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Förord 
 
Den här uppsatsen skrivs våren 2007, inom området för magisterkursen inom Företag och 

Marknad, vid Växjö Universitet.  

 

Intresset av processorientering har mer eller mindre alltid funnits hos oss författare. I och med 

att vi dagligen ser hur viktigt det är med kundfokusering samt koncentration på värdeskapande 

aktiviteter inom verksamheter, ville vi fördjupa våra kunskaper inom området, samtidigt som vi 

ville spana vidare i ett forskningsområde där forskningen är relativt begränsad.  

 

Uppsatsen handlar i stora drag om implementering av ett processorienterat synsätt i 

verksamheter och organisationer i syfte att skapa helhetssyn och bättre kundfokus. Ofta 

uppkommer problem i själva implementeringen och många företag misslyckas. Vår tanke 

bakom uppsatsen är att undersöka vad som krävs för att lyckas med en implementering, 

framgångsfaktorer och hinder samt vad som krävs av själva processmodellen.  

 

Vi vill tacka vår handledare Jan Alpenberg vid Växjö Universitet för konkret och engagerat 

handledarskap under arbetets gång. Vi vill även tacka de organisationer vi granskat samt våra 

respektive familjer som stått ut med oss under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

    Växjö Universitet, 2007 
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Titel: Processmodell för bättre helhetssyn och kundfokus 
 

Bakgrund: Uppsatsen handlar om implementering av processynsätt i företag och 
organisationer. Både våra egna erfarenheter och aktuell forskning visar att implementering av 
processer inte alltid har lett till önskat resultat. Konsultföretaget Implement har utvecklat en 
processmodell, som utgår ifrån att det är ledningen som definierar verksamhetens processer. Vi 
vill därför utvärdera via tre fallstudier om Implements processmodell på ett bättre sätt kan 
hjälpa organisationer att skapa helhetssyn och kundfokus.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utvärdera vad som händer vid övergången från traditionellt 
(funktionellt) synsätt till processynsätt, utvärdera tillämpningen av Implements processmodell i 
tre valda fallföretag samt beskriva och förklara vilka framgångsfaktorer som krävs för en 
lyckad implementering och vilka faktorer som är hindrande. 
 
Avgränsningar: I uppsatsen har vi valt att inte göra en generell (kvantitativ) utvärdering, utan 
fokusera på tre fallföretag under en begränsad period. Vi gör inte heller en jämförande studie 
av processmodeller. Andra aspekter på verksamhetsstyrning och utveckling än implementering 
av processynsätt omfattas inte av vår studie.  
 
Metod: I denna uppsats tillämpas fallstudiemetoden. Vi går på bevisföringens väg – deduktion 
– genom att verifiera en teori omsatt i en processmodell som tillämpats i tre fallföretag.   
 
Slutsatser: För att lyckas med införandet av ett processorienterat synsätt har vi identifierat ett 
antal kritiska framgångsfaktorer: Den strategiska tydligheten i ledarskapet är avgörande. 
Högsta ledningens uthålliga engagemang är avgörande. Att hålla processarbetet enkelt och 
pragmatiskt är avgörande. Att involvera alla delar av organisationen är avgörande. Ett 
processarbete som drivs brett och tvärfunktionellt ökar möjligheten att lyckas. Vår samlade 
bedömning av Implements processmodell är att den innehåller komponenter som kan hjälpa 
organisationer att skapa helhetssyn, kundfokus och ett processorienterat förhållningssätt. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Under arbetets gång har vi upplevt att vi bara skrapat lite på 
ytan till ett delvis nytt forskningsområde där processynsättet kan ses som ett nav som kopplar 
ihop strategiska, strukturella och mänskliga perspektiv. Viktiga områden att fördjupa sig i 
skulle kunna vara: 
- Processynsätt och verksamhetsstyrning 
- Processynsätt och organisationskultur 
- Processynsätt och förändringsledning 
- Processynsätt och lärande 
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1 Inledning 

Uppsatsen handlar om i vilken grad implementering av ett processorienterat synsätt bättre kan 

bidra till att skapa helhetssyn och kundfokus i organisationer och företag. Ett ämne som vi har 

undersökt genom att utvärdera en befintlig och etablerad processmodell i tre olika fallstudier.   

 

Ett bärande inslag i modern verksamhetsutveckling är att arbeta med verksamhetens processer. 

Processorientering är en strategisk fråga när företag vill öka sin konkurrenskraft genom bättre 

kundorientering, medarbetarnas delaktighet och fokus på ständig utveckling.1 Tid är en annan 

faktor som fått ökad betydelse. Flexibilitet är ytterligare ett ledord, som fått en mer strategisk 

vikt.2 Flexibilitet innebär en snabbare och i många fall en mer optimal omfördelning av 

resurser. Processorientering har varit ett naturligt val för företag som bland annat infört Total 

Quality Management (TQM), Business Process Management (BPR), Time-Based Management 

(TBM), Lean produktion eller JIT (Just-In-Time).3 Som vi här kan utläsa är processorientering 

också ett bärande inslag i internationella kvalitetsstandarder och förbättringsmodeller som 

SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och ISO 9000:2000.4   

 

Utgångspunkten för ett processynsätt är att skapa värde för kunden. Genom en 

processorientering ökar verksamheten sin kundservice, förkortar ledtider samt minskar icke 

värdeskapande aktiviteter. Detta innebär att organisationen bättre kan anpassa sig till 

omvärldsförändringar, men även bidra till att öka produktkvaliteten och produktiviteten. Andra 

fördelar med processorientering innebär minskning av kapitalbindning och 

kvalitetsbristkostnader.5  

 

1.1 Bakgrund 

Att införa ett processorienterat synsätt är inte alltid det lättaste – många företag misslyckas. 

Ligger problematiken i själva processmodellen, designen av processmodellen eller i dess 

tillämpning? Eller är orsaken till att många misslyckas att ledningsarbetet brister under 

implementeringsfasen?  

 
 

1 Lindvall, 2001 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007, ISO 9000:2000 
5 Lindvall, 2001, Bergman och Klefsjö, 2001 
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Processorienteringens fördelar innebär förbättrade resultat, ökad kundtillfredsställelse och 

effektivisering genom bättre ordning och struktur i verksamheten.6 Ett införande av den 

traditionella processledningsmodellen innebär en kartläggning av processer, processägare, 

processledare och kompetensförsörjare.7 Processavgränsningar är beroende av hur man väljer 

att definiera sina processer.8 Det är av yttersta vikt hur processer definieras och av vem.9 

Processdefinitionen kan innebära andra definitionsrelaterade problem och vara beroende av till 

exempel definitionen av begrepp som kund och leverantör.10  

 

Enligt våra egna erfarenheter kan utmaningar vid processimplementering delas upp i tre 

underrubriker; dels problematiken då man går från ett funktionellt synsätt till ett 

processorienterat synsätt, dels själva processmodellens tillämpning, dels fokus och uthållighet 

under implementeringsfasen.  

 

Processorientering förutsätter, som vi tidigare berört, ett aktivt ställningstagande av den högsta 

ledningen - ett steg som många företagsledningar emellertid tycks ha hoppat över. Istället har 

man satt igång en omfattande och detaljerad kartläggning ”nedifrån och upp” av en mängd 

flöden, vilket resulterat i en tung processdokumentation. Tyvärr i många fall har det sedan inte 

hänt mer. I värsta fall har processkartläggningen inneburit ett fördjupat funktionstänkande och 

än högre trösklar mellan olika avdelningar istället för precis tvärtom, med tilltagande 

frustration på alla nivåer i organisationen. Vi vill därför i uppsatsen söka belägg för vår 

hypotes; att traditionella processmodeller tycks sakna en komponent; nämligen en metod som 

hjälper ledningen att etablera en ”strategisk processkarta” genom att aktivt ta ställning 

gällande definition och urval av processer. Detta gör vi genom att i tre fallstudier utvärdera en 

förenklad processmodell, skapad av Implement, som syftar till att skapa helhetssyn, kundfokus 

och ett varaktigt processorienterat förhållningssätt i företag och organisationer.   

 

1.2 Problem 

Forskningsfrågan lyder: Kan Implements processmodell hjälpa företag att skapa helhetssyn, 

kundfokus och ett processorienterat förhållningssätt? 

                                                 
6 Garvare och Klefsjö, 2002 
7 Egnell, 1994 
8 KTH, Grupp 3, 2004 
9 Egnell, 1994  
10 KTH, Grupp 3, 2004 



1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är: 

• Att utvärdera vad som händer vid övergången från traditionellt (funktionellt) synsätt till 

processynsätt  

• Att utvärdera tillämpningen av Implements processmodell i tre fallföretag 

• Att beskriva och förklara vilka framgångsfaktorer som krävs för en lyckad implementering 

och vilka faktorer som hindrar implementering 

 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen har vi valt att inte göra en generell (kvantitativ) utvärdering, utan fokusera på tre 

fallföretag under en begränsad period. Vi gör inte heller en jämförande studie av 

processmodeller. Andra aspekter på verksamhetsstyrning och utveckling än implementering av 

processynsätt omfattas inte av vår studie.  

 

1.5 Teoretisk och praktisk relevans 

Att se en verksamhet som samverkande processer har varit ett bärande inslag i efterkrigstidens 

teoribildning kring verksamhetsutveckling. Ett processynsätt kan bidra till att skapa kundfokus, 

helhetssyn och ökad effektivitet. Både författarnas egna erfarenheter samt forskning inom 

området visar dock att implementering av processmodeller innebär stora utmaningar. Att hitta 

modeller för att utveckla och implementera processer samt utvärdera dess effekter har såväl 

teoretisk som praktisk relevans för forskningsområdet. 

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition    

Uppsatsens fortsatta disposition är uppbyggd enligt följande flöde: 

Beskrivning av 
teorier kring 
processer och 
processynsätt. 

Beskrivning av 
kritiska faktorer vid 
implementering av 
processer. 

Beskrivning av 
vår utvärderings-
modell. 

Presentation av 
fallstudier samt 
utvärdering, analys 
och slutsatser. 

 
 

I kapitel 2 tar vi upp de metodologiska definitionerna samt vårt val av metod. Vi beskriver hur 

vi har gått tillväga i uppsatsen; dels genom val av litteratur, intervjuer dels genom 
10 
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analysperspektiv. I kapitel 3 tar vi upp de teoretiska aspekterna och definitionerna av 

processorientering och processynsätt, skillnaderna mellan ett funktionellt synsätt och ett 

processynsätt samt vilka processer som ingår i olika processmodeller. I kapitel 4 fördjupar vi 

oss i implementeringen av ett processorienterat synsätt, framgångsfaktorer samt hinder. I 

kapitel 5 beskriver vi Implements processmodell och dess uppbyggnad. Kapitel 6 handlar om 

kvalitetsaspekterna inom SIQ, vårt val av utvärderingsmetod samt dess kriterier. Kapitel 7 

handlar om empirin, våra tre fallföretag (Organisation A, B och C). Kapitel 8 handlar om 

analys; dels om utfallet mellan teori och empiri, dels om utfallet mellan våra och 

organisationernas utvärderingskriterier. Kapitel 9 handlar om slutligt resonemang kring vår 

forskningsfråga, återkoppling till det centrala under uppsatsen samt lärdomar och tips på 

fortsatt forskning inom området.   

 



12 
 

 

2 Metod 

Kapitlet handlar om vårt metodval samt teoriernas byggstenar kring de metodologiska 

begreppen. Vi har utfört en djupare beskrivning av fallstudie - samt den kvalitativa metoden, 

men även resonerat kring tillvägagångssätt och uppsatsen giltighetsanspråk.  

 

2.1 Deduktion och induktion 

Begreppen är kunskapens grundläggande byggstenar och därmed också teoriernas 

byggstenar.11 De måste vara precisa och relevanta samt ha samband mellan varandra. Det finns 

två tillvägagångssätt12 att producera kunskap som kan kallas deduktion, bevisföringens väg och 

induktion, upptäcktens väg. Slutsatser är deduktiva när de kan dras från generella principer om 

enskilda händelser. Detta är fallet om man till exempel utgår från teorier om processmodeller 

för att säga något om processorientering hos en eller flera konkreta organisationer. Slutsatser är 

induktiva om man utifrån en enskild händelse, empiri, kan sluta sig till generell kunskap om 

teorin. Det här tillvägagångssättet är vanligt vid explorativa undersökningar och fallstudier.13 

Vi går på bevisföringens väg – deduktion – genom att verifiera en teori omsatt i en 

processmodell som tillämpats i tre fallföretag.   

 

2.2 Fallstudiemetod 

Enligt Yin kan syftet vara av tre karaktärer då man använder sig av fallstudiemetoden; 

explanatory case studies (förklarande), exploratory case studies (utforskande) och descriptive 

case studies (beskrivande).14 Syftet i vår uppsats är av både förklarande och utforskande arter, 

det vill säga explanatory and exploratory case studies.  

 

Enligt Andersen finns det ett ytterligare syfte med fallstudier; att de är handlingsinriktade och 

förändrande i karaktären. Detta när det gäller en eller flera konkreta situationer15, vilket även 

stämmer in i våra fallstudier. Implementering av ett processorienterat förhållningssätt utgör en 

förändring för de organisationer och företag som vi granskar.  

                                                 
11 Andersen, 1998, s. 28 
12 Ibid. 
13 Andersen, 1998, s. 30 
14 Yin, 2003, s. 1 
15 Andersen, 1998, s. 129 
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Vi kommer att granska litteratur, samla kunskap om företagens verksamhet, organisation, 

styrning, flöden samt arbetssätt, för att därefter analysera vår empiri och testa vår hypotes. 

Empiri hämtas från olika konsultuppdrag där modellen används/har använts. Vi återkommer 

genomgående till syftets tre områden. På så sätt ges läsaren en röd tråd genom rapporten från 

frågeställning till analys och slutsats. 

 

I en fallstudie undersöker man en frågeställning, baserat på frågorna hur och varför, i ett 

verkligt kontextuellt sammanhang. Detta kan exempelvis vara ett fenomen i en organisation 

eller i ett företag, såsom implementering av ett processorienterat synsätt. Det finns därför stora 

likheter med den kvalitativa metoden.16  

 

I den kvalitativa forskningen uppmärksammar man händelser och aktioner i deras naturliga 

miljö och därav skapas förståelse för det problem som vi studerar. Men den kvalitativa 

metoden handlar även om hur vi med hjälp av beteendestudier tolkar oss fram till en teori. 17

 

Ett litet urval människor är det bästa vid en kvalitativ undersökning för att få en detaljrik 

beskrivning.18 Forskningen sker ofta i den miljö som respondenterna befinner sig på dagligen, 

exempelvis sin arbetsplats. Vi kommer därför att fokusera på ledning och medarbetare i de 

företag vi granskar, eftersom det är utifrån ledningens behov, krav och förväntningar som 

processmodellen ska utvecklas och tillämpas. Vi kommer att granska skriftlig dokumentation 

med kvalitativa data i tre företag, vilket finns tillgängligt inom Implement. 

 

Fallstudier ger oss en möjlighet att forska inom företag och organisationer och därmed få insyn 

i dess sociala struktur och företagskultur.19 “In organization and management research, Lee 

and Dale define an organizational case study, separating it from a psychological case, as an 

intensive study of a single case where the case consists of the individuals, groups, and social 

structure in the setting of an organization”.20  

 

Enligt Yin kan man använda sig av ett eller flera praktikfall. Yin skiljer på enskilda och 

multipla fallstudier. En enskild fallstudie innebär en studie av ett praktikfall (t.ex. ett fenomen i 

                                                 
16 Yin, 2003 
17 Andersen, 1998, s. 31 
18 Andersen, 1998 
19 Andersen, 1998, s.31 
20 Halinen och Törnroos, 2003, s. 1286 
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ett företag eller organisation), medan multipla fallstudier innebär en studie av flera fall (t.ex. ett 

fenomen i flera företag eller organisationer). Yin tar upp skillnaden i studier av en enhet i en 

organisation jämfört flera enheter.21   

Ett Praktikfall          Flera Praktikfall 

 

Holistic (en enhet) 

 

 

Embedded (fler enheter) 

 

  
        TYP 1  TYP 3 
 
 
 
       TYP 2  TYP 4 

 
Figur 1: Yins modell över olika typerna av praktikfall.22

Detta innebär i vår uppsats att vi har forskat kring multipla fallstudier samt flera enheter (TYP 

4 i Yins modell) inom företagen.  Detta eftersom en processmodell rör alla företagens enheter. 

 

En fallstudie är en empirisk undersökning som belyser samtida fenomen inom det verkliga 

livets ramar. Eftersom det inte är självklart vart gränserna går mellan fenomenet och det 

sammanhang i vilket det ingår, skall man om det är möjligt använda flera informationskällor 

för att belysa fenomenet.23

 

Då man skall tolka kvalitativa data är det enligt Andersen, särskilt viktigt att vara uppmärksam 

på de faktiska upplysningarna samt vad som är aktörernas tolkningar. Dessa kan variera 

mycket med hänsyn till aktörens bakgrund, position inom fältet, kompetens, känslor och 

intressen. Som forskare är det viktigt att sträva efter en öppen men kritisk inställning till hur 

data samlats in och dess ursprung. Man skall dels skilja mellan vad som är förklaringar från 

fältet, dels vara försiktig att inte överta tolkningar från kvalitativ data. Validitet kan vara av tre 

olika slag:  

 

• Intern validitet innebär att det som har kommit fram i uppsatsen är ”sant” samt att den 

visar verkligheten för dem som blivit intervjuade. För att veta att så är fallet kan de 

intervjuade få läsa igenom det som står i empirin och ge kommentarer till det. Detta är 

något som vi i uppsatsen har givit de intervjuade möjlighet till.  

                                                 
21 Yin, 2003, s. 40 
22 Ibid. 
23 Andersen, 1998, s. 129–130 
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• Extern validitet gäller om resultatet i uppsatsen kan appliceras på liknande 

populationer. Genom att undersöka ifall Implements processmodell kan appliceras på 

tre fall, samt om vår undersökning ger belägg för vår hypotes kommer vi sedan kunna 

dra en generell slutsats ifall resultatet uppnår extern validitet. Det vill säga i det stora 

hela skall resultatet kunna hjälpa företag som vill utveckla ett processorienterat 

förhållningssätt, men därigenom är det inte sagt att företagen ifråga rakt av kan 

implementera modellen. I många fall måste en modell modifieras utifrån det unika 

företaget.  

• Relevans är den tredje aspekten av validitet. Med detta menas att uppsatsen måste vara 

meningsfull och användbar för författarna samt för läsarna.  

 

Genom att uppmärksamma och vara medvetna om de risker som finns med validitet samt ta 

hänsyn till dem under arbetets gång, vill vi minimera risken för att de skall uppstå.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Empiri kommer från grekiskans ”empeiria”, som betyder erfarenhet24. Detta innebär att 

empiriska observationer egentligen är erfarenhetsbaserade observationer eller iakttagelser som 

forskaren samlar in ”på fältet”.  Dessa iakttagelser skall sedan tolkas och förklaras med hjälp 

av rådande teorier eller bygga upp och utveckla nya teorier.  Data kan vara både kvalitativa 

(artbestämda) eller kvantitativa (mängdbestämda).25

 

Som underlag för vår granskning kommer vi att använda både primär- och sekundärdata. 

Primärdata ska samlas in genom intervjuer främst med ledare i de granskade organisationerna 

(se bilaga 1, intervjuguide). Sekundärdata är data som redan har dokumenterats, t.ex. 

årsredovisningar, bolagsrapporter. I vårt fall består sekundärdatan av dokumenterade 

elektroniska och skriftliga dokument från våra tre organisationer, konfidentiella handlingar 

samt Implements interna casedokumentation.  

 

Eftersom en av gruppens tre författare är konsult i företaget som har utvecklat 

processmodellen, har gruppens övriga två medlemmar haft ett extra kritiskt förhållningssätt i 

analysen, genom att hålla distans till det material som använts i undersökningen och objektivt 

 
24 Andersen, 1998, s. 23 
25 Andersen, 1998, s. 132 
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granskat primär- och sekundärdata samt själva utvärderingsresultatet. Samtliga i gruppen har 

även haft tillgång till konfidentiella handlingar från fallföretagen som gruppen endast i 

begränsad omfattning har kunnat referera till av sekretesskäl.   

 

Tillförlitligheten hos en informationskälla kan bero på dess ägare eller avsändare. Ägarskapet 

kan i vissa fall påverka innehållet av data och dess urval. Urvalet av data är därför lika viktigt 

som kvaliteten hos den information som lämnats – mot bakgrund av detta har vi valt att även 

granska en organisation som ”misslyckats” med Implements processmodell. Vid en 

fallstudieansats kan samstämmigheten i uppgifter från olika uppgiftslämnare användas som en 

indikation på kvaliteten i primärdata.26

2.3.1 Litteratursökning 

Enligt Andersen bör man i all vetenskaplig forskning utgå från samt ta hänsyn till det som 

redan skrivits inom forskningsområdet. För att få ett bra resultat är det avgörande att man gjort 

grundliga och systematiska litteraturstudier.27 Man använder ofta litteratur som ett 

samlingsbegrepp för olika former av skriven sekundärinformation. 

 

Vi har använt oss av böcker, tidskrifter, artiklar, rapporter, tidigare fallstudier och Internet. Vi 

har strävat efter att använda oss av litteratur som är skriven utifrån olika synsätt; detta för att 

kunna utvärdera Implements processmodell. Vi har sökt artiklar genom Växjö 

universitetsbibliotek (ELIN), där vi sökt via författare, bland annat Garvare, Klefsjö, Isaksson 

med flera. Böcker har vi sökt genom olika biblioteks databaser med sökorden 

processorientering, verksamhetsstyrning, och processmodell.  

 

2.3.2 Val av företag och intervjuer 

Vi har valt att utvärdera tre organisationer som arbetat med Implements processmodell i minst 

2 år. Urvalet är gjort utifrån följande övergripande kriterier:  

 

• Organisationer som arbetat med Implements processmodell i minst två år 

• Organisationer som representerar olika delar av det svenska samhället i vid bemärkelse 

 

                                                 
26 Lekvall och Wahlbin, 2001 
27 Andersen, 1998, s. 75 
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Urvalet har lett fram till följande tre organisationer: 

 

Organisation Storlek Verksamhet 
Avgiftsfinansierad 
tillsynsmyndighet (Org. A) 

Ca 470 medarbetare Godkänna ansökningar och 
utöva marknadstillsyn. 

Tillväxtföretag i 
byggbranschen (Org. B) 

Ca 70 medarbetare Ackvirera mark och bygga 
bostäder. 

Varuproducerande företag i 
livsmedelsbranschen  
(Org. C) 

Ca 100 medarbetare Marknadsföra, sälja, 
tillverka och leverera 
livsmedelsprodukter. 

Tabell 1: Tre organisationer, storlek och verksamhet 

 

Avsikten med vår undersökning beträffande primärdata, är att samla in detaljerad information 

från ett fåtal människor inom organisationerna. Detta motiverar valet av semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod; dels eftersom det är en bra metod då insamlad data 

baseras på erfarenhet, dels eftersom det i viss mån hanterar känsliga frågor. Det är den 

intervjuades tankar, ord samt i viss må egna åsikter som styr, även om det finns en utarbetad 

intervjuguide.  

 

Intervjuerna i våra fallstudier har skett inom ramen för pågående och avslutade 

konsultuppdrag, där processmodellen har tillämpats. 

 

2.4 Våra analysperspektiv 

Utifrån teorier om processorientering och den empiri som samlats in om våra praktikfall 

analyserar vi företagen med utgångspunkt från vår utvärderingsmodell. Enligt Yin är denna 

strategi den mest valda.28   

 

Vi har analyserat de tre fallstudierna genom generella utvärderingskriterier (SIQ-modellen). 

Genom utvärderingskriterierna har processmodellens tillämpning testats. I analys av utfall av 

implementeringen har indikatorer lyfts upp som bidragit eller motverkat till framgångsrik 

implementering. Dessa indikatorer reflekterar om processmodellen bidrar till att skapa 

helhetssyn, kundfokus och processynsätt. Framgångsrik implementering leder normalt till 

                                                 
28 Yin, 2003, s. 111 
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processer som är effektiva, flexibla, modifierbara.29 Användbarheten är viktig aspekt som 

indikerar giltigheten att kunna tillämpa processmodellen i andra organisationer.30  

 

Om undersökningen omfattade ett stort antal organisationer och resultatet i sin tur skulle stödja 

vår hypotes, skulle detta höja tillförlitligheten av användbarheten. Användbarheten av 

processmodellen indikerar också hur lätt den är att implementera. Ould hävdar att en 

processmodell som kräver mer än 10 minuter att förklara är förkastad tid.31  

2.4.1 Uppsatsens giltighetsanspråk 

Vid utveckling och genomförande av fallstudiemetoden måste användandet av följande fyra 

kvalitetsaspekter noga tas med under beräkning för att på så sätt utföra en studie av hög kvalitet 

och status. Enligt Yin är punkterna Construct validity, Internal validity, External validity och 

Reliability.32  

 

Construct validity: innebär att man etablerar korrekta funktionsdugliga mått för det fenomen 

som studeras, i vårt fall företagets behov av processorientering. Vi har försökt nå detta genom 

att så långt det är möjligt be våra fallföretag självskatta process- kontra funktionsorientering 

samt processernas påverkan på verksamhetens resultat.  

 

Internal validity: innebär att man etablerar ett samband/sammanhang mellan undersökta 

förhållanden, det vill säga ett förhållande ska leda till ett annat och så vidare. Det skapar vi 

genom att jämföra det ledningen säger i intervjuerna med övriga data. 

 

External validity: att man etablerar ett område inom vilket studiens resultat kan generaliseras 

och härröras. Vår studie behandlar processorientering i flera perspektiv och utgår från teorier 

kring processer. Vår utvärderingsmodell är vedertagen. 

 

Reliability: innebär att man demonstrerar att det man kommer fram till genom den empiriska 

undersökningen, kan upprepas i andra studier med samma resultat. Uppnås genom att vi 

strukturerar vår datainsamling och analys utifrån teorier.  
 

                                                 
29 Harrington, 1991, Melan, 1992, Rentzhog, 1998 
30 Stringer, 1999 
31 Ould, 1995 
32 Yin, 2003, s. 19-34 
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Det är möjligt men inte självklart enligt Yin att generalisera utifrån både enskilda och multipla 

fallstudier.33 Det är viktigt i analys av förhållanden i resultat av fallstudier att särskilja vad som 

är specifikt för det studerade fallet och vad som är generellt. Andersen förespråkar att ju fler 

fall vi undersöker desto mer generaliserbar är kunskapen.34  

 

Om vår hypotes stämmer kan det finnas goda grunder och giltighetsanspråk att Implements 

processmodell kan tillämpas framgångsrikt i andra organisationer och företag i Sverige. Vi 

måste först undersöka hur väl teorin överensstämmer med praktik. Det finns inte en universell 

definition på själva begreppet process. Är det själva processdefinitionen som är problematisk 

eller frånvaron av ledningens aktiva ställningstagande till definitionen av företagets giltiga 

processer? Om vår undersökning visar att det kan finnas andra faktorer som spelar större roll 

vid framgångsrik implementering av processorientering än själva saknaden av en komponent i 

själva processmodellen, kan kanske våra resultat bidra till en vidare utveckling av 

processmodeller. Användbarheten av resultat av en undersökning kan forskas vidare genom att 

applicera modellen på andra organisationer och sedan jämföra resultat.35

 

2.5 Metod- och källkritik 

Forskarnas traditionella neutralitet och intresse för att producera generell kunskap har övergetts 

av många forskare, i flera fall som ett resultat av krav från dem som utforskats. Den 

traditionella forskarrollen har under de senaste decennierna grundligt diskuterats och 

ifrågasatts.36 Denna nya situation har skapat en förstärkt dialog mellan de undersökta och 

undersökarna, då de undersökta ofta har ett förändringssyfte som handlar om att lösa konkreta 

och reella problem. Man talar om aktionsforskning, eller action research.37

 

Då en av gruppens medlemmar själv arbetar som konsult i uppdrag där Implements 

processmodell tillämpas, har denna uppsats tydliga inslag av aktionsforskning. I vårt fall 

handlar det om att vi undersöker om Implements processmodell är applicerbar i praktiken i ett 

antal ”skarpa” fallstudier. Man skulle alltså kunna tänka sig att det finns ett intresse av att 

vinkla resultatet till processmodellens fördel. Å andra sidan har detta angreppssätt gjorde det 

möjligt för oss att granska tre parallella fall som under samma tidsperiod tillämpat samma 
                                                 
33 Yin, 2003, s. 10 och s. 11 
34 Andersen, 1998, s. 133 
35 Stringer, 1999 
36 Andersen, 1998, s. 134 
37 Ibid. 



20 
 

processmodell. Den risk för bristande neutralitet och objektivitet som ändå kan finnas kommer 

vi att hantera genom att: 

 

 

• använda flera parallella källor (kvalitativa och kvantitativa) 

• så långt som möjligt belägga påståenden med teori och data  

• tillämpa en vedertagen utvärderingsmodell 

• göra individuella analyser som sedan gruppen enas om 
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3 Processynsätt  

Begreppet process kan ha olika innebörd i olika situationer. I detta kapitel har vi utifrån den 

teoretiska ramen definierat begreppet process, processynsätt processorientering samt 

skillnaderna mellan ett funktionellt synsätt och ett processynsätt. Att införa ett 

processorienterat synsätt har även sina likheter med införandet av TQM (offensiv 

kvalitetsutveckling) samt tillämpning av balanserat styrkort, vilket även kort kommer att 

beröras i slutet av kapitlet.   

 

3.1 Från funktionellt synsätt till processynsätt 

De flesta organisationer har en struktur med en hierarki av funktionellt indelade enheter, vilket 

innebär att verksamheten styrs och leds utifrån detta perspektiv. En sådan indelning innebär 

problem i sättet att se på, leda och styra verksamheten, i och med att varje avdelning eller 

funktion riskerar att arbeta för sig utan att se till helheten. En ytterligare nackdel är att en sådan 

indelning skapar brist på information och förståelse för helhetstänkandet inom organisationen, 

men även ett ”vi och dom” tänkande.38 Ett funktionellt schema visar inte heller de produkter 

som produceras (varor eller tjänster), inte heller organisationens kunder och leverantörer eller 

själva arbetsflödet som utvecklar, producerar och slutligen levererar företagets produkter till 

dess kunder.39

 

Processynsättet innebär till skillnad från ett funktionellt synsätt ett helt nytt sätt att tänka och se 

på verksamheten – det hjälper till att se på verksamheten ur ett nytt perspektiv; ”utifrån och 

in”. Det är utifrån kundernas och övriga intressenters perspektiv i kombination med ett 

helhetstänkande inom verksamheten, hur olika enheter arbetar tillsammans i processen, som 

värde skapas för dem verksamheten är till för.  Processynsättet samt processorienteringen utgår 

från en helhetsbild av verksamheten och fokuserar på de tvärfunktionella flödena istället för på 

funktionerna. Det går även ut på att identifiera de processer och aktiviteter som skapar 

kundnytta för organisationen. 40

 

 
38 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 52 
39 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 9 
40 Ibid. 
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Nedanstående bild är ett sätt att visa på skillnaderna mellan de två synsätten:41   

 

Functional focus Process focus 
    

Managers make all the decisions Decision-making is part of everyone’s job 

Employees are the problem The process is the problem 

Doing my job Knowing how my job fits into the total 
process 

Measuring individuals Measuring the process 

Who made the error? What allowed the error to occur? 

Correct errors Reducing variation 

Bottom-line driven Customer driven 

Figur 2: Skillnaderna mellan funktionellt synsätt kontra processynsätt enligt Isaksson.42

 

Vad processynsättet innebär och hur det skiljer sig från det funktionella synsättet kan också 

beskrivas genom följande perspektiv:43

 

Helhetsperspektiv: Från den egna funktionens resultat till hela verksamhetens resultat. Att 

förstå hur den egna verksamheten bidrar till att optimera helheten blir viktigt. Att den anställda 

förstår hur arbetet går till i den process som han/hon arbetar i.  

 

Kundperspektiv: Betrakta verksamheten utifrån och in, det vill säga från kundens synvinkel. 

Att förstå kundernas verkliga behov, och hur de kan tillgodoses, men även hur bra man lyckas 

blir viktigt och i fokus.  

 

Flödesperspektivet: Processer handlar om att synliggöra. Man förskjuter fokus från resultaten 

till processen – det vill säga det är arbetsflödena/processen som skapar resultaten. Det blir 

viktigt att förebygga och förbättra, tillika blir hur viktigare än vad och vem.  

 
Allt detta skapar förutsättningar för organisatoriskt lärande i och med att man bygger upp 

organisationer av tvärfunktionella värdeskapande aktivitetskedjor, med andra ord processer. 

Detta är tänkt att skapa en helhetssyn där alla medarbetare känner de interna och externa 

kundernas behov och kan därefter handla enligt verksamhetens bästa. Detta innebär att 

                                                 
41 Isaksson, 2002, s. 21 
42 Ibid. 
43 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 54 
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ledarrollerna förändras inom verksamheten, men samtidigt öppnas i gengäld nya möjligheter 

och nya karriärvägar.44

3.1.1 Processdefinitionen 

Enligt Nationalencyklopedin kommer begreppet process från latinets “processus” och 

“procedere” som betyder “framåtskridande” eller “gå framåt”.45 Det kan även inneha 

betydelsen ”förlopp”, antingen genom en kedja av länkade aktiviteter som i ett återkommande 

flöde skapar värde för en kund, eller som ett nätverk av aktiviteter för externa och interna 

kunder.46 Detta innebär att förförståelsen av ordet process skiljer sig åt mellan individer, 

organisationer och sammanhang.  

 

All verksamhet i en organisation kan ses som processer, t ex utveckling av nya produkter, 

lösandet av en kunds problem och produktion av organisationens varor.47 Utmaningen är att 

välja ut och koppla samman de flöden som är särskilt viktiga för att skapa värde för kunder och 

andra intressenter. Att arbeta med processer handlar alltså i mångt och mycket om att etablera 

ett synsätt. Inom kvalitetsområdet finns ett flertal snarlika definitioner av begreppet process. 

Bergman och Klefsjö har valt 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.”48 En annan variant 

är Isakssons: ”Ett flöde av aktiviteter som återkommande, med hjälp av resurser, omvandlar 

insatser till ett utfall för intressenter.”49 En sista variant som liksom Isaksson kopplat in 

resurser i begreppet är Larssons och Ljungbergs: ”En process är ett repetitivt använt nätverk av 

i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att transformera 

”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov.”50 Med 

andra ord skall processmodeller bättre kunna hjälpa organisationer att definiera och 

kommunicera bland annat mål och strategier. Först när detta är gjort kan själva 

förbättringsarbetet påbörjas inom organisationen.51

 

Det finns vissa grundläggande egenskaper som alltid ingår i processdefinitionen:  

 

 
44 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 7 
45 Nationalencyklopedin 
46 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 29 
47 Bruzelius och Skärvad, 2000, s. 239 
48 Bergman och Klefsjö, 2001, s. 416 
49 Isaksson, 2004, s. 76 
50 Ljungberg och Larsson, 2001 
51 Lee och Dale, 1998, s. 214 
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• Den har en väl definierad början och slut, det vill säga tydliga gränser var den börjar 

och var den slutar.  

• Den är repetitiv, genomförs flera gånger. Detta är själva grunden för att vi skall kunna 

förbättra processen och göra den mer effektiv.  

• Den förädlar en insats (input) till en vara eller tjänst (output) som i sin tur skapar ett 

värde för någon. För att förstå hur processen skapar värde är det viktigt att identifiera 

processerna så att det blir tydligt hur värdeskapandet sker. Att effektivisera handlar 

även mycket om att eliminera icke värdeskapande aktiviteter inom organisationen.  

• Tillika har processen en kund – antingen en intern eller extern kund som det skapas ett 

värde åt.52 

 

När man identifierar, beskriver och analyserar en process, är det viktigt att ta med insats och 

utflöde (input – output), dels totalt, dels i delprocesserna. Detta tillsammans med syftet, är 

själva grunden för en sedermera bedömning av olika aktiviteter i relation till kundernas behov 

och krav samt det värde som skapas. För vem olika aktiviteter i processen skapar värde åt är 

grunden för att man skall kunna kvalitetssäkra processen.53

3.1.2 Definition av processorientering 
 
Det är svårt att hitta en allmän vedertagen definition av processorientering. Den minsta 

gemensamma nämnare som de flesta är överens om är att processorientering innebär:54

 

1. En kartläggning och identifiering av verksamhetens processer för att få en gemensam 

bild och förståelse av vad som skapar kundvärde.  

2. Processerna analyseras och förbättras för att ge en fördjupad bild av sambanden mellan 

processens olika delar.  

3. Man lägger fast ansvaret för processerna – en tydlig ledningsstruktur innebär att det 

alltid finns permanent ägarskap till processerna. Det innebär även att 

processperspektivet får ett faktiskt genomslag i verksamheten.  

4. Man etablerar och använder relevanta mätsystem för att styra och förbättra processerna.  

Själva grundidén inom detta område har varit att all verksamhet i en organisation kan ses som 

sammanlänkade aktivitetsflöden – processer. Processorienteringen har som syfte att tydliggöra 
 

52 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 31 
53 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 32 
54 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 48 
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kunden i organisationen. För att detta skall kunna ske måste varje medarbetare veta vad som är 

viktigt att uppnå och inte minst få ett kvitto på om organisationen rör sig i rätt riktning. Detta 

kräver i sin tur målstyrning55 som bland annat utgår från kundernas behov, följa verksamheten 

(från idé till det vardagliga arbetet), vara kopplad till processerna och vara radikal samt 

sporra medarbetarna till förändring. Till målstyrningen måste även nyckelfaktorer 

sammankopplas. En nyckelfaktor är ett klart definierat mått som är kopplat till processer.56 

Nyckelområdena skall fokusera på följande fem centrala perspektiv57 : Kunden (hur uppfattas 

organisationen av dess kunder); Interna processer (hur kan processer och aktiviteter utvecklas 

och förbättras); Innovation och utveckling (hur kan organisationen skapa värde i framtiden); 

Medarbetare (hur utvecklas medarbetarnas kompetens?) och Finansiellt (hur uppfattas 

organisationen av sina ägare?). 

3.1.3 Processindelning och mätsystem 
 
Det finns flera olika teoribildningar kring hur processer kan och bör delas in. En typ av 

indelning utgår från processens koppling till den funktionella organisationen. Bergman och 

Klefsjö talar om:58 Individuella processer (utförs av enskilda individer), Funktionella 

processer (kopplade till en viss avdelning eller funktion) och Kärnprocesser (producerar 

intäkter och berör flera funktioner eller avdelningar). Egnell delar in organisationsprocesser i 

huvudprocesser som förädlar produkter/tjänster och skapar kundnytta, stödprocesser som 

tillhandahåller stöd och service i form av resurser, kompetens, infrastruktur etcetera samt 

ledningsprocesser som planerar, leder, följer upp och förbättrar.59 Ett exempel på en sådan 

modell kan ses nedan. Noteras bör att Isaksson väljer begreppet operativa processer istället för 

huvudprocesser för att inte inbjuda till diskussioner om interna hierarkier. 

 
55 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 14 
56 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 15 
57 Ibid. 
58 Bergman och Klefsjö, 2001, s. 417 
59 Egnell, 1994 



 

Figur 3: Exempel på generell processmodell för tillverkande företag, enligt Isaksson.60

 
Även ISO 9001-Standarden redovisar en modell för ett processbaserat ledningssystem, 

uppbyggd utifrån standardens kravområden; Ledningens ansvar, Hantering av resurser, 

Produktframtagning och Mätning, analys och förbättring.61

 

Figur 4: Modell av ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, enligt ISO 9001.62

 

När man övergår till ett processorienterat synsätt krävs som vi nämnde i ovanstående avsnitt ett 

nytt mätsystem.63 Detta medför en koppling till tankarna bakom Total Quality Management 

(TQM), på svenska översatt till offensiv kvalitetsutveckling.  

                                                 
60 Isaksson, 2005, s. 13 
61 SS-EN ISO 9001, s.6 
62 Ibid. 
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63 Ljungberg och Larsson, 2001, s. 232 
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Skapa 
delaktighet 

Basera beslut 
på fakta 

Engagerat ledarskap 

Figur 5: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (TQM) enligt Bergman och Klefsjö.64

 

TQM innebär mycket kortfattat att verksamheten fokuserar på processer och processorientering 

i syfte att uppnå bättre kvalitet och därmed effektivitet samt omsättning.65 TQM kan därför ses 

som ett ledningssystem baserat på kärnvärden, metoder och verktyg.66  Fokus på processer är 

ett av kärnvärdena inom TQM och kopplas ofta därmed samman med metoder som 

processledning och verktyg såsom processkartor och system. Processledning, eller Process 

Management, ses ofta som en viktig förutsättning vid arbete med TQM.  

 

En ytterligare modell som ofta integreras med ett processorienterat synsätt är Balanserat 

styrkort. Här vill man förena och balansera styrningen mellan finansiella och icke finansiella 

nyckelfaktorer. Strömningarna mellan perspektiven i Balanserat styrkort, kundfokusering, 

kvalitetsarbetet och effektivare processer samt förnyelse och utveckling, går hand i hand med 

ett processorienterat synsätt.67  

 

3.2 Processorienteringens utveckling under 1990-talet 
 
Mycket av förändringarna under de sista åren har stimulerats av utvecklingen inom 

kvalitetsområdet. Många metoder inom processorienteringen försvinner ut efter hand och/eller 

integreras med varandra i en allmän kunskapsbas eller verktygslåda för ett processbaserat 

förändringsarbete. Under 1990-talets början handlade processorientering mycket om 
 

64 Bergman och Klefsjö, 2001, s. 36 
65 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 7 
66 Isaksson, 2004, s. 14 
67 Larsson, 2004, s. 189 
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processledning av enskilda processer; här var begrepp som processägare, processteam, 

styrgrupp med mera centrala aspekter. Detta ändrades under 2000-talets början till att omfatta 

en processbaserad ledning av hela verksamheten. Man har alltså gått från att i huvudsak 

fokusera på de enskilda processerna, till den totala verksamhetens utveckling ur ett 

processperspektiv.68 Som vi skrev om i inledningen till det här avsnittet, har även 

processorienteringstanken slagit igenom i kvalitetsarbetet, vilket vi kan se i utvecklingen av 

ISO 9001. Vid standardens senare revidering infördes processinriktning som en princip för 

kvalitetsledning. Processinriktningen har här bland annat krav på att identifiera, kartlägga, styra 

och förbättra organisationens viktigaste processer. 69

 

 
68 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 44 
69 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 7 
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4 Viktiga faktorer vid implementering av processynsätt  
 
Kapitlet handlar om framgångsfaktorer samt hinder vid en implementering av ett 

processorienterat synsätt. Faktorer som är viktiga att beakta samt resonera kring vid en 

implementering.  

 

4.1 Faktorer att beakta vid en implementering 

Enligt Lorange finns det vissa krav för att en förändring ska lyckas, exempelvis att det finns en 

tydlig ledare för implementeringsprocessen, att fördelarna med implementeringen måste vara 

tydliga för alla i företaget, att implementeringen måste gå relativt snabbt och att alla 

medarbetare görs delaktiga i implementeringsprocessen70. Enligt Ljungberg och Larsson är de 

vanligaste misstagen vid processimplementering bristande engagemang och delaktighet hos 

ledningen samt ”underskattning, underskattning och underskattning.”71

 

Hussey har identifierat sex steg för att implementera en strategisk förändring, exempelvis från 

ett funktionsorienterat synsätt till ett processynsätt. Steg ett är att föreställa. Det innebär att 

skapa en sammanhängande bild av framtiden för att kunna forma mål för företaget. De målen 

måste täcka diverse aspekter som exempelvis ekonomiska styrkor, relationen med kunder och 

effektiva flöden i företaget. Att aktivera alla medarbetare i företaget är steg två. Detta innebär 

att få alla medarbetare att förstå, stödja och dela målen. Steg tre är att stödja medarbetarna. 

Detta innebär att ledningen måste inspirera medarbetarna för att få dem att förstå att de har en 

viktig roll i implementeringsprocessen. Att installera är steg fyra, som innebär att det ska 

skapas en detaljerad plan som gör att strategin kan bli implementerad och kontrollerad. Planen 

måste innefatta alltifrån små till väldigt stora handlingar som kommer att ske i företaget för att 

nå framgång. Steg fem är att säkerställa. Detta innebär att information ska komma vid rätt 

tidpunkt och på regelbunden basis. Det sjätte och sista steget är att känna igen. Detta innebär 

att förstärka förändringen och att säkerställa att hinder som kan uppkomma försvinner72. 

 

 
70 Lorange, 1982 
71 Ljungberg och Larsson, 2001, s. 324 
72 Hussey, 1996 
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4.2 Tidigare studier 

Garvares och Klefsjös forskning kring effekter av en processorientering i 200 svenska 

småföretag visar bland annat att de flesta respondenter upplevde att flest och störst problem 

hade uppkommit i införandefasen.73 Implementeringen upplevdes vara resurs- och 

tidskrävande och tämligen byråkratisk. Ett par företag hade kört fast vid kartläggningen av 

processer. Av fem företag som tidigare hade använt sig av processorientering men inte längre 

gjorde det, uppgav två att den eller de personer som initierat och drivit processarbetet hade 

slutat, varefter företaget gått tillbaka till ett funktionstänkande. Ett av företagen uppgav att de 

hade minskat personal. En företagsledare visade sig vid en telefonintervju inte ha nämnvärt 

kunskap vare sig om processbegreppet eller om processorienteringsarbete. En undersökning 

från 1995 visar även att bristande kunskaper om processorientering och verktyg för 

implementering, hindrade framgångsrik implementering av processorientering.74

 

Det har även visat sig, via en fallstudie gjort på Saab Aerotechs division Ground Support 

Services 2006, att många ledningsgrupper förväntar sig ett lyckat resultat genom att endast 

besluta om att införa processarbete.75 Ansvaret läggs på ledningsgruppen på hur väl 

processorienteringen i företaget lyckas. Ledningens engagemang och förståelse för vad arbetet 

kommer att innebära är helt avgörande för arbetets framgång. Ledningen måste visa på en 

tydlig prioritering av processarbete, ställa krav på konkreta handlingsplaner och avsätta tid för 

processmöten. På detta sätt synliggör ledningen sitt engagemang.76 Om ledningen inte är 

involverad sänder det ett tydligt budskap; att detta arbete inte är det som prioriteras och anses 

vara viktigt inom organisationen.77 Det kan vara svårt att få alla medarbetare involverade i 

processtänkandet, om inte ledningen visar sitt engagemang.  

 

Att kunna förklara processynsättet för medarbetare i en organisation så att de förstår innebär 

inte att de automatisk vill acceptera processorienteringen och medverka till implementeringen. 

Om chefer i en funktionell organisation riskerar att förlora sin position, inflytande eller 

betydelse i blivande processorienterad organisation, kan de motsätta sig implementeringen. 

 
73 Garvare och Klefsjö, 2002  
74 Elzinga, Horak, Lee och Bruner, 1995 
75 Rigbrandt och Reuterskiöld Hedlund, 2006 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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Organisationer som misslyckas med att hantera konsensus från medarbetare torde inte lyckas 

särskilt väl i sina processorienteringsansträngningar.78

 

I en fallstudie av ett amerikanskt byggföretag från 1999 visade det sig att ledningens förståelse 

för processynsättet (business process view) var ytterst viktig i framgångsrik implementering av 

processer. Innan själva implementeringen av ett processorienterat synsätt utbildas ledningen 

speciellt i processdesign och processynsätt.79 Denna utbildning kombineras sedan med lärande 

genom aktioner.  Slutsatserna av fallstudien visar att det finns ett tydligt behov av att engagera 

högsta ledningen i utvecklandet av processynsätt och design.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Ljungberg och Larsson, 2001 
79 McCormack och Rauseo, 1999 
80 Ibid. 



 

5 Implements processmodell 
 
En processmodell kan se olika ut beroende av dess grundare samt dess tillämpning. Implement 

har skapat en processmodell som utgår ifrån att det är ledningen som definierar 

verksamhetens processer. För att kunna ge läsaren en förståelse för empirin har vi i detta 

kapitel ingående beskrivit Implements processmodell och dess byggstenar.  

 

5.1 Implements processmodell  

Implements processmodell utgår från Egnells81 syn på processer med en koppling till 

balanserat styrkort, vilket kan sammanfattas i nedanstående bild. 

Kund
(Behov, krav)

Styra & utveckla
(ledningsprocesser)

Stödja
(Stödprocesser)

Resultat
-Kund

-Process

-Ekonomi

-Medarbetare

-Lärande/Utv.

Verksamhetens

huvudprocess
1

5

4

2

3

 
Figur 6: Implements processmodell.82

 
En tillämpning av processmodellen innebär en kundanpassad implementering enligt 

nedanstående steg83, i de allra flesta fall med hjälp av externt konsultstöd.  

 

 

 

 

                                                 
81 Egnell, 1994 
82 Implements interna produktmaterial 
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5.2 Processmodellens byggstenar 
 
Steg 1: Red ut förändringsbehovet 

Första steget i arbetet med att implementera processmodellen är att ledningen klarar ut 

verksamhetens förändringsbehov och mål på kort och lång sikt, med fokus på kundnytta och 

värdeskapande. Är den strategiska plattformen och styrmodellen oklar kommer även det 

fortsatta processarbetet att bli det. 

 

Steg 2: Bestäm verksamhetens processkarta 

Alla verksamheter har processer – vare sig man vill eller inte. I de allra flesta fall finns dock ett 

ganska tydligt huvudflöde av aktiviteter som utgår från omvärldens behov, krav och 

förväntningar. De aktiviteter som skapar nytta för kunden, och därmed intäkter för 

organisationen, kallas i processmodellen för verksamhetens huvudprocess. Verksamhetens 

huvudprocess behöver i regel en eller flera interna stödprocesser för att fungera effektivt, samt 

en eller flera ledningsprocesser för att planera, målsätta, mäta, följa upp och förbättra. När 

samtliga dessa processer definierats på en övergripande nivå och beslutats av ledningen är 

organisationens övergripande processkarta klar. Ledningen utgår i detta steg från ett antal 

strategiska frågeställningar kopplade till ovanstående processbild:  

1. Vilka är verksamhetens kunder? Vad har de för behov, krav och förväntningar på 

företaget? Finns andra viktiga intressenter? 

2. Vilken är verksamhetens viktigaste värdeskapande huvudprocess? Input? Output? 

Viktiga aktiviteter?  

3. Hur säkerställs att verksamheten uppfyller intressenters behov, krav och förväntningar? 

Hur mäts framgång? Hur ser den balanserade styrningen ut?  

a. Vad skall mätas? 

b. Var skall de mätas? 

c. När skall de mätas? 

d. Hur skall det mätas? 

 

Steg 3: Beskriv processernas nuläge 

När processkartan fastlagts kan den handgripliga processanalysen ta fart – där det behövs. Allt 

behöver inte kallas processer och allt behöver inte dokumenteras i detaljerade flödesscheman. 

Arbetet bör istället koncentreras på de flöden som är strategiskt viktiga, som kräver mycket 

resurser och som har kända förbättringsområden. Arbetet bör ske i workshopform, 
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tvärprofessionellt tillsammans med de medarbetare som jobbar i respektive process. Här är det 

viktigt med bred delaktighet. Det är nu som oklarheter kring processers början och slut, roller, 

ansvar och befogenheter ska redas ut och förtydligas. Synsättet får inte glömmas – det handlar 

om att skapa en helhet med fokus på det som skapar värde. 

 

Steg 4: Hitta förbättringsmöjligheter 

Samtidigt som nuläget beskrivs i workshopform identifieras flaskhalsar, problemområden och 

goda idéer till förbättrade arbetssätt av dem som arbetar i processen. Rätt genomfört skapas här 

helhetssyn, delaktighet, engagemang och förståelse för de förbättringsbehov som finns. 

Förslagen dokumenteras och blir ett viktigt beslutsunderlag för ledningen. Snabba och lätta 

åtgärder kan med fördel genomföras direkt för att åstadkomma tydlighet och driv framåt i 

förändringsarbetet. För mer genomgripande processförändringar krävs fördjupade 

nyttoanalyser. 

 

Steg 5: Inför processerna 

Det viktigaste är att organisationen ser processerna som ett stöd – därför är det enkelhet  

som gäller. Bannlys komplicerade flödesmodeller! Det vanliga är att ledningen väljer att 

behålla en linjeorganisation och inför processer som ett komplement för att skapa ökat fokus på 

vissa strategiska aktivitetsflöden. När ledningen klarat ut detta ska processerna införas i 

verksamheten, det vill säga att arbetssätt, styrdokument, ansvar, befogenheter och processmål 

ska vara kända av alla. Återigen, börja implementeringen med de strategiskt viktiga flödena. 

Varje process bör också ha en utsedd ägare, som ansvarar för att processerna fungerar och 

förbättras. Här är ledningens engagemang och tydlighet kritiskt! 

 

Steg 6: Mät, följ upp och förbättra 

Har organisationen kommit så här långt är den på väg att införa ett processorienterat arbetssätt. 

För ledningen innebär detta ytterligare en dimension i ledningsarbetet. För medarbetarna 

innebär det tydligare ”trafikregler” och ökat fokus på de aktiviteter som skapar kundnytta och 

intäkter. De förbättringslistor som tagits fram i anslutning till processanalysen blir en 

handlingsplan för det fortsatta operativa förbättringsarbetet. 
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6 Vårt val av utvärderingsmodell  

I kapitlet tar vi upp bakgrunden samt samhörigheten med processorientering, nämligen de 

kvalitativa aspekterna. Vi berör TQM, SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling samt dess modell 

för kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi har anpassat en utvärderingsmodell och valt 

utvärderingskriterier utifrån vår forskningsfråga och uppsatsens syfte.  

 

6.1 Bakgrund 

Det senaste halvseklet har olika utvecklingsmodeller och kvalitetsutmärkelser växt fram som 

alla mer eller mindre är sprungna ur det japanska kvalitetstänkandet från 1950-talet och 

filosofin Total Quality Management – TQM som vi nämnt ovan. De viktigaste komponenterna 

i detta kvalitetstänkande kan sammanfattas i följande punkter: 

 

• Sätt kunderna i centrum 

• Basera beslut på fakta 

• Arbeta med processer 

• Arbeta med ständiga förbättringar 

• Skapa förutsättningar för delaktighet 

• Utöva ett engagerat ledarskap 

 

Ett syfte med dessa nationella och internationella kvalitetsutmärkelser är att stimulera företag 

och organisationer att arbeta med kvalitetsutveckling genom att lyfta fram goda förebilder med 

hjälp av tävlingsliknande moment.  Dessa utmärkelser bygger på olika utvärderingsverktyg, 

som också har till syfte att stimulera till självvärdering av den egna verksamheten och fungera 

som katalysator i kvalitetsutvecklingsarbetet. I Sverige finns Institutet för kvalitetsutveckling 

(SIQ) som både har en metod för kundorienterad verksamhetsutveckling och är huvudman för 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK). SIQ utgår i sin modell från 13 st. grundläggande 

värderingar helt i linje med TQM-tänkandet, men har istället för TQM valt att använda 

begreppet kundorienterad verksamhetsutveckling, vilket i praktiken endast är en nyans av 

Bergmans och Klefsjös etikett Offensiv kvalitetsutveckling.84 SIQ:s Modell för Kundorienterad 

Verksamhetsutveckling täcker väl in de områden vi vill utvärdera i denna uppsats och är därför 

en lämplig utgångspunkt för analysen av våra fallstudier. 

 
84 Bergman och Klefsjö, 2001, s. 24 
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6.2 Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ 

Utifrån ett behov att stärka konkurrenskraften och stödja kvalitetsutvecklingen i Sverige 

bildades 1986 Nationalkommittén för Svensk Kvalitet, med Prins Bertil som ordförande. 1990 

formades Intressentföreningen Kvalitetsutveckling som i november samma år slöt ett avtal med 

regeringen om bildandet av Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ.85  Institutet övertog då från 

Nationalkommittén den övergripande uppgiften att aktivt bidra till kvalitetsutvecklingen i alla 

delar av det svenska samhället. SIQ:s status som nationellt centrum har inneburit att institutet 

kunnat bygga upp goda kontakter i Sverige och utomlands genom erfarenhetsutbyte och 

kunskapsförmedling. SIQ är t ex National Partner Organisation till European Foundation for 

Quality Management (EFQM) och har motsvarande samarbetsavtal med ASQ, American 

society for Quality.  SIQ ansvarar för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och har tagit fram en egen 

modell för kvalitetsutveckling – SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. SIQ 

erbjuder från och med år 2004 även en möjlighet att söka SIQ Diplomering för 

Verksamhetsutveckling som innebär ett mindre resurskrävande alternativ för att få en 

oberoende och kvalificerad utvärdering.86

 

6.3 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 

I ingressen till metodbeskrivningen för SIQ:s egen modell står följande: “SIQ:s Modell för 

Kundorienterad Verksamhetsutveckling är ett verktyg med vars hjälp en organisation kan 

utveckla sin verksamhet på ett sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fokuserat 

på kunder, medarbetare och verksamhetens processer. Verktygets viktigaste styrkor ligger i 

dess förmåga att skapa en helhetssyn och att fokusera på ledarskapets avgörande roll och 

vikten av alla medarbetares medverkan.”87

 

Återigen ser vi här den tydliga kopplingen till TQM- tänkandets hörnstenar som stadfästs 

ytterligare i modellens 13 Grundläggande Värderingar:88

 

 

 

 
85 www.siq.se 
86 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007, s. 3 
87 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007, s. 4 
88 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007, s 8 
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• Kundorientering  

• Engagerat ledarskap 

• Allas delaktighet 

• Kompetensutveckling 

•   Långsiktighet 

• Samhällsansvar 

• Processorientering 

• Förebyggande åtgärder 

• Ständiga förbättringar 

• Lära av andra 

• Snabbare reaktioner 

• Faktabaserade beslut 

• Samverkan 

 

Tabell 2: 13 Grundläggande Värderingar89

 

Systematiken i SIQ-modellen utgår från ett frågebatteri, uppdelat i sju kriterier som kan sägas 

vara en generell beskrivning av hur en organisation fungerar. Att arbeta med SIQ-modellen 

fullt ut innebär att man följer de fyra faserna; Planering (av SIQ kallad Förberedelse) – 

Verksamhetsbeskrivning (kallad Kartläggning) – Analys (kallad Utvärdering) samt 

Handlingsplan (kallad Ständiga förbättringar). Det som utmärker SIQ-modellen är 

systematiken i den omfattande kartläggningsfasen. För respektive kriterie besvaras ett antal 

frågor som alla handlar om: 

 

• Hur gör du för att? 

• I vilken omfattning gör du det? 

• Vilket resultat leder det till? 

• Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör? 

 

I utvärderingsfasen bedöms sedan mognadsgraden i svaren utifrån fyra dimensioner med hjälp 

av en utvärderingsmatris, där 0 % betyder att angreppssätt saknas helt och 100 % betyder att 

angreppssätten tillämpas fullt ut med beständiga förstklassiga resultat. Vid en fullständig 

tillämpning av SIQ-modellen översätts sedan procentsatserna till poäng per kriterium som 

slutligen summeras till en maxpoäng som placerar organisationen i en av sju kvalitetsnivåer, 

där nivå sju innebär att organisationen är i världsklass och har total integration av sina 

angreppssätt (SIQ-modellens kvalitetsnivåer tillämpas dock inte i denna studie). 

 

                                                 
89 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007, s 8 
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Figur 7: Bedömningsskala enligt SIQ-modellens fyra dimensioner.90

 

En fullständig tillämpning av SIQ-modellen enligt utmärkelsemetoden innebär en rigorös och 

resurskrävande genomgång, utvärdering och betygsättning av verksamheten. Vår egen 

erfarenhet – både från interna och externa utvärderingar – är att en organisation som genomgår 

en noggrann värdering till att börja med hamnar i kvalitetsnivå 2 (poängintervall 101-250 

poäng av 1000, vilket enligt modellen innebär: “ändamålsenliga angreppssätt påbörjade. 

Samverkan är bristfällig mellan olika funktioner. En begynnande kvalitetskultur.”91). Agria 

Djurförsäkring bedömdes ligga i kvalitetsnivå 6 (751-900 poäng) när företaget mottog 

utmärkelsen andra gången år 2003.92

 

6.4 Våra utvärderingskriterier  

Implementering av ett processorienterat synsätt innebär en förändring i företagets organisation 

och verksamhet. Hur utvärderar man en framgångsrik implementering av processmodell? Vilka 

utvärderingskriterier bör man välja? Vi har valt att utgå från SIQ:s modell som är ett vedertaget 

utvärderingsverktyg som väl täcker in forskningsfrågans aspekter. Kort sagt; höga 

utvärderingsbetyg betyder att organisationen arbetar utifrån SIQ-modellens grundläggande 

värderingar – dvs. processbaserat och kundorienterat utifrån en helhetssyn. Systematiken i 

SIQ-modellen utgår från ett frågebatteri, uppdelat i sju kriterier och kan sägas vara en generell 

modell för hur en organisation präglad av helhetssyn, kundorientering och processynsätt bör 

fungera: 
 

90 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007, s.7 
91 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007, s. 43 
92 Intervju med Anders Mellberg, VD Agria Djurförsäkring, 2006 
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Figur 8:  SIQ-modellens sju kriterier och deras inbördes ordning. Siffrorna inom parentes anger maxpoäng 
per kriterium, totalt 1000 poäng.93

 

Utifrån ovanstående beskrivning av viktiga faktorer vid införandet av ett processorienterat 

synsätt har vi valt att formulera en förenklad utvärderingsmatris, baserad på SIQ-modellens 

ovanstående sju kriterier. 

 

Vi väljer också att tillämpa en anpassad bedömningsskala, utifrån SIQ-Modellens 

utvärderingsmetod, där betyg 5 betyder att organisationen lyckats fullt ut med att implementera 

ett processynsätt och betyg 1 betyder låg eller obefintlig effekt av processarbetet. Maximala 

poäng i alla sju kriterier innebär således att processmodellen bedöms ha gett maximal 

implementeringseffekt. Ojämn poängbedömning innebär att implementeringen kommit olika 

långt. Låga poäng visar att processmodellen haft liten eller obefintlig påverkan på 

organisationen.  
  

 
93 SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, 2007 
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Figur 9: Vår anpassade bedömningsskala. 

 

För att säkerställa objektivitet har respektive författare först gjort en individuell värdering 

utifrån empirin, därefter har gruppen tillsammans analyserat fram en gemensam 

bedömningsnivå. Parallellt har respektive organisation gjort en självvärdering enligt samma 

utvärderingsmodell. Utfallet av dessa bedömningar har sedan värderats mot SIQ-modellens 

utvärderingsmatris och ovan beskrivna teorier om processutveckling. 
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7 Fallstudier  

Kapitlet redovisar i tillämplig omfattning resultatet av intervjuer, granskning av interna 

dokument och utfall av mätningar för respektive organisation. Vi har benämnt våra tre 

fallstudier Organisation A, B och C. 

  

7.1 Urval av organisationer 

Nedan följer en beskrivning av de tre organisationer som ingår i vår studie. Urvalet är gjort 

utifrån följande övergripande kriterier: 

 

• Organisationer som arbetat med Implements processmodell i minst två år 

• Organisationer som representerar olika delar av det svenska samhället i vid bemärkelse 

 

Urvalet har lett fram till följande tre organisationer: 

Organisation Storlek Verksamhet 
Avgiftsfinansierad 
tillsynsmyndighet (Org. A) 

Ca 470 medarbetare Godkänna ansökningar och 
utöva marknadstillsyn. 

Tillväxtföretag i 
byggbranschen (Org. B) 

Ca 70 medarbetare Ackvirera mark och bygga 
bostäder. 

Varuproducerande företag i 
livsmedelsbranschen  
(Org. C) 

Ca 100 medarbetare Marknadsföra, sälja, 
tillverka och leverera 
livsmedelsprodukter. 

Tabell 3: Tre organisationer, storlek och verksamhet 

 

7.2 Organisation A 
 
Svensk avgiftsfinansierad tillsynsmyndighet med ca 470 medarbetare. Har arbetat med 

Implements processmodell sedan 2002. 

7.2.1 Motiv till processorientering 

Bakgrund 

Under senare år har balanserna inom flera ärendetyper ökat, trots att ytterligare resurser 

tillförts. Myndigheten gör bedömningen att handläggningstiderna långsiktigt kan hållas endast 

om det tillskapas verksamhetsstyrning genom kvalitetssäkring som säkerställer en ökad 



42 
 

                                                

produktivitet och effektivitet. Myndigheten har arbetat med kvalitetssäkring sedan 1994 men 

arbetet har hittills inte lett till mätbara resultat i termer av produktivitet och effektivitet. 

Myndigheten har identifierat ett ökande behov av förändring och förbättring kopplat 

omvärldens - och uppdragsgivarnas krav. Sommaren 2002 beslutade verksledningen att 

upphandla stöd i processkartläggning och utveckling av ett verksamhetssystem. I 

upphandlingsunderlaget gav verksledningen en bakgrund som kan sammanfattas i 

nedanstående punkter: 94

 

Uppdraget 

Att tillsammans med myndighetens medarbetare bygga upp och implementera ett 

kvalitetsledningssystem som säkerställer effektiva huvud- och stödprocesser, stödjer arbetet 

med ständiga förbättringar samt möjliggör certifiering enligt ISO 9000:2000. 

 

Myndighetens ställföreträdande Generaldirektör kommenterar: ”Min omvärldsanalys i slutet av 

1990-talet - betänk att jag arbetade med liknande frågor på 1980-talet som forskare - 

indikerade att näste ”man till rakning” efter industrin var tjänstesektorn. Vi behövde med 

andra ord ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. Jag skrev våren 2002 en PM till GD där jag 

föreslog att vi skulle angripa kvalitetsfrågorna med ett processbaserat synsätt i syfte att bygga 

ett verksamhetssystem. Så blev också beslutet och därmed låg vi några år före våra 

systermyndigheter ute i Europa.”95

7.2.2 Implementering 

Kartläggning och införande av processerna följde ovan beskrivna sex steg, med utgångspunkt 

från Implements övergripande processmodell. Arbetet bedrevs i projektform under perioden 

oktober 2002 – december 2004, enligt följande etapper: 

 

 
94 Myndighetens anbud, Dnr 589:2002/22495 
95 Intervju, Stf GD, april 2007 
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Figur 10: Sammanställning av Implements projektplan och schema för myndigheten, organisation A.96

 

Myndigheten har definierat en processkarta (se nedan), som sedan brutits ner till operativa 

processbeskrivningar och instruktioner. 

7.2.3 Effekt av tillämpningen 

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör sammanfattar: ”Implements processmodell har 

bidragit genom att fokus sätts på kund/intressent, process och resultat. Genom dessa perspektiv 

skapas en annan förståelse av vad som är myndighetens uppdrag. När jag kom till 

myndigheten 1991 dominerades kulturen av att vi var till för "vetenskapens egen skull". Själv 

har jag alltid drivit tesen att vi finns till därför att det finns en uppdragsgivare (regeringen) 

som vill ha en myndighet som levererar ett resultat inom ett specificerat område. Jag tror alla 

förstår det idag och att processtänkandet har bidragit till denna helhetssyn.”97

 

Utredare på myndigheten kommenterar: ”Jag har fått en bättre känsla för helheten. Man ser 

hur det man själv gör påverkar andra. Jag känner till min avdelnings mål och mina egna 

befogenheter. Det har också blivit mer ordning och reda på rutiner och instruktioner.”98

 

Ledarskap 

En statlig myndighet arbetar på regeringens uppdrag, utifrån ett regleringsbrev som uppdateras 

årligen. Generaldirektören är den som ytterst fattar myndighetens beslut. Myndighetskulturens 

                                                 
96 Implements interna material, 2002 
97 Intervju, Stf GD, april 2007 
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98 Intervju, utredare, maj 2007 
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ledarskap har historiskt präglats av förvaltning och regelstyrning. Övergången till ett mer 

serviceorienterat ledarskap pågår. 

 

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör kommenterar: ”I myndighetskulturen finns ett 

övermått av demokrati, dialog och förankring. Det gör att saker och ting tar tid. Men det 

kanske gör att saker och ting också blir bra i slutändan och att det finns en uppslutning kring 

målen. En viktig framgångsfaktor är att personalen, inklusive mellanchefer, är med och förstår 

vad vi gör.”99

 

Mellanchef kommenterar: ”Ja, vad ska jag säga om ledarskapet. Vi har en annan mognad nu, 

tycker jag. Ledningen har lagt mycket resurser på genomförandestöd. Det är rätt bra...”100

 

Information och analys 

Myndighetens ekonomifunktion har, parallellt med processutvecklingen, arbetat med att införa 

en balanserad styrmodell utifrån perspektiven ekonomi, verksamhet, medarbetare och kvalitet. 

Ärendevolymer mäts. Myndigheten arbetar med tidsredovisning, men inte aktivt kopplat 

nedlagd tid till ärendehanteringen.101  

 

Utredare kommenterar: ”Processarbetet har gett oss större möjligheter att styra, mäta och 

följa upp. Men, det är väl lite si och så med efterlevnaden.”102

 

Strategisk planering 

Myndigheten har sedan flera år arbetat med planeringsverktyget LOTS. En välutvecklad 

affärsplaneringsprocess tillämpas.103  

  

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör kommenterar: ”Det har blivit tydligare för alla 

vad som är myndighetens uppdrag, vilka som är kunder och intressenter. Detta underlättar den 

interna dialogen för ledningen.”104

 

 
99 Intervju, Stf GD, april 2007 
100 Intervju, mellanchef, maj 2007 
101 Myndighetens interna material 
102 Intervju, utredare, maj 2007 
103 Myndighetens interna material 
104 Intervju, Stf GD, april 2007 
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Mellanchef kommenterar: ”Vi har alltid varit ganska bra på planering, det är lite sämre med 

uppföljningen.”105

 

Medarbetarnas utveckling 

Myndigheten har under flera år genomfört medarbetarundersökningar. Av samtliga frågor som 

ingick i 2006 års undersökning fick följande fyra frågor de högsta värdena i 

undersökningsresultatet:106

• Jag står upp för vår verksamhet även utanför myndigheten. 

• Jag är väl införstådd med myndighetens uppdrag i samhället. 

• Jag gör mitt bästa för att bidra med ett öppet och gott arbetsklimat. 

• Jag är väl införstådd med min avdelnings mål. 

 

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör kommenterar: ”Processmodellen har bidragit 

till att skapa helhetssyn genom att personalen är med och förstår vad vi gör.”107

 

Utredare kommenterar: ”Jag tycker att jag vet för vem vi finns till och hur mitt arbete passar in 

i helheten. Jag känner till våra mål och vet vilket ansvar och vilka befogenheter jag har.”108

 

Verksamhetens processer 

Myndigheten har en definierad processkarta som består av två huvudprocesser, två 

ledningsprocesser och ett antal stödprocesser. Detaljerade processbeskrivningar och 

instruktioner är tillgängliga för alla medarbetare via myndighetens intranät. Interna revisioner 

av processer och rutiner genomför enligt årsplan. Processägare är utsedda som ägnar 10-50% 

av sin tid åt processförvaltning och förbättring.  

 

 
105 Ibid. 
106 Medarbetarundersökning 2006 
107 Intervju, Stf GD, april 2007 
108 Intervju, utredare, maj 2007 



Ledning

Stöd

Huvudprocesser
- Ansökan & Anmälan

- Marknadstillsyn

Intressenter:
Vården
Företag
Myndigheter
Organisationer

Slutkunden:
Medborgaren/

patienten Resultat:
Nöjd Vård
Nöjda Företag
Nöjda Myndigheter
Nöjda Organisationer

Nöjd medborgare/
patient

Ledning

Stöd

Huvudprocesser
- Ansökan & Anmälan

- Marknadstillsyn

Intressenter:
Vården
Företag
Myndigheter
Organisationer

Slutkunden:
Medborgaren/

patienten Resultat:
Nöjd Vård
Nöjda Företag
Nöjda Myndigheter
Nöjda Organisationer

Nöjd medborgare/
patient

 
 

Figur 11: Myndighetens processkarta.109

 

Verksamheten resultat 

I verkets årsredovisning för 2005 redovisas en produktivitetsökning med 30 %. I mars 2005 

görs en skriftlig utvärdering av implementeringsprojektet ur tre perspektiv; beställarens, 

projektledarens och konsultens. Denna utvärdering föredras av beställaren (stf GD) för 

verksledningsgruppen och publiceras på myndighetens intranät. I maj 2006 görs en peer review 

av tre externa bedömare, enligt riktlinjer från det EU-organ som myndigheten omfattas av. 

Genomgången visar att myndigheten har ”Systematiskt processbaserat angreppssätt. 

Förbättringsprocess i användning; goda resultat och bestående förbättringstrender.”110

 

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör kommenterar: ”Tja, vad skall jag tillägga? Jag 

känner mig nöjd med vad vi gjort sedan 2002 och nu gör fram till 2010. Vägen har inte varit 

spikrak - men vem kan drömma om det? Myndighetens produktivitet har märkbart förbättrats. 

Vi har en norm för arbetet; Det är lättare att föra in nyanställda i arbetsuppgifter. Vi har 

dessutom en stabil grund för ständiga förbättringar, vilket inte minst är viktigt när vi går in i 

ett elektroniskt arbetssätt.”111

 

Mellanchef kommenterar: ”Processprojektet gav oss en bättre plattform inför andra stora 

projekt, till exempel arbetet med att införa nya IT-system.”112

 

                                                 
109 Myndighetens interna material 
110 Granskningsrapport, maj 2006 
111 Intervju, Stf GD, april 2007 
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Kundtillfredsställelse 

Det finns inga kvantitativa mätningar som redovisar hur nöjda myndighetens 

kunder/intressenter är. Den kvalitativa uppfattningen är att myndigheten uppfyller alla 

myndighetskrav och har nöjda intressenter i samhället. Regelbundna och formella dialoger 

genomförs med ”industrin” (som betalar avgifter till myndigheten). 

 

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör kommenterar: ”Det har blivit tydligare för alla 

vad som är myndighetens uppdrag, vilka som är kunder och intressenter. Detta underlättar den 

interna dialogen för ledningen.” 

 

Utredare kommenterar: ”Jag vet vilka som är våra kunder och vilka mål vi har på 

avdelningen…”113

 

7.3 Organisation B 
 
Ett snabbväxande byggföretag i Stockholmsregionen med ca 70 medarbetare. Har arbetat med 

Implements processmodell sedan 2004. 

7.3.1 Motiv till processorientering 

Våren 2004 beslutar ledningen att ta fram en process för effektiv projektledning, från 

ackvisition av mark till förvaltning av färdig byggnad. Bakgrunden till detta var att ledningen 

såg ett behov av att likrikta arbetssätt och skapa ordning och reda i det snabbväxande företaget. 

 

Bolagets VD kommenterar: ”Vi gjorde ett första försök med processer omkring år 2000, men 

var inte mogna då. Ingen såg nyttan. Några år senare gjorde vi ett nytt försök och nu har det 

gått lite bättre. För oss var motivet till att börja titta på processer att vi hade ett 

grundläggande behov av att skapa ordning och reda i våra arbetssätt. Det var vildvuxet och vi 

såg att bristen på ordning hindrade vår snabba tillväxt. Vi valde Implement för att jag hade 

goda relationer med konsultbolaget sen tidigare – det var inte processmodellen i sig som var 

avgörande för oss.”114

 
113 Intervju, utredare, maj 2007 
114 Intervju, VD, april 2007 
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7.3.2 Implementering 

Kartläggning och införande av processerna har i huvudsak följt ovan beskrivna sex steg, med 

utgångspunkt från Implements övergripande processmodell. Arbetet bedrevs i två steg. Först 

kartlades huvudprocessen våren 2004. Efter ett första svagt implementeringsförsök hösten 

2004 gjordes en ”omstart” under 2005. Arbetet bedrevs då i projektform fram till december 

2006, med målet att bygga upp, implementera och certifiera ett processbaserat 

verksamhetssystem. 

7.3.3 Effekt av tillämpningen 

Företagets verkställande direktör sammanfattar: ”Jag är nöjd med vad vi uppnått hittills, men 

det finns fortfarande ett uttalat behov av mer ordning och reda och tydligare kundorientering. 

Bolaget har haft en kraftig omsättningstillväxt med nästan 100 % per år och antalet 

medarbetare har fördubblats sedan 2004. Med en sådan tillväxttakt känns det som att man 

alltid ligger steget efter med strukturfrågorna. Det är svårt att värdera hur mycket just 

processarbetet bidragit, men utan detta är jag tveksam om vi klarat att hålla takten i 

tillväxten.” 

 

Medarbetare kommenterar: ”Vi har mer ordning och reda nu, men det finns en risk att 

processerna dränks av alla dokument som tas fram. Vi är medvetna om vikten av samverkan, 

processorientering och fokus på kunden. Processarbetet har väckt frågorna och många pratar 

om det nu. Nästan alla är väl insatta i affärerna.” 

 

Ledarskap 

Organisationen präglas av en entreprenörsanda. Ledarskapet är informellt och 

handlingsorienterat. Nya ledningsprocesser för planering, mätning och uppföljning har 

implementerats. 

 

Företagets verkställande direktör kommenterar: ”För mig är det viktigt med engagerade 

människor med rätt attityd. Vi hade nått längre med ett mer engagerat ledarskap. Jag tycker 

inte att mellancheferna tagit sitt ansvar fullt ut. Vi prioriterar alla operativt arbete framför 

verksamhetsutveckling.” 
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Medarbetare kommenterar: ”Jag tycker att det är fel att VD delegerat så mycket av arbetet 

med processerna. Man kan inte delegera bort det övergripande ansvaret. Om ledningen hade 

drivit på mer så hade vi kommit längre.” 

 

Information och analys 

Företagets ekonomifunktion har, parallellt med processutvecklingen, arbetat med att ta fram en 

”ekonomihandbok”. Resultatuppföljningen är i huvudsak ekonomisk, men arbetet med att 

införa en mer balanserad styrning är påbörjad. Medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet mäts 

regelbundet. 

 

Strategisk planering 

Företaget har utvecklat en ledningsprocess som innehåller rutiner för: 

• strategi- och budgetplanering 

• prognosarbete 

• strategisk och operativ verksamhetsstyrning 

 

Företagets verkställande direktör kommenterar: ”Vi har tagit fram en tydlig beslutsprocess för 

våra projekt – det är den största förbättringen, tycker jag. Det finns ett uttalat önskemål från 

organisationen att man vill ha tydligare styrning och klarare riktlinjer kring ansvar och 

befogenheter. Men, som jag sa, i en stark tillväxt känns det som att man alltid ligger steget 

efter.” 

Medarbetare kommenterar: ”Det kommer att bli bättre. Det pågår ett stort arbete kring det här 

med planering nu.” 

 

Medarbetarnas utveckling 

Företaget har under flera år genomfört medarbetarundersökningar. I 2007 års undersökning 

fick följande frågeområden höga värden i undersökningsresultatet:115

• Verksamhetssystemet (processerna) 

• Samverkan med andra 

• Helhetssyn 

Ett område som beskrivs om ett stort förbättringsområde är företagets kundorientering. Frågor 

rörande ledarskapet visar en negativ trend. Mer ordning och reda efterfrågas. 

 
115 Medarbetarundersökning 2007 



 

Företagets verkställande direktör kommenterar: ”Vi har precis fått resultatet av vår senaste 

medarbetarundersökning. Det är glädjande att se att verksamhetssystemet upplevs som 

positivt, men vi måste arbeta vidare med vårt ledarskap. Medarbetarna efterlyser mer ordning 

och reda och det starkaste värdeordet som lyfts fram är kundorientering.” 

 

Medarbetare kommenterar: ”Vi måste bli ännu bättre på att samarbeta i processen. Det har 

blivit för mycket fokus på dokument och byråkrati. Men, det är bra att processarbetet har 

drivits med deltagare från linjen…” 

 

Verksamhetens processer 

Företaget har en definierad processkarta som består av en huvudprocess, två ledningsprocesser 

och ett antal stödprocesser. Processkartan är basen i det verksamhetssystem som certifierats 

enligt byggherrestandarden BF9K116. Processägare är utsedda som ägnar del av sin tid åt 

processförvaltning och förbättring. Våren 2007 görs en uppföljning av process- och 

systemkännedom med gott resultat. Ur en rapport från denna uppföljningsrevision citeras: 

”Revisionen har genomförts som en gruppdiskussion där samtliga har deltagit med stort 

engagemang. En samlad bedömning är att avdelningens kännedom om Företagets 

verksamhetssystem i stort är god och att medarbetarna har en grundläggande kunskap om och 

förståelse för systemets olika processer, i synnerhet dem som berör den egna avdelningens 

arbete.” 

 

4. Ledningsprocessen
Planering, uppföljning, förbättring 

Ledning och organisation

6. Stödprocesser
Personal, Ekonomi, Analys

Marknad, IT, Teknik och miljö

Resultat
-Kund

-Verksamhet

-Ekonomi

-Medarbetare

Kund
(Behov, krav)

5. Effektiv Projektledning

4. Ledningsprocessen
Planering, uppföljning, förbättring 

Ledning och organisation

6. Stödprocesser
Personal, Ekonomi, Analys

Marknad, IT, Teknik och miljö

Resultat
-Kund

-Verksamhet

-Ekonomi

-Medarbetare

Kund
(Behov, krav)

Kund
(Behov, krav)

5. Effektiv Projektledning

 
 

Figur 12: Byggföretagets övergripande processkarta.117

                                                 
116 www.bf9k.se 
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117 Byggföretagets interna material 
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Verksamheten resultat 

Företaget har under två år vuxit från ca 35 medarbetare till ca 70. Omsättningen har under 

samma period ökat från 150 Mkr till ca 850 Mkr, med bibehållen lönsamhet.  

 

Kundtillfredsställelse 

Företaget mäter kundtillfredsställelse årligen. I den senaste mätningen (av två genomförda 

projekt) har kundernas uppfattning om bolaget sjunkit från 4.2 till 3.7 på en femgradig skala. 

 

Företagets verkställande direktör kommenterar: ”Våra medarbetare lyfter fram vår bristande 

kundorientering och även kunderna ger oss sämre betyg i årets mätning. Jag kan just nu inte 

säga vad det beror på, men helt klart måste det analyseras och leda till förbättringsåtgärder.” 

 

Medarbetare kommenterar: ”Det måste bli en bättre samstämmighet mellan kundernas 

förväntningar och det vi levererar. I de senaste mätningarna är vi inte uppe på måltalen. Men, 

alla är medvetna om att detta är jätteviktigt.” 

 

7.4 Organisation C 
 
Varuproducerande företag inom livsmedelssektorn med ca 100 medarbetare. Arbetade med 

Implements processmodell 2004-2006. 

7.4.1 Motiv till processorientering 

Ur en intern broschyr om förändringsarbetet citerar vi: ”Vårt utvecklingsarbete handlar om att 

skapa ökad lönsamhet genom tillväxt. Organisation C har idag som nummer fyra på 

marknaden en mycket utsatt position eftersom vi agerar på en mogen marknad. En mogen 

marknad betyder att produkterna är lika, att det finns flera tydliga konkurrenter och att det är 

svårt att höja priser. För att möta en sådan utmanande situation är ett av de absolut viktigaste 

redskapen att kontinuerligt arbeta för ökad effektivitet - det vill säga att vi producerar mer per 

arbetad timme och hela tiden strävar efter att skapa värde för våra kunder till så låg kostnad 

som möjligt. Annars kommer ofelbart marginalerna och lönsamheten krympa och vår 

långsiktiga överlevnad bli osäker. Därför måste vi lära oss att samverka bättre mellan 

avdelningar och funktioner och vi måsta sträva efter att ständigt bli bättre. Av dessa skäl har 
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Projekt Q, som övergripande projektnamn, etablerats inom ramen för vårt strategiska 

måldokument XX 2007.”  

 

Dåvarande divisionschefen kommenterar: ”För mig var det ett strategiskt vägval att försöka 

bryta upp funktionstänkandet och få alla att ta ett större ansvar för helheten. Ett processynsätt 

hjälper till att fokusera på kunden och uppgiften. Vi valde Implements modell för dess fokus på 

kundorientering, helhetssyn och enkelhet.”118

7.4.2 Implementering 

Processarbetet drevs som ett projekt under ca 1,5 år, med utgångspunkt från Implements 

processmodell. I projektplanen definierades följande huvudmål119: 

 

 Höst 2006 

– Produktion i världsklass! 

– ISO 9001 certifiering! 

– Struktur och Processer! 

– Kunden i fokus! 

 

Under våren 2006 väljer divisionschefen (tillika projektets beställare) att lämna verksamheten. 

Projektet nedprioriteras av koncernchefen och arbetet avstannar.  

7.4.3 Effekt av tillämpningen 

Våren 2006 slutar divisionschefen och någon månad senare även projektledaren. 

Processorienteringsarbetet nedprioriteras av högsta ledningen och läggs i malpåse. Få resultat 

av betydelse uppnås. 

 

Dåvarande Divisionschefen kommenterar: ”Processmodellen bidrog till att vi fokuserade oss i 

ledningsarbetet, men vi hann aldrig etablera ett processynsätt i hela organisationen. Vi hann 

inte, helt enkelt…”120

 

                                                 
118 Intervju, Divisionschef, april 2007 
119 Presentation, Divisionskonferens, augusti 2005 
120 Intervju, Divisionschef, april 2007 
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Ledarskap 

Divisionschefen med bakgrund från bland annat fordonsindustrin introducerade ett ledarskap 

baserat på ledningsprinciper inspirerade av TQM. Ur en ledningspresentation på en 

divisionskonferens med alla medarbetare hämtar vi följande:121

 

• Hur ska vi jobba vidare? 

• Fortsätta arbetet med att etablera ett gemensamt synsätt – från funktion till 

processorientering av verksamheten  

• Få flera att förstå behovet av helhetssyn 

• Skaffat en bredare bas för det fortsatta förändringsarbetet 

• Få alla att förstå att vidare förändringsarbete är nödvändigt för ökad kundnytta 

och lönsamhet! 

• Mäta vilken effekt förändringarna ger 

 

Dåvarande Divisionschefen kommenterar: ”Ledningens uthålliga engagemang är helt 

avgörande. Det som gjorde att vi inte nådde ända fram var att jag som divisionschef inte hade 

tillräckligt stöd från högsta ledningen. Efter två år valde jag att gå vidare till en annan 

verksamhet.” 

 

Information och analys 

Arbete med att utveckla olika typer av prognosverktyg och metoder för statistisk 

processtyrning i produktionsanläggningen påbörjades, men implementerades inte. Befintlig 

rapportering utgick från ett flertal traditionella nyckeltal:122  

 

• Tillväxt i ton totalt 
• Bruttovinst/kg    
• Nettoomsättning kr/kg  
• Arbetskost. kr/kg   
• Arbetskost./oms netto  
• Transport kr/kg  
• Rörelseresultat    
• Media/nettoomsättning 

 
 

121 Presentation, Divisionskonferens, augusti 2005 
122 Internt arbetsmaterial, Divisionen 



Strategisk planering 

Divisionschefen arbetade fram en ny strategisk plattform för divisionen. En 

affärsplaneringsprocess utvecklades och implementerades. 

 

Medarbetarnas utveckling 

Projektarbetet drevs med bred delaktighet av divisionens medarbetare. Processarbetet 

kommunicerades vid ett flertal interna konferenser, möten etc. Vi har i detta arbete inte haft 

tillgång till resultat från medarbetarundersökningar. 

 

Verksamhetens processer 

Projektet definierade nedanstående processkarta som redovisades i divisionsledningen. En 

utveckling av divisionens befintliga miljöledningssystem påbörjades, men avstannade. 

 

Resultat
Nöjda kunder
Nöjda
medarbetare
Miljö/omvärld
Effektivitet
Finansiellt

Huvudprocesser
Försäljning (avtal-order-leverans)

Produktion
(planering-tillverkning-lager)

Stödprocesser/-system
stödjer och skapar förutsättningar
- Inköp
- Produktutveckling
- Marknadsföring

Ledningsprocesser
Identifierar förutsättningar och 

styr mål och policies

Kanaler:
Grossister/roller (DVH)
Grossister (RSH)
Återförsäljare (Vending)

Slutkunden:
Kaffeälskaren!

Resultat
Nöjda kunder
Nöjda
medarbetare
Miljö/omvärld
Effektivitet
Finansiellt

Huvudprocesser
Försäljning (avtal-order-leverans)

Produktion
(planering-tillverkning-lager)

Stödprocesser/-system
stödjer och skapar förutsättningar
- Inköp
- Produktutveckling
- Marknadsföring

Ledningsprocesser
Identifierar förutsättningar och 

styr mål och policies

Kanaler:
Grossister/roller (DVH)
Grossister (RSH)
Återförsäljare (Vending)

Slutkunden:
Kaffeälskaren!

 

Figur 13: Divisionens övergripande processkarta.123

 

En analys av mognadsgrad i verksamhetens processer genomfördes hösten 2005. Ur den citerar 

vi: ”Som vi tidigare konstaterat saknas på flera håll systematiskt förebyggande angreppssätt. 

Dokumenterade processer/rutiner/instruktioner finns på några ställen, men det räcker inte för 

att uppfylla ISO 9001-standardkraven. Resultatuppföljning, analys och åtgärder är inte på 

plats i dagsläget.”124

 

                                                 
123 Divisionens interna material 
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Verksamheten resultat 

Under åren som arbetet bedrevs redovisade divisionen ett förbättrat ekonomiskt resultat. 

Dåvarande divisionschefen kommenterar: ”Vi fick en samsyn och ett affärsfokus i ledningen, 

vilket bidrog till en ”turn-around” under de två år jag jobbade i företaget.” 

 

Kundtillfredsställelse 

Divisionens varumärke är starkt. Produkterna är nummer 4 på marknaden. Under perioden tog 

divisionen marknadsandelar inom strategiskt viktiga segment. Vi har i detta arbete inte haft 

tillgång till mätningar som redovisar kundnöjdhet.  



 

8 Analys 

I nedanstående avsnitt har vi att redovisat resultatet av utvärderingen av 

implementeringsgraden med hjälp av vår utvärderingsmodell; både vår egen poängbedömning 

samt respektive organisations självvärdering. Därefter har vi i följande kapitel mot bakgrund 

av analyser diskuterat och dragit slutsatser kring framgångsfaktorer, fallgropar samt vad som 

har hänt i en organisation vid övergången till ett processynsätt. 

 

Mot bakgrund av insamlad empiri har respektive författare gjort en individuell bedömning av 

implementeringsgraden i våra tre fallorganisationer, därefter har vi diskuterat oss fram till ett 

genomsnittligt värde som redovisas nedan: 
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Figur 14: Författarnas bedömning av implementeringen, enligt utvärderingsmodellens sju kriterier. 

 

Parallellt med vår värdering har organisationerna (våra kontaktpersoner) själva värderat sin 

processmognad utifrån vår utvärderingsmodell. Detta resultat redovisas nedan: 
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Figur 15: Organisationernas självvärdering, enligt utvärderingsmodellen. 

 

8.1 Analys av utfall per kriterium 

En ögonblicksbild av resultatet ovan visar en övergripande samstämmighet mellan författarnas 

bedömning och organisationernas egen bedömning. Noteras bör dock att Organisation C gör en 

genomgående högre självvärdering. Nedan följer en fördjupad analys av respektive kriterium 

och organisation. 

8.1.1 Ledarskap 

Kriterium Org. A Org. B Org. C 

1 Ledarskap 
Är processynsättet etablerat i ledningen? 
Är högsta ledningen involverad? 
Har ledningen drivit implementeringen? 
Är beslutsfattande processorienterat? 

 
 
4 (3) 

 
 
3 (2,5) 

 
 
1,5 (2) 

Tabell 4: Författarnas värdering och organisationers självvärdering av implementeringsgraden av 
kriterium 1 enligt utvärderingsmodellen (siffra inom parentes anger organisationens självvärdering) 

 

Ledningen spelar en viktig roll i definitionsarbetet och ledarnas engagemang är avgörande för 

en framgångsrik implementering, vilket även bekräftas av tidigare forskning. Ett exempel är en 

fallstudie av ett amerikanskt byggföretag som visar att det finns ett tydligt behov av att 
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engagera högsta ledningen i utvecklandet av processynsätt och design.125 Enligt Lorange finns 

det vissa krav för att en förändring ska lyckas, exempelvis att det finns en tydlig ledare för 

implementeringsprocessen, att fördelarna med implementeringen måste vara tydliga för alla i 

företaget, att implementeringen måste gå relativt snabbt och att alla medarbetare görs delaktiga 

i implementeringsprocessen.126  

 

Både vår utvärdering och organisationernas självvärdering, visar relativt höga poäng för 

organisation A, måttliga poäng för B och lägre hos C avseende ledarskapet. Organisation A har 

nästan fullt ut lyckats i implementeringen och har också haft delaktighet från högsta ledningen, 

samt avsatt mycket resurser till internt genomförandestöd vilket styrks av den 

medarbetarundersökning som nyligen gjorts. Beslutet om processorientering föregicks av en 

strategidiskussion i verksledningen. Organisation B är på bra väg att nå sina mål, men här 

noterar vi något intressant: VD anser att organisationen inte tagit sitt delegerade 

implementeringsansvar, medan medarbetare i organisationen anser att VD delegerat för 

mycket. Det tycks också saknas samma tydliga strategiska inriktning som hos organisation A. 

Ledarskapet är mer operativt och handlingsorienterat. I organisation C saknas stöd av högsta 

ledningen vilket leder till att drivande personal inom verksamheten slutar och processarbetet 

läggs ned. Själva beslutet att införa processynsätt och skapande av processkarta gav inga 

nämnvärda uthålliga effekter, vilket bekräftas av den dåvarande divisionschefen. 

 

Viktiga framgångsfaktorer att ta med sig och fördjupa i kommande avsnitt är; strategisk 

tydlighet, beslutsamhet i högsta ledningen samt uthållighet. 

8.1.2 Information och analys 

 
Kriterium Org. A Org. B Org. C 

2 Information och analys 
Mäts processer? 
Baseras beslut på fakta? 
Analyseras helheten? 

 
2,5 (2) 

 
2 (2) 

 
2 (3) 

Tabell 5: Författarnas värdering och organisationers självvärdering av implementeringsgraden av 
kriterium 2 enligt utvärderingsmodellen (siffra inom parentes anger organisationens självvärdering) 

 

                                                 
125 Intern revision av divisionens processer 
126 Lorange, 1982 
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Garvare och Klefsjö menar att en processimplementering ger förbättrade resultat, ökad 

kundtillfredsställelse och effektivisering genom bättre ordning och struktur i verksamheten.127 

En nyckelfaktor är ett klart definierat mått som är kopplat till processer. Nyckelområdena skall 

fokusera på följande fem centrala perspektiv:128  Kunden (hur uppfattas organisationen av dess 

kunder); Interna processer (hur kan processer och aktiviteter utvecklas och förbättras); 

Innovation och utveckling (hur kan organisationen skapa värde i framtiden); Medarbetare (hur 

utvecklas medarbetarnas kompetens?) och Finansiellt (hur uppfattas organisationen av sina 

ägare?).  Faktabaserade beslut är en av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling.  

 

Organisationen A hade inte tidigare lyckats med förbättringsansträngningar, vilket innebar att 

utvecklingsbehovet för verksamheten var betydande. De ansträngningar man tidigare hade 

gjort, hade inte gett mätbara resultat i termer av ökad produktivitet och effektivitet. 

Organisation A arbetar nu med att införa en balanserad styrning, men både vår och 

organisationens egen bedömning är att detta område fortfarande rymmer utvecklingspotential; 

”vi är bra på att planera, men sämre på att mäta och följa upp”, säger en av organisationens 

medarbetare.   

 

Motiven bakom de två andra organisationernas beslut om implementering av processynsätt 

indikerar klart och tydligt att de sökte efter effektivitets- och produktivitetsfördelar som en 

sådan implementering kan innebära. Trots att organisation B inte specifikt valde Implements 

processmodell på grund av dess meriter som sådan, var ledningen dock positivt inställd till 

samarbete med Implement, eftersom man tidigare framgångsrikt samarbetat med företaget i 

annat förändringsarbete. Även denna organisation har utvecklingspotential när det gäller 

mätning och uppföljning av processprestanda och ger också sig själv ett svagt betyg. 

Dåvarande divisionschefen för Organisation C menar däremot att man hade en god 

faktabaserad uppföljning. Vår bild är att detta sannolikt stämmer, men att det inte med säkerhet 

kan kopplas till organisationens arbete med Implements processmodell. 

 

Viktiga framgångsfaktorer att ta med sig och fördjupa i kommande avsnitt är; mätning av 

processprestanda och koppling till verksamhetsstyrning. 

 
127 Garvare och Klefsjö, 2002 
128 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 15 
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8.1.3 Strategisk planering 

 
Kriterium Org. A Org. B Org. C 

3 Strategisk planering 
Är planering och styrning balanserad? 
Planeras helheten utifrån kund-/intressentnytta? 
Är planeringen delegerad? 

 
3,5 (3,5) 

 
3 (2) 

 
2,5 (3) 

Tabell 6: Författarnas värdering och organisationers självvärdering av implementeringsgraden av 
kriterium 3 enligt utvärderingsmodellen (siffra inom parentes anger organisationens självvärdering) 

 

Hussey har identifierat sex steg för att implementera en strategisk förändring, exempelvis från 

ett funktionsorienterat synsätt till ett processynsätt. Steg ett är att föreställa. Det innebär att 

skapa en sammanhängande bild av framtiden för att kunna forma mål för företaget.129 De 

målen måste täcka diverse aspekter som exempelvis ekonomiska styrkor, relationen med 

kunder och effektiva flöden i företaget.  

 

Samtliga organisationer i vår fallstudie beskriver också att de har en fungerande 

verksamhetsplaneringsprocess som tar hänsyn till flera perspektiv. Vår bild är att även 

Organisation B har en strategisk planering på plats, men röster från organisationen pekar på att 

den ännu inte är implementerad fullt ut. 

 

Viktiga framgångsfaktorer att ta med sig och fördjupa i kommande avsnitt är; strategisk 

tydlighet, koppling till verksamhetsstyrning samt tvärfunktionell delaktighet. 

8.1.4 Medarbetarnas utveckling 

Kriterium Org. A Org. B Org. C 

4 Medarbetarnas utveckling 
Har medarbetare kännedom om sin roll i helheten? 
Har medarbetare delegerat ansvar och befogenheter? 
Premieras ett processynsätt? 

 
3,5 (3,5) 

 
3 (2,5) 

 
1,5 (2) 

Tabell 7: Författarnas värdering och organisationers självvärdering av implementeringsgraden av 
kriterium 4 enligt utvärderingsmodellen (siffra inom parentes anger organisationens självvärdering) 

 

För att få en framgångsrik implementering av ett processorienterat synsätt, måste dess fördelar 

vara tydliga för alla i företaget. Implementeringen måste även gå snabbt och involvera alla i 

                                                 
129 Hussey, 1996 
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företaget, det vill säga, medarbetarna måste bli delaktiga i implementeringsprocessen.130 Steg 

två i Husseys sexstegsmodell är att aktivera alla medarbetare i företaget. Detta innebär att få 

alla medarbetare att förstå, stödja och dela målen. Steg tre är att stödja medarbetarna. Detta 

innebär att ledningen måste inspirera medarbetarna för att få dem att förstå att de har en viktig 

roll i implementeringsprocessen.131

 

Vi kan konstatera att implementeringen av processmodellen i organisationerna A och B skett 

med bred delaktighet, vilket har medfört en utveckling av medarbetarnas synsätt kring hur det 

egna resultatet bidrar till hela verksamhetens resultat. Resultatet av medarbetarundersökning 

hos organisation A bekräftar hur medarbetare har anammat processynsättet och betraktar 

verkets mål och eget arbete som bidrag till verkets vision, mission och målsättning. I 

organisation C lades processprojektet ned efter 1, 5 år och inga betydande effekter avseende 

medarbetarnas utveckling kan spåras.  Det är också värt att notera att ingen av organisationerna 

har premierat processynsättet något särskilt. Som tidigare forskning har visat blir införande av 

processynsätt misslyckat om inte konsensus från organisationen till ändringen erhållits.132 

Risken att en chef i en funktionell organisation förlorar sin position och status bör motverkas 

genom att premiera processynsätt på annat sätt med andra incitament. Ingen av organisationer 

har valt denna policy och tycks heller inte ha drabbats av negativa ”maktdiskussioner”. 

 

Viktiga framgångsfaktorer att ta med sig och fördjupa i kommande avsnitt är; strategisk 

tydlighet, tvärfunktionell delaktighet, teoretisk enkelhet samt uthållighet. 

 

8.1.5 Verksamhetens processer 

Kriterium Org. 
A 

Org. B Org. C 

5 Verksamhetens processer 
Är processmodellen känd? 
Finns strategisk processkarta? 
Är operativa processer beskrivna och implementerade? 

 
4 (4) 

 
4 (4) 

 
1,5 (3) 

Tabell 8: Författarnas värdering och organisationers självvärdering av implementeringsgraden av 
kriterium 5 enligt utvärderingsmodellen (siffra inom parentes anger organisationens självvärdering) 

 

                                                 
130 Lorange, 1982 
131 Hussey, 1996 
132 Ljungberg, 1998 
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Under 2000-talet har man gått från att i huvudsak fokusera på de enskilda processerna, till den 

totala verksamhetens utveckling ur ett processperspektiv133. I våra fallstudier framkom att 

implementeringen av ett processorienterat synsätt kom från både externa och interna behov och 

krav. Fördelarna som ett processynsätt skulle medföra är tydligt identifierade i alla tre 

organisationerna. Som tagits upp under avsnittet om processynsätt och processindelning 

handlar processer om att förskjuta fokus från resultat till process – 

det är arbetsflödena/processen som skapar resultaten. Det blir viktigt att förebygga och 

förbättra, tillika blir hur viktigare än vad och vem. Detta medför att medarbetarnas insats till 

processerna och helheten blir fokus för intresset. Garvares och Klefsjös forskning kring 

effekter av en processorientering i 200 svenska småföretag visar dock att de flesta respondenter 

upplevde att flest och störst problem hade uppkommit i införandefasen.134

 

Organisation A och C valde aktivt Implements processmodell för dess helhetssyn och enkelhet. 

Organisation B valde Implement mot bakgrund av redan upparbetade relationer. I alla tre 

organisationer har processkartor som beskriver helheten skapats. Organisationerna A och B har 

identifierat huvudprocesser, lednings- och stödprocesser samt kommit över ”tröskeln” i den 

kritiska implementeringsprocessen, genom att uthålligt och envist hålla fast vid beslutet att 

införa ett processynsätt. Organisation A och B har strävat efter bred delaktighet. Organisation 

C hade enligt egen utsago viss nytta av processkartläggningen (förbättrad samverkan i 

ledningen) ”så länge det varade” – därav av det höga självvärderingsbetyget. Eftersom hela 

projektet lades ner förblev dock organisationen funktionell och processkartan reducerades till 

en pappersprodukt, vilket gör att den samlade bedömningen kring implementeringsgraden 

måste bli relativt låg. 

 

Viktiga framgångsfaktorer att ta med sig och fördjupa i kommande avsnitt är; teoretisk 

enkelhet, tvärfunktionell delaktighet samt uthållighet. 

 

 

 

 

 
133 Stigendahl och Johansson, 2003, s. 44 
134 Garvare och Klefsjö, 2002,  
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8.1.6 Verksamhetens resultat 

Kriterium Org. A Org. B Org. C 

6 Verksamhetens resultat 
Mäts flera perspektiv (Bsc) 
Har processynsättet lett till mätbara resultat? 
Är resultatutvecklingen uthålligt positiv? 

 
4 (3) 

 
4 (3,5) 

 
2 (4) 

Tabell 9: Författarnas värdering och organisationers självvärdering implementeringsgraden av kriterium 6 
enligt utvärderingsmodellen (siffra inom parentes anger organisationens självvärdering) 

 
Processorienteringen har som syfte att tydliggöra kunden i organisationen. För att detta skall 

kunna ske måste varje medarbetare veta vad som är viktigt att uppnå och inte minst få ett kvitto 

på om organisationen rör sig i rätt riktning. Detta kräver i sin tur målstyrning135 som bland 

annat utgår från kundernas behov, följer verksamheten (från idé till det vardagliga arbetet), är 

kopplad till processerna och är radikal samt sporrar medarbetarna till förändring. Till 

målstyrningen måste även nyckelfaktorer sammankopplas. En nyckelfaktor är ett klart 

definierat mått som är kopplat till processer.136  

 

Samtliga organisationer (även organisation C) redovisar en god resultatutveckling under den 

period som processarbetet pågår. Ingen av organisationernas företrädare kan med säkerhet 

härleda att det goda resultatet är direkt kopplat till arbetet med att införa ett processynsätt, 

däremot vittnar man om att det ”hjälpt till” att skapa samsyn i organisationen och att fokusera 

på rätt saker. Ledningsföreträdare för de tre organisationerna menar också att det omvända 

gäller; man hade inte kommit lika långt om organisationerna inte jobbat med sina processer. 

 

Viktiga framgångsfaktorer att ta med sig och fördjupa i kommande avsnitt är; strategisk 

tydlighet, beslutsamhet i högsta ledningen, koppling till verksamhetsstyrning samt uthållighet. 

8.1.7 Kundtillfredsställelse 

Kriterium Org. A Org. B Org. C 

7 Kundtillfredsställelse 
Är kunder och intressenter kartlagda? 
Är kunder och intressenter kända i hela organisationen? 
Är kunder och intressenter nöjda och lojala? 

 
3 (3,5) 

 
3,5 (3) 

 
3 (3) 

Tabell 10: Författarnas värdering och organisationers självvärdering av implementeringsgraden av 
kriterium 7 enligt utvärderingsmodellen (siffra inom parentes anger organisationens självvärdering) 

                                                 
135 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 14 
136 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 15 
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Skillnaderna mellan funktionellt synsätt kontra ett processynsätt handlar enligt Isaksson bland 

annat om att gå från ekonomiskt fokus till kundfokus. 137 Processynsättet innebär alltså, till 

skillnad från ett funktionellt synsätt, ett helt nytt sätt att tänka och se på verksamheten. Det är 

utifrån kundernas och övriga intressenters perspektiv i kombination med ett helhetstänkande 

inom verksamheten, hur olika enheter arbetar tillsammans i processen, som värde skapas för 

dem verksamheten är till för.  

 

Medarbetarna i Organisation A och B uppger att de ser sin roll i helheten, att de förstår sina 

mål och har fokus på den som är kunden – till stor del som ett resultat av arbetet med 

processerna. Organisation A är en statlig myndighet och har därför en annorlunda syn på 

kundbegreppet. Traditionella ”nöjdkund-enkäter” genomförs inte, däremot förs regelbunden 

dialog med myndighetens intressenter. Organisation B arbetar fortlöpande med att mäta och 

följa upp den kundupplevda kvaliteten, genom kundenkäter efter genomförda byggprojekt. 

Organisationen präglas av entreprenörsanda och affärsdriv. Organisation C hade, enligt 

dåvarande divisionschefen, bra resultat i kundmätningar. Sammantaget är detta ett område där 

alla tre fallorganisationer har stabila resultat och en samstämmig bild av läget.   

 

Viktiga framgångsfaktorer att ta med sig och fördjupa i kommande avsnitt är; strategisk 

tydlighet, koppling till verksamhetsstyrning samt fokus på kunden och uppgiften. 

 

8.2 Övergång från ett funktionellt synsätt till ett processynsätt 

Det som händer vid övergången från ett funktionellt synsätt till ett processynsätt är en 

förändring i företagets sätt att se på verksamheten. Genom att införa ett helhetstänkande som 

utgår från företagets kunder samt intressenter, skapas fokus på alla värdeskapande aktiviteter 

inom verksamheten. Detta innebär att medarbetarna får en annan förståelse för själva arbetet, 

verksamhetens syfte, mål och visioner och annan kommunikation med ledningen. Men det kan 

även innebära problem för vissa medarbetare och ledningsfunktioner. I den funktionella 

organisationen är man trygg med hierarkin, ”vi och dom”-tänkandet och barriärerna. Detta 

försvinner i ett processorienterat synsätt.  

 

 
137 Isaksson, 2002, s. 21 
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Enligt Garvare och Klefsjö visar ett funktionellt schema inte heller de produkter som 

produceras, organisationens kunder och leverantörer eller det arbetsflöde som producerar och 

utvecklar samt levererar produkterna till kunderna.138 Här har vi den största skillnaden 

gentemot ett processorienterat synsätt – där det är utifrån kundernas och övriga intressenters 

perspektiv i kombination med att förstå helheten i verksamheten som värde skapas för 

företagets kunder och intressenter. Det är detta som är det centrala i det processorienterade 

synsättet.139 Det finns även en annan viktig faktor som är viktig att ta hänsyn till, nämligen 

rädslan för ledning och medarbetare att förlora position, inflytande eller betydelse i den 

blivande processorienterade organisationen. Denna rädsla kan mycket väl försvåra eller helt 

tillintetgöra implementeringen. I organisation C visade det sig att högsta ledningen i den 

funktionella organisationen, motsade sig en implementering av ett processorienterat synsätt. 

Rent hypotetiskt kan detta mycket väl handla om rädsla för det nya och okända samt rädslan 

för att tappa inflytande och betydelse. En övergång från ett funktionellt synsätt till 

processynsätt kan sammanfattas i följande krav på organisationen: 

 

• Ökade krav på högsta ledningen 

• Ökade krav på medarbetare 

• Medarbetare ställer nya krav på tydlighet, styrning 

• Brister inom organisationen och verksamheten blir synliga 

• Styrsystemen måste uppdateras 

• Fokus på värdeskapande aktiviteter   

 

Det som hände i våra tre fallföretag kan sammanfattas i följande punkter:  

 

Organisation A: 

• Beslutet föregicks av en strategidiskussion 

• Aktivt beslut i verksledningen 

• Tydlig och uthållig ledning 

• Resurser avsatta 

• Helhetstänkande 

• Traditionell kundfokus (myndighetsrollen) 

• I överlag en lyckad övergång till ett processynsätt 
                                                 
138 Garvare och Klefsjö, 2002 
139 Ibid. 
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Organisation B:  

• Ingen samlad strategidiskussion – ”Tvingande behov av att skapa ordning och reda” 

• Tidigare försök hade misslyckats med en övergång till ett processynsätt.  

• Varierande ledningsengagemang mellan ledningen och mellancheferna 

• Verksamhetssystemet skapar ny ”efterfrågan” 

• Kvalitetsbrister inverkar negativt på kundnöjdheten 

• Övergång till processynsätt ”på gång”, trots ojämnt ledningsfokus 

 

Organisation C: 

• Rätt tänk fanns hos divisionschefen, utan stöd från högsta ledningen 

• Beslutet föregicks av en strategidiskussion 

• Resurser avsatta 

• Divisionschefen ”gav upp”; återgång till en funktionell organisation 

• Nyckelpersoner slutade i företaget.  

• Misslyckad övergång till ett processynsätt – stöd från högsta ledningen saknades 

 

8.3 Tillämpningen av Implements processmodell  

Utvärderingen av tillämpningen av Implements processmodell i de tre valda fallföretagen visar 

på att modellen är ett användbart stöd vid implementering av ett processorienterat synsätt. 

Fördelen med Implements processmodell är att den tydligt identifierat vilken roll ledningen har 

i införandet av processynsättet samt även högsta ledningens engagemang i 

implementeringsprocessen. Allt som underlättar den praktiska implementeringen av 

processmodellen bör få preferens före komplexa modeller som i teorin ser likvärdiga eller 

bättre ut men saknar förankring i verkligheten. Vidare är ledningens roll vid definitionen av 

verksamhetens processer avgörande för skapandet av helhetssyn. Implements processmodell 

visar att det krävs balans mellan nedanstående faktorer:  

 



Kund
(Behov, krav)

Styra & utveckla
(ledningsprocesser)

Stödja
(Stödprocesser)

Resultat
-Kund

-Process

-Ekonomi

-Medarbetare

-Lärande/Utv.

Verksamhetens

huvudprocess
1

5

4

2

3

 

Figur 16: Implements processmodell.140

 

Som vi kan utläsa i vår analys ovan, behöver en processmodell med ledningen i fokus, inte 

automatisk medföra en lyckad implementering.  En processmodell är, precis som det skrivs, en 

teoretisk modell över hur det är tänkt att fungera vid en implementering. Det är en modell som 

inte tar hänsyn till de mänskliga faktorerna vid förändring - rädsla för förändringar, rädsla för 

att förlora sin status, sitt arbete och så vidare. Faktorer som mycket lätt kan stjälpa en 

implementering även om processmodellen i sig har tänkt på rätt samt ledande faktorer.  

 

8.4 Framgångsfaktorer och hinder vid en implementering 

Utifrån ovanstående analys har vi sammanfattat och rangordnat de mest kritiska 

framgångsfaktorerna för att lyckas med implementeringen av ett processynsätt, baserat på den 

generella teorin, tidigare fallstudier samt våra egna fynd. Vi menar, styrkta av såväl tidigare 

forskning som av våra egna fallstudier, att ledningens strategiska tydlighet, uthållighet och 

fokus är den enskilt största framgångsfaktorn. Andra viktiga aspekter är delaktighet och 

enkelheten i själva processmodellen, där vi menar att komplexa och alltför konsultstyrda 

processatsningar är dömda att misslyckas. Fakta, mätning och uppföljning är områden som ofta 

lyfts fram som viktiga i teorin, men vi har inte funnit belägg för att statistik och mätdata varit 

särskilt starka drivkrafter för våra fallföretag.  

 

Vi sammanfattar framgångsfaktorer enligt nedan, i fallande ordning:  
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Framgångsfaktorer 
Strategisk tydlighet 
Fokus på kunden 
Beslutsamhet i högsta ledningen 
Uthållighet 
Teoretisk enkelhet 
Tvärfunktionell delaktighet 
Koppling till verksamhetsstyrning 
Mätning av processprestanda 

      Tabell 11: Framgångsfaktorer 

 

Som motkraft till framgångsfaktorerna har vi även identifierat ett antal hinder, där vi tycker oss 

ha sett spår i samtliga organisationer. Ett splittrat och kortsiktigt ledarskap är förödande för en 

satsning på processynsättet. Andra viktiga aspekter som hindrar en implementering är 

komplexa processmodeller och alltför konsultstyrda processatsningar. 

 

Vi sammanfattar hinder enligt nedan, i fallande ordning: 

 

Hinder 
Reaktiv handlingsorientering 
Fokus på interna perspektiv 
Splittrat ledarskap 
Svag genomförandekraft 
Komplexa modeller 
Stabs- och konsultstyrning 
Ålderdomliga styrsystem 
Traditionell uppföljning av kostnader 

     Tabell 12: Hinder 
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9 Slutsatser  

Genom insamlandet empiri samt tillämpningen av vår utvärderingsmodell har vi analyserat 

uppsatsens frågeställning. Detta kapitel presenterar slutsatserna av vår analys och besvarar 

vår forskningsfråga. Vi har under arbetets gång arbetat utifrån syftet och forskningsfrågan, 

som fungerat som en röd tråd genom uppsatsen. Slutligen sammanfattas de lärdomar vi samlat 

på oss under våren arbetets gång samt ges förslag på fortsatta forskningsämnen inom 

processorientering då forskningen inom området fortfarande är relativt begränsad.  

 

Vi sammanfattar här vår analys i följande slutsatser, utifrån utvärderingsmodellens 

övergripande kriterier. 

 

9.1 Ledning, analys och strategisk planering 

Många forskare inom området, bland annat, Lorange141, Rigbrandt, Reuterskiöld Hedlund142 

samt Garvare och Klefsjö143 med flera, visar i sin forskning att det krävs en tydlig ledare och 

inte minst stöd och förankring i högsta ledningen och i ledningsgruppen för att en förändring 

skall lyckas. Denna viktiga slutsats kan även vi dra med stöd av våra tre fallstudier. I det fall 

som kommit längst (organisation A) föregicks satsningen på processer av ett strategiskt beslut i 

verksledningen. I det fall där implementeringen av ett processorienterat synsätt startat med 

goda föresatser men avbrutits (organisation C), gav inte högsta ledningen det stöd för arbetet 

som krävdes, vilket ledde till att den drivande divisionschefen samt projektledaren för arbetet 

gav upp. Av detta har vi konstaterat att ledningens engagemang och förståelse för vad arbetet 

kommer att innebära är helt avgörande för arbetets framgång. I fallet organisation B är bilden 

splittrad. Ledningen är operativ och handlingsorienterad och tycks inte ha lagt tillräcklig tid på 

de två första stegen i processmodellen. Valet av processmodell är inte heller aktivt – det är 

gamla relationer som är avgörande. VD är nu frustrerad över att mellancheferna inte drivit på, 

medarbetarna efterfrågar mer ordning och reda och en negativ trend avseende kundnöjdheten 

kan skönjas. Dock är tillväxttakten fortsatt hög. Sammantaget visar detta att Implements 

processmodell, där ledningen har en central roll i det tidiga skedet av implementeringen av ett 

processorienterat synsätt, är en viktig faktor. Denna komponent i själva modellen är dock ingen 
 

141 Lorange, 1982 
142 Rigbrandt och Reuterskiöld Hedlund, 2006 
143 Garvare och Klefsjö, 2002 
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garanti för att en implementering kommer att lyckas i företaget – modellen blir inte bättre än 

dess tillämpning. Som vi kan se i fallet organisation C misslyckades implementeringen på 

grund av att högsta ledningen inte gav det stöd som förväntades, samt att nyckelpersonerna i 

själva drivningen av implementeringen slutade trots att arbetet präglades av ”rätt” synsätt i 

utgångsläget.  

 

Vi kan därför, stödda av tidigare forskning och vår egen analys, dra slutsatsen att ledningens 

strategiska tydlighet och uthålliga engagemang är en avgörande faktor i införandet av ett 

processynsätt och att Implements modell kan bidra till att skapa tydlighet och engagemang i 

ledningen. För att lyckas krävs dock att företaget och dess högsta ledning själva är intresserade 

av att implementera ett processorienterat synsätt fullt ut och att en sådan satsning ses som ett 

strategiskt beslut.  

9.2 Medarbetarnas delaktighet 

Enligt Stigendahl och Johansson är det viktigt att den anställde förstår hur det egna arbetet går 

till i den process hon/han skall arbeta i.144 Detta är något som även uppmärksammats i våra tre 

fallstudier. Medarbetarna i organisation A upplever att de ser sin del i helheten och känner till 

uppgift och mål. Även medarbetarna i organisation B upplever att processerna bidrar till att 

skapa ordning och tydlighet, även om det också inneburit att brister kommit i dagen. Detta 

styrker hur viktigt det är att processmodellen skapar helhetssyn och att alla får en möjlighet att 

vara med och förstå vad som sker. Att ändra på synsätt tar tid. Även om man förklarar för 

medarbetarna vad ett processynsätt är för något, innebär det inte automatiskt att de vill eller 

kommer att acceptera processorienteringen och medverka i implementeringen. Den 

organisation som arbetat längst med processmodellen har också kommit längst. Ett uthålligt 

ledarskap är även här avgörande, liksom att man arbetar tvärprofessionellt och låter 

medarbetare uppleva ”processen i praktiken” genom att möta och lösa problem tillsammans 

med medarbetare från andra funktioner. Tydlighet och vardagsnära enkelhet är också 

framgångsfaktorer. 

 

9.3  Mätning av processer  

Sammanfattningsvis visar våra tre fallstudier på ett ”misslyckande” beträffande 

organisationernas förmåga till faktabaserad analys och processmätning – områden som får 

                                                 
144 Stigendahl och Johansson, 2003 
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svaga betyg i vår utvärdering. Orsaken till detta kan dels vara att Implements modell inte 

tillräckligt fokuserar på dessa perspektiv i implementeringen; dels på organisationernas 

oförmåga/okunskap/vana att skapa balans mellan de olika faktorerna i modellen. I organisation 

B sviktar kundnöjdheten efter implementeringen av ett processorienterat synsätt. Vad detta 

beror på framgår inte tydligt i vår undersökning, men brist på faktabaserad processtyrning kan 

vara ett skäl. Slutsatsen är ändå att området processmätning och styrning i sig inte varit någon 

avgörande framgångsfaktor för våra tre organisationer.   

 

9.4 Kund- och intressentfokus 

Det är viktigt i ett processorienterat synsätt att betrakta verksamheten utifrån och in, det vill 

säga ur kundernas samt intressenternas synvinkel.  Hur man kan tillgodose kundernas behov, 

men även själva syftet med verksamheten, vem den är till för och vilka krav som ställs på 

organisationen och dess verksamhet.145 Det är i processynsättet kunden som kommer i centrum. 

Ett processorienterat synsätt är tänkt att skapa helhetssyn där alla medarbetare känner de 

interna och externa kundernas behov och kan därefter arbeta efter verksamhetens bästa i 

ögonen.146 För att detta skall lyckas krävs målstyrning som: Utgår från kundernas behov; 

Följer verksamheten; Är kopplad till processerna; Är radikal och sporrar medarbetarna till 

förändring.147

 

Det som motsägs i våra fallstudier är brytningen mellan synen på kunden, synen på 

organisationens uppgift samt synen på mätning och uppföljning. Kundorientering är som vi 

tidigare nämnt en central del i processorienteringen. I fallet organisation A hävdas det å ena 

sidan att Implements processmodell bidragit till att skapa helhetssyn då medarbetarna är med 

och förstår vad som sker och vad som görs. Å andra sidan finns det inga mätningar som 

redovisar hur nöjda kunderna eller intressenterna är – ledningens och ansvarigt departements 

uppfattning är att myndigheten gör ett gott arbete. En bakomliggande förklaring till detta kan 

vara att en statlig myndighet historiskt inte är kundfokuserat på det sätt som sker i 

affärsvärlden. I den offentliga förvaltningen finns fortfarande tydliga spår av regelstyrning och 

en mer abstrakt uppfattning om ”samhällsuppdraget” i vid bemärkelse. Organisation B mäter 

kundnöjdheten regelbundet, men har hittills inte kopplat utfallet som mått till specifika 

processer. 
 

145 Stigendahl och Johansson, 2003 
146 Garvare och Klefsjö, 2002 
147 Garvare och Klefsjö, 2002, s. 14 
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9.5 Uppnådda resultat  

I organisation A uppvisades en 30 procent ökning av produktiviteten och externa granskare har 

bedömt graden av processorientering som hög - ”systematiskt processbaserat angreppssätt. 

Förbättringsprocess i användning: goda resultat och bestående förbättringstrender.”148 I 

organisation B uppvisades en stark tillväxt, där VD:s uppfattning är att implementeringen av ett 

processorienterat synsätt varit en bidragande orsak. Även organisation C uppvisar en 

resultatförbättring under den period som processarbetet bedrivs och den dåvarande 

divisionschefen menar att processarbetet bidrog till att skapa samsyn i divisionsledningen. 

Samtliga organisationer redovisar goda (ekonomiska) resultat under och efter 

implementeringsperioden och menar att processarbetet bidragit till detta – därmed kan vi påstå 

att kopplingen mellan processynsättet och verksamhetens uppnådda resultat finns i våra 

fallstudier. 

 

9.6  Återkoppling till uppsatsens inledning 

Vi ställde oss i inledningen av den här uppsatsen frågor kring implementeringen av ett 

processorienterat synsätt. Frågorna har tillsammans med vår forskningsfråga och vårt syfte med 

uppsatsen, följt oss genom arbetets gång. Varför misslyckas så många företag med 

implementeringen av ett processorienterat synsätt - är det brister i själva processmodellen, 

designandet av processmodellen eller i dess tillämpning? Eller är orsaken till att många 

misslyckas att ledningsarbetet brister under implementeringsfasen?  

 

Under arbetets gång har vi kommit fram till att det inte finns något enkelt eller lätt svar på 

frågorna. Forskningen kring processorientering är relativt begränsad. Detta beror till stor del på 

att processer är något som tillämpas mycket individuellt i företagens verksamhet. En 

misslyckad implementering kan alltså bero på alla faktorerna i frågorna; brister i 

processmodellen, i designen, i dess tillämpning men kanske framför allt som många av 

forskarna styrker, brist och stöd av högsta ledningen i implementeringsfasen.   

 

 
148 Granskningsrapport, maj, 2006 
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9.7  Återkoppling till vår forskningsfråga 

Vår forskningsfråga som följt oss genom uppsatsen är: Kan Implements processmodell hjälpa 

företag att skapa helhetssyn, kundfokus och ett processorienterat förhållningssätt?  

 

Vår samlade bedömning mot bakgrund av tidigare forskning och våra egna fallstudier är att 

svaret på forskningsfrågan är ja. Implements processmodell innehåller komponenter som kan 

hjälpa organisationer att skapa helhetssyn, kundfokus och ett processorienterat förhållningssätt. 

Vi vill lyfta fram: 

 

• Modellens inledande implementeringssteg som fokuserar på en strategisk diskussion i 

ledningen och bidrar till att processarbetet får nödvändigt ledningsengagemang samt 

”kommer rätt från början”.  

• Den processkarta som ingår i modellen - är enkel och ger en snabb helhetsbild av 

organisationens viktigaste processer utifrån ett kundperspektiv. 

• Workshopmetodiken där arbetet med att definiera operativa processer drivs 

tvärfunktionellt med en tydlig prioritering. 

• Kopplingen till verksamhetsstyrningen där processarbetet från början länkas ihop med 

ett balanserat styrsystem. 

 

Komponenter i modellen som kan förbättras är metoder och verktyg för processmätning och 

styrning samt modellens koppling till ett balanserat styrsystem. 

 

Ingen modell blir dock bättre än dess tillämpning. För att lyckas med införandet av ett 

processorienterat synsätt har vi i våra fallstudier identifierat ett antal framgångsfaktorer: 

 

• Den strategiska tydligheten i ledarskapet är avgörande. Ett tydligt svar på motiv och 

mål med processorienteringen ökar möjligheten att lyckas. 

• Högsta ledningens uthålliga engagemang är avgörande. Ett processynsätt introduceras 

inte över en natt. En ledning som ser processorientering som en flerårig strategisk 

satsning ökar möjligheten att lyckas. 

• Att hålla processarbetet enkelt och pragmatiskt är avgörande. Ett processarbete som 

drivs verklighetsnära utifrån verksamhetens huvudprocesser ökar möjligheten att 

lyckas. 
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• Att involvera alla delar av organisationen är avgörande. Ett processarbete som drivs 

brett och tvärfunktionellt ökar möjligheten att lyckas. 

 

9.8 Lärdomar 

Vi har under vårens uppsatsarbete lärt oss att det här med processer är komplext. Det som 

slagit oss är att området är relativt lite beforskat (jämfört med t ex Balanced Scorecard och ISO 

9000) trots att just processer lyfts fram som en viktig komponent i utvecklingsteorier och 

modeller de senaste decennierna. Sökningar i universitetsbibliotekens databaser har gett få 

träffar och våra egna kontakter i den akademiska världen har haft sparsamt med tips. Inom 

litteraturen finns inte heller inte våldsamt mycket att hämta – processer behandlas ofta som en 

delmängd. En annan lärdom är att processynsätt handlar om strategiska vägval och att den 

strategiska dimensionen är kritisk vid införandet av processer. Tidigare misslyckanden beror, 

som vi visat, till stor del på att processarbetet saknat förankring i ledningen. Detaljerade 

kartläggningar av processflöden kan lösa operativa problem, men kan inte skapa helhetssyn 

och kundfokus om ledningens strategiska tydlighet saknas. Detta är uppsatsens viktigaste 

slutsats. 

 

9.9 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi upplevt att vi bara skrapat lite på ytan till ett delvis nytt 

forskningsområde där processynsättet kan ses som ett nav som kopplar ihop strategiska, 

strukturella och mänskliga perspektiv. Viktiga områden att fördjupa sig i skulle kunna vara: 

 

• Processynsätt och verksamhetsstyrning 

• Processynsätt och organisationskultur 

• Processynsätt och förändringsledning 

• Processynsätt och lärande 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 
Nedanstående semistrukturerade intervjumall har använts vid intervjuerna med 

ledningsföreträdare för organisation A, B samt C. Kompletterande intervjuer/samtal har 

skett utifrån utvärderingsmodellens sju kriterier (se kapitel 6.4). 

 

• Varför valde er organisation att börja arbeta processorienterat?  

• Vilka var skälen till att börja arbeta med just Implements processmodell? 

• Vilka är det viktigaste effekterna som uppnåtts i processarbetet? 

• På vilket sätt har Implements processmodell bidragit till att nå dessa effekter? 

• Vilka faktorer har varit särskilt viktiga vid implementeringen av 

processmodellen? 

• Vilka fallgropar har funnits? 

• Egna kommentarer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Författarnas anpassade utvärderingsmodell, utifrån 
SIQ-modellens sju kriterier 
 
Kriterier Org. A Org. B Org. C 

1 Ledarskap 
Är processynsättet etablerat i ledningen? 
Är högsta ledningen involverad? 
Har ledningen drivit implementeringen? 
Är beslutsfattande processorienterat? 

   

2 Information och analys 
Mäts processer? 
Baseras beslut på fakta? 
Analyseras helheten? 

   

3 Strategisk planering 
Är planering och styrning balanserad? 
Planeras helheten utifrån kund-/intressentnytta? 
Är planeringen delegerad? 

   

4 Medarbetarnas utveckling 
Har medarbetare kännedom om sin roll i helheten? 
Har medarbetare delegerat ansvar och befogenheter? 
Premieras ett processynsätt? 

   

5 Verksamhetens processer 
Är processmodellen känd? 
Finns strategisk processkarta? 
Är operativa processer beskrivna och implementerade? 

   

6 Verksamhetens resultat 
Mäts flera perspektiv (Bsc) 
Har processynsättet lett till mätbara resultat? 
Är resultatutvecklingen uthålligt positiv? 

   

7 Kundtillfredsställelse 
Är kunder och intressenter kartlagda? 
Är kunder och intressenter kända i hela organisationen? 
Är kunder och intressenter nöjda och lojala? 

   

 

Tabell 13: Författarnas anpassade utvärderingsmodell, utifrån SIQ-modellens sju kriterier 
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