetare.  

Resultatet utgår från medarbetarnas beskrivning av deras arbetsmoment, därifrån skapades en 
processkarta för huvudprocesser och delprocesser som grund till CBI ledningssystem. Visar 
även hur huvudprocessen provning & kontrolls, ackrediterad verksamhet, delprocesser har 
minskat från nio stycken till fem stycken delprocesser. 

I framtida arbeten med förbättring och fortsatt utveckling av processer för att få en smidig 
värdeskapande kedja av flöde och för medarbetare att se helheten i organisation. Där 
ledningens mål och visioner speglas ner i verksamheten och utvecklandet av processer.
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, befinner sig i en tillväxtfas vilket betyder att en 
förändring är nödvändig. Då både moderbolag SP och dotterbolag växer är det väldigt viktigt 
att utveckla ett ledningssystem som fungerar i en större gemensam organisation. 

Ett av SP:s dotter bolag CBI - Betonginstitutet har i nuläget ett dokumenterat ledningssystem 
för provningsprocess, denna kallar SP för processinriktad verksamhet, som samordnats med 
SP moderbolagets äldre variant av ledningssystem. Kvalitetssystemets historik är en 
sammanslagning av två företags kvalitetssystem tidigare kvalitetssystem inom företaget.  

Hållbar utveckling hos SP omfattar ekonomisk, miljömässig och social påverkan och bidrar 
att tillföra ny kunskap och tillförlitligt teknisk beslutsunderlag, kan användas i näringsliv och 
samhälle. Tillsammans genomförs det med kunder, i form av korta uppdrag eller genom 
fleråriga projekt som påverkar livsmiljön och samhällsbyggandet (www.sp.se, 2012). Då är 
samarbetet viktigt i ett ledningssystem för att kunna konkurrera och fortsätta med den hållbara 
utvecklingen. 

CBI är lokaliserat på tre ställen i Sverige Borås, Lund och Stockholm, där huvudkontoret 
ligger Stockholm. Verksamheten Provning & kontroll i Borås utför provning, rådgivning och 
utredning. Verksamheten i Stockholm finns Konstruktioner med forskning och Material har 
utveckling samt Teknikspridning med kurs och information, men även Provning & Kontroll 
som Borås. I Lund utför utredningar på plats hos olika företag, organisationer och institut.    

1.2 Problembeskrivning  

Nuläget är att CBI ledningssystem behöver förnyas och tillsammans med SP koordineras för 
att anpassas med utvecklingen i koncernen. Idag bedrivs endast en verksamhet Provning & 
Kontroll som är ackrediterad, övrig verksamhet utför inte ackrediterade uppdrag och är inte 
styrda av dokument. Detta medför att forskare och utredare kan i större utsträckning välja eget 
arbetssätt för att genomföra uppdragen. 

Då ledningssystemet är anpassat till den ackrediterade verksamheten upplever många 
medarbetare att fokus endast ligger på den ackrediterade verksamheten och inte på den övriga. 
Då både SP och CBI förändrar sin organisation med utökning av medarbetare är det viktigt 
med en strukturerad process. Det ger medarbetarna en helhet av företaget samt att företagets 
mål och visioner kommer fram i tydliga processtrukturer.  Här kommer examensarbetarna in 
genom att presentera en visuell processkarta som kan utveckla och utöka CBI på marknaden, 
med hjälp av alla medarbetare arbetar på liknande sätt med bestämda mål i sina processer. 

1.3 Syfte  

Från problembeskrivningen har utformning av examensarbete med följande syfte: 

Att kartlägga nuläget av processer i huvudprocessen och tydliggöra dem visuellt, ge en tydlig 
bild av helheten och verksamheten. 
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1.4 Frågeställning  

SP vill att CBI ska uppdatera sin provningsprocess till en ny modell som integreras med SP 
ledningssystem, målet är att kartlägga en grund för alla processer och anpassa 
processbeskrivningen med SP eller alternativ att SP anpassar sin process efter CBI. 

• Hur ska utförandet av kartläggningen läggas upp? 

Tanken med kartläggningens är att samla information och få klarhet i flöde av information 
mellan aktiviteterna och olika delar i verksamheten. När stegen är klara kan innehållet i 
flödena identifieras.  

• var/platsen för själva utformningen av kartläggningen? 
• vad ska resultatet bli/leda till? 
• kommunikation – hur förmedlar utförandet av arbete till medarbetare 

1.5 Avgränsningar  

Ett ledningssystem omfattar tre delar och avgränsat med att välja huvudprocessen och ta fram 
delprocesser i ledningssystemet, detta på grund av en begränsad tid att utföra och slutföra 
examensarbetet på. Med hjälp av en grundkarta kan CBI vidareutveckla och försätta förbättra 
processer i framtida förbättringsarbeten. 

1.6 Disposition  

1. Resumera inledning med bakgrund och problembeskrivning, syfte och avgränsningar, 
 frågeställning och disposition  
2. Beskriver metod och teknik 
3. Teori 
4.  Empirisk studie, identifiera samlar information och kartlägga processerna 
5. Resultat 
6. Analys av teori och empirisk studie 
7.  Diskussion av resultatet 
8. Slutsats, ger svar på frågeställningen 

1.7 Företagen SP och CBI  

1.7.1 SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP är en koncern som tillsammans med samhälls- och branschområden arbetar med forskning, 
deras affärsområden är: Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Life Science, Risk 
och säkerhet, Samhällsbyggnad och Transport. 

Organisationen hos SP (se figur 1) består av åtta teknikområden och sex dotterbolag varav 
CBI Betonginstitutet är ett av dem.  
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Figur 1 – SP Koncernen (www.CBI.se, 2012) 

1.7.2 CBI Betonginstitutet 
CBI ägs till 60 % av SP och 40 % av Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och 
betong vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

CBI:s organisation är enligt Bruzelius & Skärvad (2008) beskrivning en typiskt hierarkiskt 
organisationsform, och består av ledning och administration vilka är VD, VVD samt ekonomi 
och personal, under ledning och administration bedriver institutet fyra grupper (se figur 2) i 
verksamheten: Material, Konstruktioner, Provning & kontroll samt Teknikspridning. 

 
Figur 2 – CBI organisation (www.cbi.se, 2012) 

CBI:s verksamhet är indelad i forskning, utveckling, provning & kontroll, rådgivning & 
utredningar och kurs & information (se figur 3). Forskning och utveckling handlar om att 
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skapa kunskap medan provning & kontroll och rådgivning & utredningar är att tillämpa 
kunskap och kurs & information sprider kunskaper. 

 

Figur 3 – Affärsidén hos CBI verksamhet 

Affärsidé är att skapa, tillämpa och sprida kunskap (se figur 3) inom betong- och 
bergmaterialsektorn inom näringslivet och med fokus på en hållbar utveckling. 
CBI redovisar på webbsidan fem tillväxtstrategier och är uppbyggt enligt följande: 

• Relationer med kunder 
Tillsammans skapa värde och långsiktiga relationer  

• Kompetens hos medarbetaren 
Medarbetare ska attrahera, rekrytera och utvecklas för att få en bred kompetens och 
internationell konkurrenskraft. 

• Internationalisering med kunder 
Internationellt växa genom samarbete med kunder och i engagemang vara med och 
påverka internationella samarbetsprojekt 

• Forskning och innovation 
I världsklass ge drivkraft åt forskning och innovation för att samarbeta tillsammans 
med näringsliv, högskolor, universitet, forskningsinstitut och andra medverkanden 

• Tekniska tjänster - innovation 
Att erbjuda kvalificerade tjänster 

1.7.3 Miljöpolicy 
Miljöledningsdokument ligger under ledningsprocesser, där finns bland annat upprättad 
miljöpolicy, inköpspolicy och övergripande mål. Bland annat har mål i miljöarbetet i den 
dagliga verksamheten, då företaget vill att de anställda ska vara med att ständigt utveckla och 
förbättra miljötankandet. Finns även hur lagar, föreskrifter och förordningar som noggrant 
följs upp så företaget kan sträva att minimera utsläpp av föroreningar och samtidigt värna om 
den globala hållbarheten.  
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2. Metod 

Här redovisar den vetenskapliga förutsättningen för undersökningen baserat på 
vetenskapliga utgångspunkter.  

2.1 Insamlingsmetoder 

2.1.1 Val av metod 
Induktiv eller deduktiv ansats, metodvalet är induktiv metod genom att ta fram lämpligt 
material ur nuvarande ledningssystem hos CBI som instuderas, detta för att bygga upp 
kunskaper om företaget, innan genomförandet av intervjuerna. Lantz (2007) poängterar vikten 
på att ställa trovärdiga och betydelsefulla frågor. En av nackdelarna att studera någon annans 
ledningssystem, utgår ifrån textmaterialet som återspeglar någon annans teori från empiriska. 
För att kunna ta fram en kartbild av de processer som förekommer i verksamheten, kommer 
mycket material baseras på intervjuunderlag och empiriska data.  

Vid empirisk studie är det lämpligt att utföra en kvalitativ metod och deltagande 
observationer. Att utföra en intervju ställer en del krav och Lantz (2007) nämner tre stycken i 
vetenskapliga sammanhang: 

• reliabilitet – användningssättet ska ge trovärdigt resultat 
• validitet – resultaten ska vara aktuella 
• andra skall kritiskt kunna granska resultatet 

Intervjufrågorna ska försöka ge en rättvis tolkning av processen utifrån studierna av 
ledningssystemet hos CBI. Ett av de svåra momenten var att definiera vilka frågor som skall 
ställas (Lantz, 2007), och hur trovärdigheten återges ifrån själva intervjun.  En annan aspekt 
är att inte ha låsta frågor (Häger, 2007), det vill säga personen skall inte kunna svara ja och 
nej på frågan. Lantz (2009) beskriver hur en kvalitativ fråga mer svarar på ”hur många 
gånger”? Häger (2007) tar upp vikten hur frågan inte bör vara ledande som även resulterar i 
likadan formulering. 

2.1.2 Datainsamling 
Effektivaste metoden att identifiera en process i huvudprocessen var att genomföra intervjuer 
på befintlig ackrediterad huvudprocess som redan finns, nämligen Provning & kontroll. Även 
fokus på hur medarbetare använder ledningssystemet i sina uppdrag och hur etablerad 
processen Provning & Kontroll är som mall vid uppdrag. Eftersom en del av 
huvudverksamheten av CBI ligger i Stockholm, krävs en noggrann planering för att få 
möjlighet att intervjua personerna. För genomförandet av intervjuerna, är upplägget enligt 
följande: 

1. Först ska intervjua alla gruppchefer i huvudprocessen, eftersom endast en gruppchef 
finns i Borås, lämpligt att i förväg boka tid för att intervjua gruppcheferna i 
Stockholm. 

2. Medarbetare under gruppcheferna 
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Lantz (2007) tar upp vikten i att använda fler metoder än enbart anteckningar, då intervjuaren 
inte hinner skriva ner allt under utfrågningen, han/hon filtrera bort material. Det är väldigt 
viktigt att intervjuunderlaget dokumenteras, upplägget för att genomföra intervjuerna är att en 
person antecknar informationen, en person ställer frågor och samtidigt spelas intervjun in på 
bandspelare. 

2.1.3 Reliabilitet och validitet 
För att öka trovärdigheten i sammanställningen då examensarbetarna tolkat de intervjuades 
beskrivning, är det viktigt att skapa ett förtroende mellan den som intervjuar och de blir 
intervjuade. En referens ska även skickas i form av karta, en visuell tolkning av processer till 
gruppcheferna för feedback. Denna bekräftelse ska vägleda hur uppfattningen av tolkningen 
som beskrivits är, som de intervjuade förklarade under samtalet och ge ökad reliabilitet. 
Viktigt att feedbacken sker inom en ganska kort tidsperiod så att validiteten också blir 
gällande. 

2.1.4 Observation 
Vid intervju av medarbetare under gruppcheferna är det viktigt att visa och återge det 
beskrivna arbetsmoment, så att observation av verkligheten kan iakttas och hur arbetet utförs, 
i enlighet till gruppchef beskrivning i sin processillustrering. Detta kan exempelvis göras vid 
provningsplats, när en medarbetare visar tillvägagångssätt vid utförande av uppdrag från 
början till slut. 

2.1.5 Kartläggningsmetod 
Det finns fler metoder att utforma en kartläggning av processer och Ross (1994) nämner att nå 
en framgångsrik process kräver en strukturerad metod att hitta processer.  Den utgår från fyra 
punkter: 

1. Identifiera kritiska processer 
2. Bestäm prestanda på nuvarande process 
3. Fastställ processen 
4. Återskapa för att minska processen resultat i skillnad  

Dicander et al. (2007)  beskriver hur identifieringen utgår från medarbetare för att uppnå 
snabbt resultat. I denna studie har rapporten utgått från Dicander et al. (2007) metod, då den 
utgår från en enkel kartläggning (se figur 4) som kan tillämpas vid begränsad tid och 
användning av resurser. Det med hänsyn till att verksamheten finns på fler orter, en annan att 
medarbetare står ensamma vid enskilda utförande av tjänst/uppdrag och lättare att intervjua 
enskilda personer i omgångar.  

 

Figur 4 En processmodells fem faser (Dicander et al. 2007, s. 45) 
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I studien kommer endast stadie 1 och 2 att genomföras, däremot kommer stadier 3 till 5 ligga 
på ledningen, med fortsatt arbetet tillsammans med medarbetare i CBI för att genomföra 
process förändringen.  
I stadie 1, hitta verksamhetens processer i CBI och hitta mål och vision och få ledningen och 
medarbetare involverade i företagets processer och hitta tydlig riktning i processen och varför 
arbetet med att lokalisera den förekommer. 
Stadie 2, få genom intervjuer av gruppchefer och medarbetare där de beskriver processen och 
om det finns problem att förbättra. Syfte för att kunna kartlägga flödet och skapa en 
processbild, är att efter intervju beskriva aktiviteterna och göra processer och därifrån kunna 
följa medarbetarnas arbetssätt med hjälp av ”post-it” lappar såsom Bergman & Klefsjö (2007) 
beskriver. Det ger ett tydliggörande av tänkbara processer, som enkel sattes på väggen och 
kundes omstruktureras till olika platser och kartlägger flödet. 

2.1.6 Kritisk granskning 
Under studie 1, upptäcktes att ledningssystemet inte var lätt navigerat och att hitta en tydlig 
struktur med exempelvis visuell karta, eftersom detta saknades som orientering i 
ledningssystemet (Bruzelius & Skärvad, s. 218, 2004).  
Vid första intervjun med gruppchefen på Provning & Kontroll verksamheten 
uppmärksammades att frågorna misstolkades och svaren blev väldigt djupa och mer ingående 
på exakta dokument istället för processer som efterfrågades. Utifrån den första intervjun, 
genomfördes en analys av frågorna och omformulering. Detta medförde en bättre beskrivning 
av själva processen och med utgångspunkt ifrån intervjuunderlaget bättre kunde sammanställa 
processerna. 

Ett problem vid intervju var fråga 1och 3 (se appendix 1), där de intervjuade inte förstod 
frågans innebörd. Detta medförde ett förtydliga av frågan samt leda den intervjuade till vad 
frågeställningen betydde och vad svaret skulle mynna ut i. Här kan påverkan av svaret vara 
mycket missvisande, då intervjuade blivit leda åt en viss riktning.  
Utifrån studie 1 hade tolkningen av organisationens verksamhet Material inte några 
uppdelningar av avdelningar utan består av forskare.  

En kritisk granskning är val av metod för kartläggningen. En metod med större fördel är en 
”workshop” (Leissner, 2008) ihop med medarbetare och tillsammans speglar flödet av 
processer och istället lyssnat när de tillsammans diskuterar fram hur arbetet flyter. På så vis 
hade reflekterat flera synpunkter och medarbetare känner mer delaktighet i förbättring och 
processarbete. Och dessutom kan de med hjälp av kolleger komma på aktiviteter tillsammans 
som glömts under kartläggningen. Detta kräver en längre tids grupparbete och följs upp med 
en utvärdering (Leissner, 2008). 
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3. Teori 

Introducering av teorin, denna ligger till grund för uppsatsens arbete, och för att ge en ökad 
förståelse av processkartläggning och en kort förklaring på olika begrepp och termer som 
förekommer runt kartläggning. 

3.1 Processkartläggning 

3.1.1 Vad är en process 
I ISO standarden (2005) förklaras process så här; 

 ”grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar 
 insatser till utfall. En förädlad vara/tjänst som upprepas och som ständigt 
 förbättras och ger kunden tillfredsställelse”. 

För att öka förståelsen hos läsaren har vi valt att utgå från Bergman och Klefsjö (2010, s. 470) 
definition av begreppet process som avser följande: 

 ”en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 
 skapa värde åt någon extern eller intern kund” 

 En process kan beskrivas med flera olika attribut och begrepp, nedan följer ett par exempel: 

• den har en början och ett slut 
• något vi gör, det vill säga hur något utförs, individuellt eller i grupp 
• kan bestå av en eller flera aktiviteter  
• har ett mål att följa upp  
• skapar värde för företaget och kund  
• processen kan upprepas i oändlighet 

3.2 Ledningssystem 

Uppdelning av processer är för att skapa struktur i verksamheten och detta kan i sin tur leda 
till kundtillfredsställelse och lönsamhet. För att få en mycket bättre struktur i ett företag kan 
processer delas upp. Bergman & Klefsjö (2007) skiljer på tre typer av processer, figur 5 
illustrerar de tre processerna. 

 

Figur 5 Tre typer av processer, Bergman & Klefsjö (2007) 
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Dessa processer tillämpas i en ”processmodell” – modell i ISO 9001 (2008), figur 6 som 
täcker standardkraven och att utvärdera kundtillfredsställelsen huruvida kundens krav uppnås 
och hur stor tillfredsställelsen hos kunden är. 

 
 

Figur 6 – Processbaserat ledningssystem för kvalitet, (SS-EN ISO 9001:2008) 

3.2.1 Ledningsprocesser 
I ISO 9001(2008) punkt 4, Ledningssystem för kvalitet och punkt 5, Ledningens ansvar 
omfattas av ledningsprocesser. Det är ledningen som leder, styr och utvecklar organisationens 
verksamhet. I ledningsprocessen upprättar ledningen alla dokument eller utsedd ansvarig som 
tydligt förmedlar bland annat företagets strategi, mål, visioner, förbättringar, revisioner och 
omvärldsanalys. Vikten för organisationen i företaget är att uppfylla ISO standardens krav 
men också att det genererar kundtillfredsställelse och ständiga förbättringar till kundens 
fördel. 

3.2.2 Huvudprocesser 
Ett annat namn för huvudprocesser är Operativa processer som har sin huvuduppgift i 
processen är att omvandla externa kunders krav, förväntningar till ett värde med hjälp av olika 
aktiviteter som finns i organisationen. Huvudprocesser har en viktig roll för verksamheten, det 
är den som med hjälp av nerbrytning delprocesser och aktiviteter uppfyller kundernas 
önskemål. Förutom få fram de produkter som skapa värde för kunderna ska företaget ger 
förtroende till kunden och tillförlitlig (Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.2.3 Stödprocesser 
Som framgår av namnet består stödprocesser av de processer som ska stöda och hjälpa 
huvudprocesser med aktiviteter att det blir smidigare för huvudprocesser nå sitt mål är då 
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förstagets uppsatta mål. Bergman & Klefsjö (2007) nämner exemplen på stödprocesser och 
det kan vara personalprocesser, ekonomiprocesser eller underhållsprocesser. 

3.2.4 Att identifiera processer 
För att förstå och sätta sig in i kundernas behov, nämner Bergman & Klefsjö (2007) vikten att 
fokusera på att samordna processerna i en organisation. Uppfylls detta blir det lättare att 
utforma ledningssystemet utifrån kvalitetspolicyn. Dessutom kan processer utvecklas och 
förbättra och att i första hand ska inte fokus ligga på produkt/tjänst utan att tillsammans skapa 
värde för kunden.  

Huvudprocesser är olika beroende på företag och organisation och de kan förslagsvis delas 
upp på olika sätt. I en organisation kan huvudprocess utgöras en eller flera stycken. 
Huvudprocessen kan innehålla flera delprocesser, som i sin tur kan delas in i aktiviteter och 
de består av ett flöde, utförandande moment/arbete (se figur 7). 

 

Figur 7 – Nivåer på en process (Dicander et al. 2007) 
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Figur 8 – Helhet av process 

Det är viktigt att förstå en process. Ett första steg är att skapa förståelse för, var är start och 
var är slut på en process. Utgångspunkt från figur 8, kan frågan ställas ”vad en insats?” 
(kundens behov) och följdfrågan ”vilka är det som förser huvudprocessens med resurser?”. 
Vid aktiviteterna sker ett utbyte med hjälp av kommunikation och stödprocesser och sist ”vad 
kommer ut?”, ett utfall (kundtillfredsställelse). De röda streckade linjerna visar händelser som 
utförs inom företaget, insats och utfall är händelser som utförs utanför företaget.  

Aktiviteterna som beskrivs är ibland flera stycken med insats/utfall och dessa bildar långa 
kedjor. Examensarbetarna (se figur 9), har valt att beskriva flöde av aktiviteter horisontellt, 
med en mycket enkelt beskrivning. De har valt bort alla insatser och utfall mellan leden, så 
som Nilsson (1999) redogör för sina exempel processer. 

 

Figur 9 Aktivitetslänk, (Nilsson, 1999) 

I kartläggningen kan processer identifieras olika beroende på hur verksamheten bedrivs. Vid 
funktionsavdelningar urskiljer huruvida aktivitet/moment vandrar från avdelning till 
avdelning och Johansson & Mattsson (2005) beskriver hur karaktären i en kärnprocess 
definieras i verksamheten genom att den genererar pengar. Bergman & Klefsjö (2007) skriver 
att schema som visar aktivitet utförande i en verksamhet mellan avdelningar kallas för 
blockschema, enligt figur 10.  

 

Figur 10 Blockschema, Bergman & Klefsjö (2007, s. 479) 
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Integrerad verksamhet har följande egenskaper involverats: kvalitet, miljö och arbetsmiljö i 
processkartläggningen som även Antonsson et al. (2011) beskriver. Det är ett vidare 
perspektiv som återspeglas i verksamheten, det är den inre och yttre påverkan i verksamheten 
där tar hänsyn till kund, logistik, samhälle och ägare. Målen bryts ner så att medarbetare kan 
se dem i processen. Själva helheten med kartläggningen menar Bruzelius & Skärvad (2008) är 
att ge en produktivare bild för alla inom företaget samt ledningen och även hjälpa till att 
identifiera brister.  

Tolkningen av intervjuerna är visualiserade med hjälp av processbilder, och resultatet 
presenteras i flödeskartor. För att lättare förstå den visualisera bilden av kartläggningen kan 
man med hjälp av symboler rita upp en flödeskarta på arbetsmoment. Symboler kan vara till 
hjälp vid kartläggningen istället för att skriva textförklaringar vad varje moment avser vara. 

3.3 Standard 

Bakgrunden till bildandet av standarder kommer ursprungligen ifrån militären, som 
genomförde en form av kvalitetsgranskning på leverantörerna. Bergman & Klefsjö (2007) 
nämner att flera standarder togs fram under och efter 1930-talet, vilket ledde till att de 
tillsammans lade en grund för internationell standard för kvalitetssystem – ISO 9000 (2005). 
Idag används även ISO 9001 (2008) för tredjepartscertifiering (Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.3.1 ISO 9000 & ISO 9001 
Definitionen av ett ledningssystem finns i ISO 9000 (2005) och här får även organisationen 
hänvisningar hur de skall upprätta sitt ledningssystem. I ISO standarden (2005) består av åtta 
stycken principer för kvalitetsledning, det är följande: 

 1. Kundfokus 
 2. Ledarskap 
 3. Medarbetares engagemang 
 4. Processinriktning 
 5. Systemangreppsätt för ledning 
 6. Ständiga förbättringar 
 7. Fakta baserade beslut 
 8. Ömsesidiga fördelaktiga relation till leverantörer  

Bergman & Klefsjö (2007, s. 504- 513) beskriver ISO 9000 (2005) som ett arbetssätt inom 
organisationens verksamhet och är en handledning för att bygga upp ett 
kvalitetsledningssystem. Jämfört med ISO 9001 (2008) som är ställer krav på 
kvalitetsledningssystem med utgångspunkt från processangreppssätt för att uppnå 
intressenternas kvalitetsmål. ISO 9000 (2005) och ISO 9001 (2008) är framtagna och 
utvecklade för att samverka med varandra. Bergman & Klefsjö (2007) nämner även att de två 
olika standarderna kan användas oberoende av varandra. 

3.3.2 ISO 17025 
När den nya ISO 9001: 2000 togs som standard, harmoniserades ISO 17025 (2005) med ISO 
9001 (2000), som vänder sig till hur ett kvalitetsledningssystem är uppbyggt. Idag ställs högre 
krav från beställare och myndigheter vilket även medfört att utvecklingen blir mer 
standardiserad i Europa informerar CBI webbsida (2012). I ISO 17025 (2005), utgör 
standarden en grund för ackreditering inom provnings och kalibreringslaboratorier. Det är 
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viktigt är kraven uppfylls i ISO 17025 (2005) och att den arbetar tillsammans med ISO 9001 
(2008). I sin tur medför detta att utförda resultat accepteras mellan länder, då de uppfyller 
kraven från standarden. Vidare går det att läsa i ISO 17025 (2005), om en ömsesidig 
konvention länder mellan med motsvarande organ.  

3.4 Framtida förbättringsarbete 

3.4.1 Processledning 
Då grund karta för processerna är framtagen, är det viktigt att fortsätta att arbeta med 
förbättring av processer. Det är viktigt att lokalisera flödet och ta bort störningar som stör 
arbete och med detta menar Bergman & Kelfsjö (2007, s. 476) att det medför ett lyckat 
resultat i processorganisationen.  För de som arbetar med kvalitetsförbättringar i processer, 
och har förslagsvis gjort följande sammanfattning: 

• Organisera – utser en processägare och en förbättringsgrupp till processen 
• Att förstå processen – undersök vilka som är kunder och leverantörer, kartlägg 

processen med alla arbetsflöden 
• Observation – Ta fram mätpunkter och genomför mätningar regelbundet 
• Förbättringar – Använd information från mätningar och genom analys genomför 

förbättringar i processen 

En processledning innebär även fokus på processen, Alexandersson et al. (2007, s. 36) menar 
där fokus ligger i nuläget gällande brister och möjligheter till förändring. En annan aspekt är 
styra där Dicander et al. (2007) nämner vikten att göra likvärdiga resultat varje gång en tjänst 
eller uppdrag levereras till kund. Så att utfallet inte varierar och kunden blir besviken på 
tjänst/uppdrag. Och till sist en process är aldrig färdigutvecklad utan kan ständigt förbättras 
och förändras med hjälp av medarbetare som mer och mer arbetar med förbättringar i 
processen. Och som Dicander et al. (2007) upplyser att genom effektivare processer ökar 
lönsamheten i verksamheten som genererar till att företaget lönsamhet ökar och blir starkare 
konkurrent på marknaden. 

3.4.2 Processägare 
Det är ledningen som utser en processägare redogör Bergman & Klefsjö (2007), denne 
ansvarar för de att processen förbättras i sin helhet och utvecklas. En viktig aspekt är att 
klarlägga ansvaret och befogenheter för en process. Ulf Nilsson (1999) beskriver 
processägaren som en ”nyckelperson”. Nyckelpersonen har en god analytisk förmåga, den 
leder och genomför förbättringar med god kommunikation och motivation till sina 
medarbetare och mellan avdelningar.  

3.4.3 PDSA – cykeln  
CBI bör tänka på att hitta enkla och smidiga arbetssätt i verksamheten, vilket gör att fokus bör 
vara på processer inom vilka verkligen behöver utföras förbättringar. Därför pågår ständigt en 
så kallad cirkel med planering och förbättring i organisationens verksamheter, detta för att 
skapa bättre kundtillfredsställelse men också för att ta bort slöseri eller brister i arbetsmoment. 
En duglighetsstudie (ISO Standard) och denna cirkel som inte har något slut utan börjar om 
med nya framsteg och omfattar fyra steg (se figur 11), de tre första stegen – länkade med 
förbättringscykel, och det fjärde är resultatet. 
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Steg 1 – Planera  Sätta mål, planera studien, identifierar behov 

Steg 2 – Gör  Skapar stabil process, kommunikation, samla mätvärden 

Steg 3 – Studera  Visualisera, bedöma, mäta 

Steg 4 – Lär Implementera, starta förbättringsprojekt  

 

Figur 11 PDSA – Bergman & Klefsjö, (2007, s. 300) 

Vanliga att kombinera PDSA – cykeln (Plan, Do, Study och Act), uttrycker Bergman & 
Klefsjö (2007), tillsammans med verktygen, det är de sju förbättringsverktygen och de sju 
ledningsverktygen. Med hjälp av dessa verktyg kan illustrera resultat, kan lättare uppfattas 
och tolkas av medarbetaren och känner sig mer delaktig i arbete under tiden. 

Viktigt att tänka på att ha enkla rutiner så med hjälp av kvalitetssystemet kan onödiga 
moment rensas bort, därefter föreslår Dicander et al. (2007) att ta fram kvalitetsstandarden 
och uppfylla kraven utifrån dem. 
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4. Empirisk studie 

Den empiriska studien bygger på vetenskapliga iakttagelser av hur verksamheten i CBI 
fungerar i verklighet och intervjuer med chefer och medarbetare dokumenteras. Detta behövs 
för att kunna kartlägga en grund till huvudprocessen och delprocesserna. 

4.1 Hos CBI 

4.1.1 Besöket 
Vid mötet representerade även två personer som sitter med i ledningen, Cathrine Ewertsson 
och Peter Utgenannt. När CBI blev ett företag 2008, fick snabbt slå ihop två olika företags 
kvalitetssystem och vid det tillfället medverkade vice VD Peter Utgenannt. Utgenannt 
formulerade sin uppfattning på examensarbetets mål med att närma SP processbaserade 
ledningssystem, andra mål gå igenom dokument så de aktualiseras och modifiera de 
dokument som gäller övrig verksamhet. 

Upprättade även ett tillfälligt kontor hos CBI i ett konferensrum där vidare studie av 
ledningssystemet i intranät kunde initieras. Fick även en översiktlig beskrivning hur systemet 
användes och hur hittar i de olika mappsystemen. 

Den andra dagen genomgick en rundtur i CBI olika laboratorium som gruppchef i Provning & 
Kontroll planerat, där visas fler utföranden av provning som påträffas i Borås. Detta ger en 
överblick över verksamheten och underlätta när frågor uppstår och när intervju påbörjar 

4.2 Intervju veckan 

Vid genomförande av intervjufrågor valdes en kvalitativ studie eftersom det ger mer 
information om hur medarbetarna arbetar vid sina uppdrag och för att ge ökad förståelse om 
deras arbete.  

Vid alla intervjutillfällen informerades vederbörande att tillämpning av inspelning gjordes 
under själva intervjun där alla gav sitt samtycke för att bli inspelade under intervjun. Även 
information angående syfte med intervjun och att intervjun skulle resultera i en beskrivning 
av processer, som de kunde vidareutveckla och använda vid tjänst, forskning och uppdrag 

4.2.1 Genomförandet av intervjuer i Borås 
För kunna får en klara bild av processer som medarbetarna jobbar i har det planeras en 
intervjudag, där intervju med medarbetarna har för uppfattning av processer som ska 
genomföras. Detta planeras med gruppchef Provning & Kontroll vilka som ska intervjuas och 
boka tid. Eftersom alla kan utföra samma sorts provning, är det bra att ta reda på om de har 
gemensam bild på de delprocesser som de arbetar i. 

• Cathrine Ewertson – gruppchef på Provning & Kontroll 

• Andrea Johanzon – ingenjör, tillverkningskontroll av tätskikt och kvalitetsarbete 
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• Marjo Savukoski – byggingenjör, provning av ballast samt frostbeständighet hos 
betong, samt besiktningsman för ballast  

• Pierre Svensson – ingenjör provning av frostbeständighet hos betong och natursten 

• Pavlos Ollandezos – teknisk kandidat i byggteknik, arbetar inom utrednings- och 
forskningsverksamhet för betong. Han ta hjälp av de interna resurser som finns i CBI 
verksamhetsområden 

4.2.2 Genomförandet av intervju i Stockholm 
DAG 1: Tillsammans med Eva Bertfelt, miljö- och kvalitetsansvarig i Stockholm framtogs en 
lista på medarbetare som skulle medverka vid intervjuerna samt lämpliga intervjutider. 
Följande medarbetare intervjuades första dagen: 

• Jan Trägårdh gruppchef – Material 

• Gunilla Teofilusson kurschef – kursverksamheten  

• Maria Wirström administratör, koordinator – Allmänna kurser    

• Karin Glad reception och kontorsansvarig 

Eva gav en rundvisning samt en beskrivning av hur verksamheten fungerade och hur den ser 
ut samt var de olika medarbetarna arbetsplatser finns.  

DAG 2: Denna dag började med att observera processen i provningslabbet, som 
kombinerades med intervjuer. Följande personer intervjuades under denna dag: 

• Lars Melin – ingenjör på provning verksamheten 

• Eva Bertfelt – kursledare, miljö- och kvalitetsansvarig  

• Richard McCarthy gruppchef – Teknikspridning  

• Robert Melander gruppchef – Konstruktion  

DAG 3: En diskussion tillsammans med gruppchefen för Konstruktion uppstod, flera frågor 
kring bland annat tolkning av processbeskrivning förekom. Sammanfattning denna dag, en 
röd tråd hur lika processer är och de flesta av medarbetarna har inte dokumenterat några 
processer i verksamheten teknikspridning, konstruktion eller material. Dock arbetar de på 
nästan snarlika sätt, när de genomför en tjänst/uppdrag eller en forskning.  

En iakttagelse, många av de intervjuade gärna vill utföra förbättringar, gällande all 
pappersdokumentation som förekommer vid uppdragshantering och forskning. Det verkade 
vara ett gemensamt problem för CBI. CBI förfogar över stora arkiv lång tillbaka till mitten av 
1900- talet. Bland annat arkiveras utbildningsbevis på alla de människor som genomfört 
utbildningar. Dessutom arkiveras information som rör forskning och uppdragsverksamhet.   

De intervjuade upplevde det väldigt positivt att kartläggning av verksamhetens processer 
skull ske så de själva kan vara med och upprätta nya dokument som styr processerna. När 
inspelningen genomfördes med de berörda personerna, iakttogs att de flesta tycktes glömma 
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bort bandspelaren (liknelse av en mobil) och var väldigt naturliga och tillmötesgående när 
intervjun väl pågick. 
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5. Resultat 

Den empiriska studien gav en visuell kartläggning av kompetensområdena, där det går att 
urskilja skillnaderna i de olika verksamheterna, se figur 12. Verksamheterna i CBI fungerar 
som egna företag som jobbar mot kunder, ibland även genom internt informationsutbyte 
mellan verksamheterna. Verksamhet Material samarbetar ofta tillsammans med 
Konstruktioner verksamheten, där det behöver forska/analysera vad som föranleder orsaken i 
utredning uppdrag. Provning kan utföra provningar på betongmaterial som sedan Material kan 
använda i rapportunderlag. I Kontroll verksamheten utförs besiktningar på uppdragsorder, 
som genereras från Nodcert och SP. Kontroll verksamheten just nu är en verksamhet som 
hänger i luften, då den verksamheten styrs av SP men ligger fortfarande kvar hos CBI. Medan 
Teknikspridning verksamheten är enbart för att sprida kunskaper inom dessa områden. 

 

Figur 12 – Verksamheten Material, Konstruktioner, Provning & Kontroll och Teknikspridnings huvudprocesser  
samt deras kompetensområden  

Utifrån de fyra enskilda verksamheterna har sedan processer tolkats fram från 
intervjuunderlaget och visualiseras på följande vis, se figur 13-16: 

 

Figur 13 Tolkning av forskningsprocess i Material verksamheten  
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Figur 14 Tolkning av utredningsprocess i Konstruktioners verksamhet  

 

Figur 15 Ackrediterad provningsprocess i Provning & Kontroll verksamheten 

 

Figur 16 Tolkning av utbildningsprocess i Teknikspridnings verksamhet 

Vid processförfrågan visade det sig att alla verksamheter har olika aktiviteter som 
tillsammans bildar denna process. I Utredning bedömer gruppchefen tillsammans med 
seniorkonsult graden på uppdraget, med sekretess och vem som är lämplig, att hantera 
uppdraget. Efter bedömning överlämnas förfrågan till lämplig uppdragshanterare, forskare, 
seniorkonsult eller medarbetare. Medan i den ackrediterade verksamheten Provning & 
Kontroll med processtyrda dokument kan förfrågan komma in på följande sätt: e-post, telefon, 
fax och godsmottagningen. Via godsmottagningen sker förfrågan oftast från de kända 
kunderna för verksamheten. Då förfrågan varierar från de olika verksamheterna, är det väldigt 
specifikt i Utbildning som har all information om allmän kurs, där får kunden sin så kallad 
förfrågan, på CBI:s webbsida(se figur 19). 

Offertförfrågan skickas till kund i den ackrediterade verksamheten Provning & Kontroll. De 
övrig verksamheterna som inte är ackrediterad skickar oftast ett underlag baserat på kundens 
förfrågan, men det kan även ske genom muntlig dialog via telefon. Däremot skickas offert till 
företagsinterna då denna information endast kan fås vid förfrågan angående kurser för företag. 

Beställning process finns endast i den ackrediterade verksamheten, Provning & Kontroll. Den 
är en bekräftelse från kunden att de godkänner Offerten och uppdraget kan då påbörjas. 

Ett uppdrag startar alltid med att beskriva uppdraget på en blankett som heter 
”uppdragsanmälan”. Blanketten är i pappersform och placeras i en ”mapp” där all 
dokumentation över uppdraget förvaras och förs anteckningar över. Uppdragsanmälan ger 
signaler till CBI hur många uppdrag som är registrerade och inom vilket område. Denna 
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anmälan har de flesta kompetensområdena gemensamt, dock behövs den inte i företagsinterna 
kurser. 

Orderbekräftelse skiljer sig mellan ackrediterad verksamhet och övrig verksamhet. Den 
ackrediterade skickar orderbekräftelse så att kunden vet att orden är mottagen hos CBI. I 
Utredning skickas orderbekräftelse parallellt med att uppdraget startas, se figur 17. 

 

Figur 17 Tolkning av aktiviteter i tillståndsbedömning i Konstruktioner verksamhet 
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Vid genomförandet har Provning & Kontroll en utvecklad process med metoder och rutiner 
som tillämpas vid olika uppdrag. Här krävs stor noggrannhet och ordning för att utföra ett bra 
arbete. Metoder och rutiner finner medarbetaren i CBI:s intranät i ledningssystemet. Dessa 
dokument har kvalitetsansvarig ansvaret att uppdatera till senaste version. Eftersom 
Utbildning inte provar eller forskar består deras genomförande av en kurs inom ett specifikt 
område inom betong- och bergmaterial. Efter genomförandet avslutar utredaren med att samla 
ihop all dokumentation samt skriva en rapport som kunden tar del av, detta sker inte i 
Utbildning endast i de andra verksamheterna. En rapport ska alltid vidimeras av gruppchef 
eller behörig medarbetare innan det sänds till kund, se figur 18.  

 

Figur 18 Statistisk presentation verksamhet Konstruktioner – utredningsprocess 

När rapporten är godkänd, skickas resultatet till kund och ibland sker även ”feedback” mellan 
kund och utredare då frågor kan ha uppstått på uppdraget. 

Gemensamt i alla verksamheter är att den som har uppdraget eller kurs sammanställer ett 
fakturaunderlagspapper vad som skall faktureras till kund. Fakturan innehåller uppgifter 
såsom: vad för typ av tjänst som har utförts av företaget och kostnaden. Manuellt överlämnas 
underlaget till ekonomiavdelningen som utför en faktura, denna faktura granskas av utredaren 
innan den skrivs ut i pappersform och skickas via post till kund. 

Även arkivering är gemensamt hos alla verksamheter. Alla uppdrag som utförts inom CBI 
skall arkiveras för att i framtid vara tillgängliga och kunna återvända till för information. 
Däremot finns det en process till för Utbildningsverksamheten som en gång om året 
rapporterar till Sveriges betongförening, angående vilka som är utbildade i de specifika kurser 
och detta gäller dem som läst allmän kurs i Utbildningsverksamheten, se figur 19. 

Utav allt intervjumaterial har det framkommit att CBI har tio delprocesser i en utav sina 
huvudprocesser. Förslagsvis är att istället minska ner antalet delprocesser till fem (se figur 20-
23). 
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Figur 19 Tolkning av aktiviteter i Allmän kurs i Teknikspridnings verksamhet 
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Figur 20 Material verksamheten forskningsprocess – huvudprocess, kompetensområden och fem delprocesser  

 

 

Figur 21 Konstruktioner verksamhet Utredningsprocess – huvudprocess, kompetensområden och fem delprocesser 
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Figur 22 Provning & Kontroll verksamhet provningsprocess – huvudprocess, kompetensområden och fem delprocesser 

 
 

 

Figur 23 Teknikspridning verksamhet utbildningsprocess – huvudprocess, kompetensområden och fem delprocesser 
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6. Analys 

I analys diskuteras insamlad data och vad som har framkommit under empiri. Även en 
tolkning tas fram med hjälp av teori och empiri och genom att svara på de problem som tagits 
fram.  

Vid studie 1 påbörjades med att finna den ackrediterade processen i CBI:s intranät, vilket 
visade att processen inte fanns på anvisad plats. Mappen huvudprocess innehöll endast ett 
dokument, som beskrev allmänt arbetssätt för uppdrag. Detta försvårade arbetet men genom 
att försöka visualisera de värdeskapande processerna i huvudprocessen, som även krävde mer 
kunskaper om företagets verksamhet lokaliserades processen. Till hjälp kom en gruppchef vid 
Provning & Kontroll som verifierade de olika värdeskapande verksamheterna i företaget. 
Detta kunde bekräftas med hjälp av ett dokument, redovisade befogenheter och ansvar över 
verksamheten i ledningssystemet. Eftersom examensarbetet utfördes från ett konferensrum i 
anslutning till CBI:s medarbetare var det lätt att kommunicera med flera av medarbetarna när 
försök till att lokalisera verksamheten förekom. En början till karta kom tydligt fram med 
hjälp av diskussioner med medarbetare.  

Vid studie 2 gjordes en första intervju undersökningen, som slutfördes tillsammans med 
gruppchefen vid Provning & Kontroll. Det visade sig att frågorna var mycket bra formulerade 
men utifrån formuleringen svarade den intervjuade mer på dokumentdetaljer och metoder. 
Frågorna var inte lämpliga för fortsatt utfrågning, eftersom de svar som framkom inte gav en 
beskrivning av processen. Därför fick ett nytt intervjuunderlag tas fram. Den teoretiska 
förståelsen var underförstådd, svaren var inte meningsfulla för rapporten och kunde inte 
redogöra processer utifrån dem (Djurfelt et al, 2010). Det var mycket positivt att upptäcka 
felformuleringen i tid, så att intervjuunderlaget kunde bearbetas på nytt. På detta vis undveks 
en felanalys av underlaget, som processen skulle grundas på.  

Efter mötet diskuterades hur aktiviteter avlöste varandra såsom intervjuaren informerat oss 
vid intervjufrågorna. Utifrån intervjun skapades en karta med ”post-it” lapparna, en tolkning 
och en teoretisk struktur på ett par huvudprocesser började ta form och vilka processer som 
fanns i huvudprocessen och vilka som tillhör lednings- och stödprocessen.  Konferens rummet 
användes av många fler än av examensarbetarna, så varje kartstruktur skrevs ner i 
anteckningar, och ”post-it” lapparna fördes över till en A3 papper. På så vis fanns tolkningen 
av processerna bevarade och behövde inte tänka på om de försvann eller strukturerades om 
när vi inte var där.  

Vid fråga 4 och 5 (se Appendix 1) svarade många att det endast finns dokument på den 
ackrediterade verksamheten och att de kände till att den fanns. Mycket bra signaler från 
medarbetare att de använder ledningssystemet och känner till dokument och metoder som kan 
användas i den ackrediterade verksamheten. Det underlättar när fler dokument upprättas över 
verksamheterna som inte är ackrediterade, då medarbetare verkar mycket bekanta med 
systemet. De flesta har själva upprättat egna skrivna rutiner, då främst till semestern, när de 
själva inte är på plats och någon ska gå in och ta fram uppgifter eller dylikt.  

Vid intervjufrågan 7a (se Appendix 1) uppfattades tolkningen av svaret att insatsen startades 
med en förfrågning när frågan ställdes till flera gruppchefer och medarbetare. Jämför svaret 
med den ackrediterade processen, så är det lika. Skillnaden varierar hur förfrågan kommer till 
CBI, den tar olika vägar in och det finns ingen generell ingångsväg till CBI. Det är svårt att 
bara ha ett sätt att kontakta CBI på. Möjligheten ökar för kunderna att CBI har anpassat sin 
kommunikation med flera ingångar till CBI, som välkomnar kunden och placerar den i fokus.  
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Undantaget är teknikspridning och vid allmän kurs planerar halvårsvis sina kurser med att 
boka konferens hotell där de skall genomföras. Denna verksamhet skiljer sig i början av 
processen och i slutet av processen. Det ligger stor fokus på företagen och kunden som 
efterfrågar kurstjänster och processen utgår därifrån. Ett nära samarbete med kund kräver bra 
kommunikation och struktur i arbetet.  

Det finns stor potential för hur CBI kan utveckla mapparna som hanterar all dokumentation 
och även de två exemplar som görs vid arkiveringen.  I teknikspridning förklarade en 
medarbetare mycket utförligt strukturen över arbetet hur dokument hanteras och det kan följas 
i blockschemat, se figur 24. Detta förklarar Kalman (2002) hur avdelningarna kommunicerar 
mellan varandra och utbyter pappersdokument. Denna kedja av aktiviteter borde elimineras, 
slöseri med resurser (Bergman & Klefsjö, 2007), där utbyte sker praktiskt genom att ta sig till 
olika avdelningar med pappersdokument, och inte värdeskapande för kunden. 

 

Figur 24 Blockschema av Konstruktionsverksamhet vid utredningsprocess 

Mycket hjälp kan medarbetare få genom att använda elektroniska dokument, mellan 
avdelningarna internt, istället för pappersdokument. Att hjälpa medarbetare med nödvändiga 
smidiga processer hjälper till ökade förbättringar inom gruppen och skapar förtroende (Ross, 
1994). Detta medför att när personal pensioneras, är sjukskrivna eller har semester, finns det 
dokument tillgängligt för alla, forskare och utredare kan då arbeta utifrån dessa.  
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Allmänt vid fråga 7 (se Appendix 1) har många en väl fungerad struktur på utförande av 
uppdragen. De har under flera år hunnit bearbeta sina egna ”processer” för att underlätta sitt 
arbete. Vid den ackrediterade processen kan uppdrag ibland dyka upp via godsmottagningen. 
Detta kan ibland bli besvärligt om utredare och forskare redan har flera existerande uppdrag. 
Medarbetare kommunicerar med kund angående uppdragets tid och pris per telefon. Även en 
intern kommunikation uppstår, då uppdragen har blivit fler och hur planeringen ska göras 
framöver. Ofta är det kända kunder som skicka in sina prover utan kontaktat med CBI. Nu när 
CBI utökar antalet medarbetare och organisationen växer, är det bra om rutin för kända 
kunder finns. Det skulle underlätta informationsutbyte av kommunikationen mellan kund och 
CBI. Ju fler kända kunder, ju svårare är det att planera tjänsten av uppdrag och att skapa 
ordning bland proverna som inkommer utan förvarning till CBI godsmottagning. Vid 
skapandet av en bättre mottagning av gods, medför en bättre kommunikation med kund och 
ordning i hanteringen av prover vilket underlättar för medarbetaren.  

Vid ackrediterade verksamheten Provning & Kontroll finns en avvikelsehantering (se fråga 6 
Appendix 1). Vid intervju tillfrågades den övriga verksamheten om utredaren och forskare får 
”feedback” om utredningen. Många har kontakt med kund då ibland förekommer frågor 
rörande utredningen, däremot är det inte alltid den som hade uppdraget som rapportera 
avvikelsen. Detta för att de inte har en ackrediterad dokumentation. Den ackrediterade 
verksamheten rapporterar avvikelse, men ibland delegeras ansvaret till kvalitets medarbetare. 
Kan bero på tidsbrist i att sköta dokumentation, men mycket på hur de skall rapportera 
avvikelsen. Mycket information går förlorad när den som fått kundklagomål vidarebefordrar 
ärendet i sina uttryckta ord. Ett av kraven i ISO 9001 är att fastställa ett väl fungerande sätt 
för kommunikationen mellan kunder (ISO 9001:2008, punkt 7.2.3). I samband med detta, 
med förbättring och effektivisering för medarbetare så att återkommande flöde som i sin tur 
skapar kund värde. Upprättas en ”klagomåls” process med mall, kan medarbetaren 
kommunicera med kund och samtidigt skriva en avvikelse under själva samtalet. Det är 
väldigt viktigt att utformat en enkel hanterbar mall, så inte ärendet skickas vidare till tredje 
person i verksamheten. 

En av gruppcheferna var mycket tillmötesgående med informationen, hur arbete utförs och att 
vikten i en noggrann dokumentation kan leda till en förbättring inom verksamheten (från 
insats till utfall se Appendix1). När gruppchefen beskriver hur de arbetar, så får 
examensarbetarna fram en snabb och klar bild av huvudprocessen ”Utredning”. Vederbörande 
har en bra rutin som flera av medarbetarna arbetar efter, då denne implementerat 
arbetsutförandet muntligt men det saknas dokumentation. Den här kommunikationen är 
mycket viktig, att medarbetarna kan hjälp varandra med arbetsbeskrivning och även komma 
fram till bättre idéer tillsammans. Kan tillämpas genom ”workshop” och gärna med flera olika 
människor så att de kan inspirera varandra. Genomförs under en eftermiddag vid flera 
tillfällen, så uppföljning kan göras och utvärdering till medarbetaren, så de kan ta del av 
resultatet i form av diagram och bilder. Det utövas hela tiden för att förbättra processen och 
utforma nya kartbilder varefter organisationen växer och förändras. 

En bekräftelse att vår tolkning stämde överens med de intervjuades bild. Detta utfördes via e-
post då ingen diskussion kunde göras med respektive gruppchef på ett smidigt sätt. Efter 
kommunikationen mellan examensarbetaren och gruppchefer via e-post, har en gemensam 
bild av processer tagit fram, detta för att återge en mer trovärdighet av processer som 
företaget arbetar i. Utifrån empiri med intervjufrågor framkom en kartbild på fyra 
huvudprocesser (se figur 25) och processer (se figur 20-23) hos CBI.  
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Figur 25 Fyra huvudprocesser i de enskilda verksamheterna. 

Med hjälp av kartläggningen kan flera fördelar uppnås i organisationen (Kallman, 2002), 
bland annat hur arbetsflödet är fördelat i aktiviteter, dokument och mapphantering utförs. En 
annan är att kommunikation mellan olika avdelningar blir mycket bättre då medarbetare 
arbetar i ett flytande flöde och kompetensen används medvetet till uppdrag och inte till 
arbeten runt omkring. Organisation får ett antal fördelar, enligt Kallman (2002) när tiden 
minskas vid hantering av tjänst och eliminerar onödiga aktiviteter, kan tjänsten utföras på 
kortare tid och därmed bli en mer värdeskapande process. Vilket i sin tur kan leda till bättre 
konkurrens på marknaden, genom sina nedskärningar, skapa struktur och 
utvecklingsmöjligheter när de utökar sin organisation med funktionella processer. 

En grund som CBI kan bygga vidare på och utveckla och leda sina processer ifrån skulle 
kunna se ut som figur 26. 

 

Figur 26 Kartbild förslag till ledningssystemet hos CBI 
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7. Diskussion 

För att studera hur ledningssystemet är uppbyggt, tog det längre tid än planerat. Denna 
fördröjning medförde att nya avgränsningar gjordes, två alternativ presenterades. Första var 
en djupdykning i en huvudprocess som tog fram alla processer i hela kedjan och den andra en 
grund för kartläggning för delprocesser i alla verksamheter. Efter diskussion med handledaren 
avgränsades examensarbetet till det andra valet. Anledningen alternativ två valdes, det anser 
vara viktigare att det finns dokumentrad delprocesser i varje huvudprocess, som vidare kan 
ger en bild över hela CBI ledningssystem.   

Målet med syfte ha uppnås utifrån tolkning av resultatet, kunnat presentera en kartbild av 
dessa processer. För de nyanställa ska kunna lättare hitta dokument och hur organisationen ser 
ut. Flaskhalsen kan snabb hittas i hela processen och återgärder kan utföras omedelbart. 
Ständig förbättring av processer och djupgående in i dem, kan leda till effektiva arbetsflöden 
och minimera slöserier i form av kostnader, tid och resurser. Detta återkopplas då tillbaka 
varför frågeställning syfte, hur och varför kartläggningen behöver göras.  

7.1 Empiri 

Förväntningarna av examensarbete är stora angående hur mycket förväntas kartläggas av de 
enskilda huvudprocessernas områden. För att kunna utföra kartläggningen krävdes 
strukturerat tillvägagångssätt och faktakunskaper om tillvägagångssätt för kartläggningen av 
processer. Själva kartläggningen blev väldigt strukturerad vilket gör att utförandet blir till 
CBI:s fördel i framtida utveckling av deras processer.  

Märkte även innan intervjuerna att merparten inte riktigt förstått vad och hur arbete skulle 
resultera i och ordet ”process” betydelse uppfattades olika av de intervjuade. En annan 
nackdel var klarhet och tolkning mellan huvudprocess och delprocesser kan skiljas åt, samt 
var den ligger i företaget. Detta kan ytterligare återspeglas till frågeställning för 
examensarbete, hur nödvändigt det är att göra en processkartläggning till CBI. Ett annat 
arbetssätt för att undvika dessa misstolkningar av ordens innebörd, kunde förslagsvis vara att 
utföra gruppintervjuer om tre istället för en och en. Det hade kunnat ge ett mera trovärdigt 
resultat av processkartläggningen, då processen diskuteras mellan tre personer.  

SP omfattas av många byggnader varav CBI ligger i en utav dem medans vårt arbetsrum blev 
i ett bibliotek som inte låg i samma byggnad som CBI. Detta medförde en distansering till 
medarbetarna på CBI och en massa tid gick åt för att ta sig mellan byggnaderna. Tillslut 
kunde detta lösas med hjälp av gruppchefen för Provning & Kontroll som bokade 
konferensrummet i CBI:s byggnad. På så sätt kunde vårt fortsatta arbete med kartläggningen 
underlättas. 

Med samlat material från intervjuer så kunde vi få fram huvudprocesser och delprocesser som 
CBI kan använda sig av i ledningssystemet. På så vis har examensarbetarna lyckas få ett 
resultat som uppfyller syfte till CBI 

7.2 Arbetsmiljö och miljö 

Observation vid arbetet inom frostningsprovning, fick följas med medarbetaren från insats till 
utfall. Medarbetaren arbetar i en kontrollerad miljö, med strikta temperaturer i olika rum, samt 
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luftrening, då betong är ett fint pulver, som konstant är igång, och partiklar i luften kommer 
dels från betongen och dels från limningen. Notering att limning utförs under kupa med 
ventilationssystem. Generellt har CBI förbättrat arbetsmiljön väldigt mycket för den enskilde 
medarbetaren som vistas dagligen i den, det är nödvändigt att ständigt utveckla och förbättra 
ventilationen så att inga människor påverkas av betong, natursten eller ballast material, som 
de ständigt vistas i. 

CBI har ett stort arkiv som hanteras manuellt och där arkiveringstiden sträcker sig så långt 
tillbaka som 60-70 år. Detta medför att hanteringen är väldigt tidskrävande och brister då 
hanteringen sker manuellt mellan avdelningar. Vidare påverkar detta även miljön, då papper 
som tillhandahålls medför påverkan på jordens skogar och klimat. 
En majoritet av de intervjuade ville ha en utveckling av den interna dataprocessen, ett 
smidigare system att hantera deras pappersdokumentation på eller rättar sagt som elektroniskt 
ersätter all pappershantering. En förbättring som är svår att influera med tips, då det kräver en 
mycket större processorganisationsgrupp för att undersöka material hos alla involverade och 
ta fram ett elektroniskt kommunikationssystem anpassat för alla i koncernen SP.  

7.3 Framtidstankar 

En workshop där en grupp medarbetare är medverkande för att ta fram utförligare 
förbättringar för processer och att sedan presenterar det för de övriga i verksamheten. De kan 
då komma med påpekanden om det saknas eller behöver tillföras mer i underlaget. På så vis 
får processen mer betydelse för dem som arbetar i den och ökad förståelse. Rekommendation 
är att ett ännu utförligare arbete behövs göras, efter detta examensarbete slut. Detta för att 
kunna ge företaget ett gemensamt begrepp om processer utifrån diskussion om uppfattning av 
processer som nämns ovan. 
Men att göra detta på en korrekt och användbart sätt krävs det mycket arbetskraft, tid och 
resurser från ledning och med arbetarna. Ett tips är att någon tar sig an rollen som 
processägare i den pågående processen som då ansvarar för uppdateringar samt ser till att alla 
medarbetare följer dokumentationen. 
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8. Slutsats  

Företagets ackrediterade verksamhets dokument räcker inte till för att kunna integreras med 
SP: s ledningssystem. Rapportens slutsats har tagit fram en processkartläggning med 
delprocesser för CBI, med hjälp av intervjuer och teori från datainsamlingen. Detta har lett till 
framtagningen av kartläggningen har förtydligats genom visuella bilder.  

Tanken med resultatet av processerna är att ge medarbetarna en lätt överskåligt bild av 
verksamheten, att alla jobbar likadant och även när CBI ska integreras med SP blir det lättare 
vid uppföljning. Fördelen med överskådlig bild är att ge: 

• gemensamt arbetssätt 
• lätt för ledning att sätta mål 
• genomföra förbättring för att uppnå kundstillfredställelse 
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Intervjufrågor till gruppchef och medarbetare 

Arbetet 

1. Hur ser organisationen ut under dig? 
2. Vilket är ditt ansvars område? 

a) Vem har ansvar för gruppen? 
b) Vilken roll har du/de i gruppen? 
c) Är ni en/flera i grupp? 
d) Uppdelat i olika uppdrag? 

Insats 

3. För att kunna utföra arbetet, vilken insats startar uppdrag/projektet? (Dokument, 
metod, instruktion, internet?) 

a) Vem har kontakten med kund? 
4. Var hittar du dokumentation? 
5. Saknas dokumentation -> hur beskriver du tillväga gången när du utför ett 

kunduppdrag/-projekt vid första kontakttillfälle? 
a) Har du egna ”instruktioner” för att utföra arbetet? 

6. Ackrediterade verksamheten(provning) -> Hur vet du att det är rätt version på 
dokumentet? 

Aktiviteter i process 

7. Hur ser din process ut från insats till utfall?  
a) Vad är processens första aktivitet? 
b) Vad är processens sista aktivitet? 

8. Genomför du hela processen? 
a) NEJ -> Vilka delmoment? 

9. Ackrediteringsverksamheten (provning) -> Vid en process där felhantering uppstår, 
vem ansvarar för Avvikelserapportering?  

10. Har aktiviteten en stödprocess?(IT, ekonomi, osv.) 

Utfall 

11. Vad levererar processen till kund? 
12. Hur tar kund del av materialet? 
13. Vem kontrollerar att materialet är korrekt? 
14. Vilket sätt skickas(post, lastbil) material? 
15. Vad händer med överblivet material som utfört provningar/utredningar på? 

Yttre och Inre Miljö 

16. Krav på hur lång tid ett uppdrag/projekt ska utföras? 
17. Faktorer som påverkar yttre miljö under arbetets gång? 
18. Faktorer som påverkar inre miljö under arbetets gång? 

Appendix 1 
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Teknikspridning - Företagsinterna kurser 

 
 

Figur 27 Kedja av aktiviteter mellan insats och utfall 

Appendix 2 
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Teknikspridning - Allmän kurs 

 

Figur 28 Kedja av aktiviteter mellan insats och utfall 

Appendix 3 


