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Det viktiga, själva kärnan i att vara kundorienterad, är att först lyssna på 
kunden, vara lyhörd, vilja förstå och därefter hjälpa kunden att få sina 
behov tillfredställda på bästa sätt.  
Kraven som ställs på företagen idag är inte enbart relaterade till varans 
eller tjänstens kvalité, pris eller leveransförmåga. De ökade kraven 
innebär också att kunden vill få en bättre insyn i företagens processer,  
t ex göra riskanalyser för att se hur företagen säkerställer leveranserna till 
dem. Eller som en kund till vårt fallföretag uttrycker sig; 
 
”Vi ser inte fallföretaget som en leverantör, utan som en del av våra 
processer.”  
 
För att utveckla och säkerhetsställa processerna efter kundens behov, 
måste man identifiera dem och skapa en bred förståelse för hur de ska se 
ut. Det vill säga, både interna och externa leverantörer ska ha insikt om 
kundens behov och krav. 
För att kunna möta dessa krav är det viktigt att det interna processarbetet 
är i fokus, att förbättringar både i och mellan processerna genomförs. 
Enligt Gummesson (1991), är det i gränssnitten, där processerna skär 
igenom de traditionella gränserna som riskerna finns.  
Vårt tillvägagångssätt och metodval var att intervjua personer som i sitt 
dagliga arbete aktivt arbetar som huvudprocessägare, delprocessägare 
och aktör. Syftet var att få ett perspektiv på riskfaktorer, kvalitetsarbete 
och processarbete. Respondenterna representerar olika processer i vårt 
fallföretag.  
Med beaktning av ovanstående har vi formulerat vårt problem som är;  
Hur utvecklar och säkerställer ett företag informationsöverföringen mellan 
sina verksamhetsprocesser, för att på bästa sätt tillgodose kundens 
behov? 
I vår slutsats redovisar vi ett förslag till lösning av vårt problem. Förslaget 
är en rekommendation som kan användas för att även fortsättningsvis, 
kunna uppfylla kundernas önskemål.  
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Förord 
 

Denna uppsats har skrivits på magisternivå inom ramen för en 
påbyggnadsutbildning informationslogistik, 40 poäng på Centrum för 
Informationslogistik, CIL.  

Examensarbetet har varit mycket spännande och lärorikt att arbeta med. 
Vår förhoppning är att läsaren ska finna uppsatsen intressant och givande.  
 
Vi vill ge följande personer ett stort tack för deras stöd. 

Sven-Ola Carlsson, Doktorand och handledare vid Högskolan i Halmstad 
Per Flensburg, Professor, Växjö Universitet  
Ulla-Margarete Carlsson, CIL i Ljungby 
Intervjupersoner i fallföretaget. 
 
Vi tackar varandra för ett gott engagemang och många värdefulla 
diskussioner. 
 
Benno Karlsson 
Peter Benjaminsson 
Peter Johansson 
Stefan Nilsson 
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vi är säkert inte de första och inte de sista som påstår att omvärlden 
förändras i en allt snabbare takt. Det går inte att som stillasittande 
åskådare betrakta denna förändring. Egentligen får inget gå fel och på 
grund av den starka konkurrensen måste man hela tiden anpassa sig till 
nya förutsättningar och ständigt göra förbättringar. Att kunna parera blir 
lika viktigt som att planera. 
 
Det viktiga, själva kärnan i att vara kundorienterad, är att först lyssna på 
kunden, vara lyhörd, vilja förstå och därefter hjälpa kunden att få sina 
behov tillfredställda på bästa sätt. Men för att nå dit gäller det att 
förebygga och identifiera de fel och brister som kan uppstå i och mellan 
processerna. Enligt Gummesson (1991), sker detta i de gränssnitt som 
bildas där organisationens processer skär genom de traditionella 
gränserna. Kundspecifika lösningar ställer stora krav på företagets 
förändringsbenägenhet och effektivitet.  
 
För att möta nya krav och kundönskemål med åtföljande förändringar i 
produkt- och tjänsteportföljen krävs en lärande och lyhörd organisation. 
När man tidigare skulle förnya ett avtal mellan kund och leverantör utgick 
man från att priser skulle höjas med ett antal procent med hänsyn till 
inflation, löneökningar mm. Numera utgår man istället från att priset 
måste sänkas väsentligt på grund av allt starkare konkurrens. Det innebär 
att produktivitet och effektivitet måste hela tiden förbättras. Genom att 
analysera och kartlägga processerna kommer man troligen att upptäcka 
flera brister, som kan ligga till grund för förbättring. Kravet att arbeta 
med ständiga förbättringar kommer både från den egna samt kundens 
organisation. På detta sätt skapas det utrymme att genomföra 
förändringar som ger effekt på kvalité och kundens behov. 
 
För människor är kvalité ett mycket diffust begrepp. En del relaterar 
kvalité till lyx eller hållbarhet, andra till ett specifikt varumärke. Därtill 
förknippar många människor kvalité med de trender och metoder som 
genom åren speglat västvärldens tillämpningar inom området. Exempel på 
detta är kvalitetscirklar, statisk processtyrning och ISO 9000. 
Den kund som köper produkten gör en bedömning av dess kvalité i 
förhållande till priset, gör en jämförelse med andra tillgängliga alternativ 
och fattar ett beslut om köp. Köpare i olika led bedömer produkten på 
olika sätt. I många fall är köparen och användaren inte samma person, 
vilket måste beaktas då deras syn på produktens egenskaper ofta 
varierar.  
Kvalitet i interna tjänster och interna kundleverantörsförhållanden lägger 
grunden för kvalitet i externa tjänster till kunder på marknaden. 
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Tjänsteföretag behöver en kvalitetsinriktad och service –orienterad 
företagskultur som ger medarbetare vägledning om ”rätt attityd” och hur 
de förväntas agera, inte minst i krångliga eller oförutsedda situationer. En 
sådan kundorienterad kultur grundläggs internt. Kunskap samt förståelse 
och respekt för interna kunders behov, krav och förväntningar. 
 
För aktörer på alla nivåer inom organisationen är det viktigt att det finns 
en tydlig precisering på vad processer innebär för respektive befattning.  
En processdefinition är enligt Ljungberg & Larsson (2001), ”en process är 
en serie av sammanhängande aktiviteter”. Processen förädlar en 
vara/tjänst för att tillgodose kundens behov. Processen är kontinuerlig och 
repetitiv. I varje process finns minst en leverantör som levererar indata, 
och en kund som är mottagare av utdata.  
Ett annat sätt att definiera process är ”en process är det som händer i 
värdekedjan, steg för steg, tills kunden får sin produkt”. Dessa händelser 
består dels av en sammanhängande serie arbetsmoment, dels av hur 
medarbetare samverkar. 
För att säkerställa processernas ”input och output” krävs det att man har 
rätt instruktioner och förutsättningar vid varje överlämning mellan 
processer.  
Den tekniska utvecklingen inom vissa branscher gör att produkten har ett 
betydligt kortare livs- och lanseringstid, vilket ställer krav på anpassning 
till prissättning och utbud. I många organisationer har man förstått vikten 
av korta utvecklingstider där begreppet ”Time to market” används. Det är 
dock lika viktigt att ta hänsyn till ”Time to volume”, det vill säga den tid 
det tar att skapa efterfrågan och förutsättning. 
 
Fallföretagets ambition är att vara ett ledande företag när det gäller att på 
ett affärsmässigt sätt driva arbetet mot hållbar utveckling. Detta innebär 
att uppfylla kvalitetskraven genom att leverera i enlighet med kundens 
önskemål, vilket betyder felfritt, med konkurrenskraftiga priser och i rätt 
tid. Enligt dessa förutsättningar anser vi att det måste skapas processer 
och rutiner, samt ett engagemang för dessa frågor i värdekedjans 
samtliga led för att nå förväntad kvalité. För att nå kvalité är det 
avgörande att säkerställa tillförlitligheten i samtliga lösningar. Arbetet ska 
utföras genom befintliga processer på ett effektivt sätt. 
Vissa kvalitetsbrister kan direkt åtgärdas när de upptäcks. Det gäller 
främst tillfälliga fel och vissa kroniska fel. Flertalet brister är dock så 
komplicerade att projektarbete krävs. Vissa projekt kan vara av 
åtgärdande typ, dvs. när lösningen är uppenbar. Andra är både 
analyserande och åtgärdande, dvs. då orsak och lämplig åtgärd först 
måste identifieras.  
Förbättringarna bör bedrivas i projektform eftersom många problem är av 
tvärfunktionell och systemberoende karaktär. Det innebär att 
genomförandet i den ordinarie verksamheten försvåras. Arbetet med 
ständiga förbättringar bör ske av påverkande aktiviteter, genom att mäta 
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och följa upp mål och förbättringsplaner. Detta kan identifieras med olika 
metoder av riskanalyser, t.ex. FMEA 1 och kvalitetssystem. 
 

1.2 Problem ställning 
 
En vanlig kvalitetsdefinition utgår från att kvalitet är en produkt eller 
tjänsts sammantagna förmåga att tillfredställa kundens behov, krav och 
förväntningar. Under de senaste åren har kvalitetsbegreppet ändrats 
avsevärt, från ett kontroll verktyg till att idag vara ett instrument som 
hjälper ledningen att driva verksamheten och fokuserar på att kunden är i 
centrum. Ett bevis på detta är att ISO 9001-2000 är beskrivet i 
processform, vilket har medfört att kvalitetsarbetet fokuserar på 
ledarskap, attityder och ständiga förbättringar. 
För att lyckas med detta är det viktigt att ledningen skapar en miljö som 
prioriterar engagemang i värdekedjans samtliga led. 
I vårt arbete har vi studerat hur organisationen arbetar med processer, 
kvalité och riskmanagement för att ta hand om den interna och externa 
informationen, med fokus på kundens behov. 
 
För att utveckla och säkerhetsställa processerna efter kundens behov, 
måste man först identifiera dem och skapa en bred förståelse för hur de 
ska se ut. Motsvarande resonemang gäller också gentemot input och 
output till processen, det vill säga både interna och externa leverantörer. 
 
Vår formulering av problemet är:  
Hur utvecklar och säkerställer ett företag informationsöverföringen mellan 
sina verksamhetsprocesser, för att på bästa sätt tillgodose kundens 
behov? 
 
 

                                                 
1 FMEA är en förkortning av det amerikanska uttrycket: Failure Mode and Effect Analysis 
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2 Teori 
I vårt teoriavsnitt tar vi upp de områden som vi tycker är relevanta för vår 
problemformulering. Nedanstående bild symboliserar processerna i ett 
företag. Processerna påverkas av ett antal faktorer. Vi har valt att 
strukturera vårt teoriavsnitt, av hur de berörs av Riskmanagement, 
Kvalité och Organisation.    
 

 
Figur 1 Vår strukturering av teoriavsnitt 

I Risk Management avsnittet redogör vi två (2) analysmetoder, FMEA och 
FTA. Motivet är att dessa två metoder, dels är vedertagna inom industrin, 
men även givit oss en fördjupad kunskap om modeller.  
Kvalitet innebär numera ett större begrepp i företagen, än bara 
produktens kvalité. Kvalitet innefattar även begrepp som tjänstekvalité, 
kundbehov, kundnytta och totalkvalitet, TQM (total quality managment). 
TQM omfattar kvalitet i alla interna processer och funktioner samt 
engagemang av alla i organisationen. För att skapa detta engagemang, är 
ledarskapet en viktig del. Det är ledningen som skapar förutsättningarna 
som krävs för att uppfylla önskade mål. 
 
Enligt ovanstående och respondenternas svar är vår ambition att utforma 
ett förslag genom att säkerställa informationsöverföringen för att 
tillgodose kundens behov.  
För att skapa vår teoretiska referensram har vi tagit del av olika 
litteraturstudier s.k. sekundärdata, dvs. uppgifterna har oftast tagits fram 
i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien.  
Vi har studerat fallföretagets verksamhetsmanual och årsredovisning.  
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Böckerna som vi i huvudsak har använt oss av är:  
 

• Mattson (2002): Logistik i försörjningskedjor. 
 

• Bo Edvardsson, Mattias Sanden, Tobias Andersson, Björn Waller 
(1998): Mätning av tjänstkvalitet i praktiken.  

 
• Gustaf Hamilton (1996): Risk Management 2000 

 
• Anders Ljungberg, Everth Larsson (2001): Processbaserad 

verksamhetsutveckling. 
 
 

2.1 Affärsutveckling 
 
Under 1960-talet fick begreppet strategi fotfäste i litteraturen som 
behandlade hur företagen skulle drivas. Strategibegreppet blev då i de 
närmaste synonymt med långsiktsplanering. Den totala ekonomin och 
även enskilda företag förväntades växa kontinuerligt. Problemet för 
företagsledningen var att placera företagets resurser på ett sådant sätt att 
avkastningen maximerades. För att uppnå detta var det viktigt att 
prognostisera vilka delar av ekonomin som hade de största 
tillväxtmöjligheterna. Hur företaget skulle växa blev en viktig fråga.  
Företagens tillväxt innebär att såväl företagets interna förutsättningar 
som dess omvärld förändras. Företagen försöker skapa en kultur som får 
medarbetarna att agera i en för organisationen önskad riktning. Enligt 
flera författare karaktäriseras en framgångsrik organisation av en stark 
och konsistent organisationskultur som kännetecknas av: 

• Klar formulering av företagets uppgift, mål och affärsfilosofi, 
• Enighet om grundläggande värderingar som delas av och är väl 

kända av alla medarbetare i organisationen, 
• Konstruktiva förebilder och signifikativa aktörer, 
• Normer och regler som stödjer de grundläggande värderingarna och 

organisationens mål samt 
• Väl fungerande informella informationskanaler och dagliga ritualer 

som förstärker organisations värderingar. (Svante Andersson) 
 
Enligt Robert M. Grant (2002) gäller fortfarande de fyra principerna för 
lyckade strategier 

o Tydliga mål 
o Förstå markanden och konkurrenter 
o Resurs uppskattning 
o Effektiv implementation 

Dessa principer är också kopplingen mellan verksamhetens strategier och 
externa miljöer. Se figur 2 

 
 10/90 



E x t e r n a  m i l jö e r

• K o n k u r r e n te r
• K u n d e r
• L e v e r a n tö r e r

S tr a te g i
F ö r e ta g e t

• M å l  o c h  v ä rd e r in g a r
• R e s u rs e r  o c h  
k a p a c i te t
• S t ru k tu r  o c h  s y s te m

 
Figur 2  The basic framework: strategy as a link between the firm and its environment, 
Robert M Grant (2002) 

Verksamheten bygger på tre nyckel karaktärer för att skapa strategier. 
Företagets mål och värderingar 
Företagets resurser och förmåga (kvalité) 
Företagets organisation och system 
 
2.1.1 Organisation 
 
Enligt Mattsson (2002) karaktäriserar den funktionella organisationen ett 
uppgiftsorienterat synsätt, snarare än ett flödesorienterat synsätt. För den 
enskilda individen i företaget blir chefen en viktigare aktör än kunden. 
Behovet av en mer flödesorienterad processorganisation hänger bland 
annat samman med att tillverkande och distribuerande verksamheter i allt 
mindre omfattning är lagerstyrda, vilket gör att affärsprocessens 
värdeförädlande aktiviteter blir mer beroende av varandra. 
 
 
 
 
Mattsson (2002) definierar processbegreppet enligt följande; 
 

”Med en affärsprocess menas en ordnad sekvens av logiskt och villkorat 
sammanhängande aktiviteter eller grupper av aktiviteter som syftar till att 
transformera någon form av input till en output. Processen har kunder för 
vilka outputen är avsedd, den har en början i form av behovsidentifiering 

och ett slut när kundbehovet är tillfredsställt.” 
 
En av ledningens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för 
organisationen att förverkliga sina mål och uppgifter.  
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Den klassiska funktionsorienterade organisationen förutsätter en stabil 
omvärld som ställer lite krav på förändring samt underlättar 
bestämmandet av ”det rätta sättet” att arbeta. Den är också utmärkt för 
organisationer som har stora krav på säkerhet och kontroll. Det råder 
enligt Ljungberg & Larsson (2001) heller ingen tvekan om vem som är 
chef eller var gränserna för ansvarsområde går. En utveckling av denna 
klassiska organisationsform har format nya varianter för att anpassa sig 
till storlek, eller att ta till vara på organisationens resurser t ex Divisions – 
och Matrisorganisation. 
För att lösa en specifik uppgift kan man använda sig av en 
projektorganisation som är tillfällig, med kundfokus och flexibilitet. 
Det som räknas är hur väl den levererande organisationen fungerar i den 
totala processen från identifierat till tillfredställt kundbehov. Den största 
skillnaden mellan funktionsorienterad organisation och en 
processorienterad kan till stor del beskrivas med utgångspunkt i 
avgränsning av innehållet i ansvarsområden. Ljungberg & Larsson (2001) 
beskriver att i ansvarsområdet ingår främst tre viktiga delar: ansvar 
samtliga relaterade resurser inklusive de personella, ansvar för driften av 
verksamheten samt ansvar för utvecklingen av den berörda delen i 
processen. Nästa chef i kedjan är på motsvarande sätt ansvarig för en 
annan del i processen och så vidare. Se figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef 

 

 

Process

Resurser

Chef

Process 

 Resurser Resurser

Chef 

 

 

Process

 
 
 

 Figur 3 Funktionschefens ansvar i förhållande till processen 

2.1.2 Project Management 
 
Det finns idag en standard för vad som definierar ett projekt. Dokumentet 
har benämningen SS-ISO 10006. Definitionen är enligt ISO ”… en unik 
process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med 
start och slutstadium, initierat för att uppnå ett mål som uppfyller 
specifika krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser” 
(Hagman 2002, s.21). 
 
Projekt som ska utföras delas ofta in i faser så att dessa kan följas upp 
ordentliga undersökningar kan göras innan viktiga beslut fattas. En syn på 
vilka faser som ett projekt kan delas in i har Nordberg (2000). Den 
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fasindelning som Nordberg (2000) vill lyfta fram i en indelning är en 
indelning i fyra faser. Ett komplett projekt ska alltså bestå av följande fyra 
faser: Relationsfas, planeringsfas, genomförandefas, utvärderingsfas. För 
att få ytterligare en funktion i anslutning med ovan nämnda projektfaser 
kan milstolpar användas. Milstolparna ersätter inte projektfaserna utan 
används för att ge ytterligare stöd under projektprocessen. 
 
Enligt Wenell (2001) är milstolpar projektledarens främsta medel för att 
kunna styra och koordinera ett projekt. Milstolparnas funktion ska vara 
att: 

• Utgöra viktiga och upplevbara resultat 
• Beskriva de viktiga gränssnitten 
• Utgöra en teknik- och kunskapsintegration 
• Verka som kontrollstationer där omprövning kan ske 
• Ge en bild av helheten i ett projekt samt verka som kopplingar i 

strukturen 
• Medverka till att skapa stimulans och utmaning åt deltagarna 

 
Varje milstolpe som finns i en projektmodell kan beskrivas i form av ett 
dokument. Dokumentet innehåller information om hur milstolpen uppnåtts 
och vad den handlar om (Wenell, 2001). 
Milstolpar används som satta mål att arbeta mot, vilket innebär att de 
kopplas samman med de faser som finns i en projektmodell. 
Vid varje projekt ska det finnas en projektpärm där all dokumentation 
som sker under projektets gång samlas. Syftet med denna samlade 
dokumentation är att snabbt kunna hitta handlingar vid uppföljningar eller 
genomförande av liknande projekt. Dokumentationen av viktiga resultat 
som används i projektprocessen anses vara viktigt för att kunna skapa 
kompetensutveckling och ge stöd vid utförandet av andra projekt 
(Macheridis, 2001;Marttala & Karlsson,1999). 
 
Kombinationen av ovanstående faser kan definieras som en projektmodell. 
En definition som vi anser ge en tydlig förklaring på projektmodell är 
enligt Wenell (sid.39.2001). ”Projektmodellen kan ses som en förenklad 
beskrivning av hur man vill att projekt generellt skall genomföras i 
organisationen. Projektmodellen visar projektstyrningsprocessen, dess 
flöde, aktiviteter, beslutspunkter och hur samverkan och ledning fungerar 
i ett projekt”. Moderna projektmodeller karakteriseras av snabbhet, 
enkelhet, flexibilitet, kundfokusering, delegering och kreativitet.  
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2.1.3 Organisationen som kunskapsmarknad 
 
Hur får företaget de anställda att känna att de delar med sig av 
kunskapen och inte lämnar den ifrån sig? Är det verkligen en så naturlig 
del i företagen att alla individer strävar åt samma håll och är villiga att 
dela med sig av sina kunskaper? 
I boken ”Working Knowledge” liknar Thomas Davenport och Laurence 
Prusak (1998) organisationen vid en kunskapsmarknad där kunskap köps 
och säljs som i princip vilken annan (tjänst, vara) som helst. De menar att 
det är nödvändigt att förstå att kunskapsmarknader existerar för att 
kunna hantera kunskapen inom en organisation. För att få kunskap att 
röra på sig och för att vi ska kunna utnyttja kunskap mer effektivt måste 
vi förstå vilka krafter det är som driver den. 
Davenport och Prusak anser att den som tillhandahåller kunskap i någon 
form oftast förväntar sig att detta utbyte skall gynna honom/henne. Även 
om betalningen för kunskapsutbytet inom organisationen oftast inte är av 
monetär karaktär menar de att det inte går att blunda för att den 
existerar. 
”The knowledge market, like any other, is a system in which participants 
exchange a scarce unit for present or future value.  …Just because the 
object is intangible does not mean that the market forces are less strong” 
 
Enligt en undersökning som gjorts av Gartner Group underlättar det 
kulturella ramverket spridningen av kunskap, samarbete och nytänkande. 
Många företag och organisationer hävdar i samma undersökning att 
mellan 50 och 70 procent av insatsen i kunskapshanteringsprojekt gick åt 
till att skapa en kultur som på rätt sätt stöder verksamheten (Computer 
Sweden Strategi nr.1 1999). 
 
Enligt Abrahamsson och Andersson (1998) är det tveklöst att 
företagskulturen påverkar många aktiviteter och processer i 
organisationen. De anser att det är viktigt att förstå att alla organisationer 
fungerar på olika sätt beroende av att de består av människor med olika 
intressen, erfarenheter och värderingar med olikheter som avspeglar sig i 
organisationens kultur och stabilitet. Enligt dem kan kulturen, i olika hög 
grad, också komma till uttryck i exempelvis; 

• Materialiserande former, där normerna kan uttryckas genom 
arkitektur, möblering och klädedräkter. 

• Visuella former som logotyper, flaggor etc. 
• Interaktiva former som uttrycks med hjälp av ceremonier och 

ritualer. 
• Samtalsformer där normerna uttrycks genom berättelser, vitsar och 

historier. 
• Hjältar och myter om grundaren kan också vara faktorer av stor 

betydelse för företagskulturen  
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Ett av ledningens mål är att skapa kultur som gynnar företaget genom att 
kunskapen kommer fler till nytta.
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2.2 Processer 
 
För att kunna identifiera sin process bör begreppet process definieras. Om 
det saknas en hållbar definition, blir det problem redan vid process 
kartläggningen. Definitionen måste visa tydliga avgränsningar och stödja 
det syfte som skall uppfyllas. Det är viktigt att ta sig tid till att reflektera 
över vad en process är, görs inte det är risken stor att, kunskapen för att 
utveckla processen inte finns.   
Ljungberg & Larsson (2001) menar att en process vanligtvis kan beskrivas 
”som en kedja av aktiviteter”. Vidare frågar de sig om man vinner något 
på att göra tillägget ”en process är en kedja av aktiviteter som 
återkommande förädlar input till output”. De nämner tre olika definitioner, 
där fokus väsentligt skiljer sig för en organisations processarbete;  
 
”En process är en samling länkade aktiviteter som transformera en input 
för att skapa en output” 
 
”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde 
skapar värde för kund” 
 
”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” 
 
Den första definitionen är enkel och attraherar de som saknar förståelse 
för organisationen som ett socialt system. Processen beskrivs på följande 
vis, med ”input-transformera-output”. Definitionen bygger på full kontroll 
och kan med lätthet analyseras och påverkas.  
 
Den andra definitionen både belyser och förtydligar att processen är 
repetitiv och skapar kundvärde. Processen existens beror på dess förmåga 
att tillfredsställa kundens behov. 
Att beskriva processer som en kedja eller serie av aktiviteter är vanligt, 
inte minst inom kvalitetsområdet. Ljungberg & Larsson (2001) menar att 
denna beskrivning inte är lyckad. Den fungerar bra i förklaringssyfte och i 
det vardagliga arbetet, men den blir farlig om den får vägleda företagen i 
dess förbättringsarbete. Det sekventiella betraktelse sättet 
överrensstämmer dåligt med den utvecklingstendensen som finns idag, att 
företagen går mot mer nätverks baserade organisationer.  
 
Enligt Ljungberg & Larsson (2001) är den tredje definitionen den mest 
kompletta beskrivningen av en process och hur den är relaterad till 
omvärlden. Denna beskrivning innehåller ett nätverkstänkande som 
överrensstämmer bättre med hur det fungerar i verkligheten. Den belyser 
kundens behov och tillfredsställelsen av det, men även behovet av 
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information och resurser för att kunna ge ett resultat. Processen i sig är 
”innehållslös”, med det menas att den inte innehåller några former av 
resurser. Det är när dessa tillförs, som värde kan skapas. 
 
Det är viktigt att organisationer identifierar och förstår sina processer för 
att kunna utveckla och förbättra dem.  Då utgår man främst mot tre olika 
typer av processer enligt Ljungberg & Larsson (2001): 
Huvudprocesser 2 som är de övergripande processerna som beskriver 
syftet med verksamheten. 
Stödprocesserna behövs för att huvudprocesserna ska fungera så som 
möjligt (ex inköp, ekonomi, HR och service). 
Ledningsprocesser behövs för att styra huvud- och stödprocesserna, 
lednings uppgifter är att t ex skapa strategier, visa vägen och 
uppföljningar. 
 
Företagets processer kan inledas och struktureras efter deras uppgift. Man 
kan då t ex skilja mellan följande typer av processer (Egnell, 1994) 

 Operativa processer, som har till uppgift att uppfylla de externa 
kundernas behov och producera de varor och/eller tjänster som 
organisationen erbjuder.  

 Stödprocesser, som har till uppgift att tillhandahålla erforderliga 
resurser till de övriga processerna. 

 Ledningsprocesser, som har till uppgift att utarbeta organisationens 
mål och strategier samt besluta om förbättringar av organisationens 
övriga processer. 

 
2.2.1 Processbeskrivning  
 
Processerna i en organisation kan klassificeras enligt Mattson (2002) 
enligt olika kriterier. 

 En-funktionella processer, aktiviteter som utförs för att skapa ett 
värde som är processens syfte, och kan utföras inom en avdelning 
eller av en individ. 

 Tvärfunktionella processer, är processer som innehåller aktiviteter 
som utförs på olika eller flera avdelningar och funktioner i företaget. 

 Tvärorganisatoriska processer, processer som korsar 
företagsgränser, motsvarighet i försörjningskedjor med externa 
leverantörer. 

 
 
 
Vissa processer är övergripande och löper genom hela företaget. De börjar 
med ett kundbehov och slutar med en leverans av vad kunden vill ha. 
Sådana processer kallar vi för huvudprocesser. Ibland blir dessa för stora 

                                                 
2 I tidskrifter och litteratur benämns både huvudprocesser och kärnprocesser. Vi har valt att använda oss av 
benämningen huvudprocesser 
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och då bryts dessa ner i delprocesser. De blir då enklare att arbeta med. 
Varje delprocess består i sin tur i ett antal aktiviteter.  
 
Exempel av processers omfattning; 

 
  

Huvudprocess:
Högsta nivå på ett 
företags processkarta.

Delprocess:
En process kan bestå 
av flera processer.

Aktivitet:
En väl avgränsad 
enskild arbetsuppgift 
som ingår i en 
process.

Tillverkning LeveransFörsäljning

 
Figur 4 Att lyckas med processledning, 1998, Marianne Dicander Alexandersson, Lars 
Almhem, Katarina Rönnberg, Björn Väggö 

 

 
Det finns olika typer av processer och dess benämningar. Processerna 
delas i regel upp i olika kategorier och grupper beroende på vilken 
funktion de har. Det är inte nödvändigt att arbeta med alla dessa begrepp 
men det är bra att känna till några olika benämningar.  
 
Exempel på processbenämningar: 

• Huvudprocess. Processer som skapar direkt värde för kunden. Vissa 
företag använder operativ process för dessa processer. 

• Stödprocess. Processer som skapar indirekt värde för kunden. Dessa 
är viktiga för huvudprocesserna ska fungera effektivt. Ett exempel 
på Stödprocess är Rekryteringsprocessen.  

• Nyckelprocess. Processer som är avgörande för verksamheten. 
• Lednings processer. Exempelvis Strategisk planeringsprocess. 
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2.2.2 Olika processtyper 
 
Mattson (2002) menar att det går att identifiera sju (7) olika 
huvudprocesser. Dessa typer återfinns i de flesta tillverkande företag, 
merparten av dem finns även i distribuerande företag. De flesta företag 
har sina egna specifika huvudprocesser, men i princip utgörs processerna 
av dessa typer eller kombinationer av dem. De olika typerna är: 
 
Processtyp Förklaring 
Produktutveckling Från identifierat behov på marknaden till 

lanserad produkt 
Försäljning Från identifierat prospekt till överenskommelse 

med kund 
Orderfulfillment Från erhållen kundorder till fakturerad utleverans 
Anskaffning Från identifierat materialbehov till mottagen och 

godkänd leverans 
Tillverkning & service Från identifierat behov till värdeförädling utförd, 

tillgänglig och godkänd 
Distribution Från produkt fysiskt tillgänglig att distribuera till 

produkt på plats hos kund 
Efter leverans Från produkt levererad eller tjänst utförd till 

garantitids eller avtalsöverenskommelses utgång 
2.2.3 Processledarskap 
 
En processorganiserad verksamhet ställer annorlunda krav på ledarskapet, 
beslut, befogenheter och ansvar måste flyttas till dem som ingår i 
processen. Ljungberg & Larsson (2001) menar att det inte går att 
använda sig av den gamla funktions baserade ledarskaps filosofin; ”samla 
information där nere, sänd uppåt, tänk och besluta där uppe, meddela 
neråt och handla slutligen där nere”. I en process, menar de att en ny 
princip måste antas; ”tänk och agera där nere- tänk och möjliggör där 
uppe”. Grundtanken är att aktörerna i processen skall inneha den 
kompetens som krävs för att agera. För att möjliggöra detta finns det 
enligt Ljungberg & Larsson (2001) ett antal grundbultar för 
processorienterat ledarskap. 
 

• Positiv människosyn. 
Individen ses som självständig, initiativrik och ansvarstagande. Att 
arbetet upplevs stimulerande. 
 

• Ledarskap handlar om att skapa engagemang. 
Motiverade och engagerade individer sätter upp högre mål och 
strävar mer efter att nå dessa. 
 

• Ledarens syfte är att underlätta ett ständigt lärande. 
Skapa en miljö och kultur för ständigt lärande, lägger grund för 
utveckling och framgång. 
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• Det är individerna i organisationen som skapar verksamhetens 

resultat. 
Ledaren kan visa vägen, anställa folk med rätt kompetens, team 
sammansättning och stöd i arbetet. 
 

• Att leda horisontella organisationer innebär en fokusering på 
kommunikation och relationer mellan människor. 
När processerna i verksamheten lyfts fram, krävs det att personer 
med olika kompetens och bakgrund kan arbeta effektivt i team. 
 

• Lämpliga personer kan inte prestera ett gott resultat i dåliga 
processer. 
Medarbetare kan inte kompensera dåliga processer. Ledarskapet 
syftar också till att skapa förutsättningar. 
 

För att få en process att fungera måste fokus vara på både människan och 
processerna. I en processorienterad organisation fokuseras det på de 
kompletterande ledarrollerna: processägare, resurs ägare och teamledare.  
 
2.2.4 Supply chain management 
 
Alla företag är idag resursberoende och inget företag är självförsörjande, 
utan alla står i beroende av varandra i ett kund och leverantörs 
förhållande. Villkoren för industriföretag har förändrats genom 
globalisering, vilket ställer större krav på effektiv informations- och 
kommunikationsteknologi. Företag som vill vara marknadsledande måste 
aktivt arbeta med förändringar och effektiviseringar av de olika 
aktiviteterna i sin försörjningskedja. 
 
Mattsson (2002) menar att Supply chain management och ett 
processorienterat företag i grunden baserar sig på samma sak, ett 
horisontellt och flödesorienterat arbetssätt. Den stora skillnaden är att i 
det processorienterade företaget blir endast interna funktioner 
involverade, medan en supply chain management korsar företagens 
gränser. Processerna blir då tvärorganisatoriska, dessa stöds av 
informationsflödena och driver material- och betalningsflöden i kedjan.  
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Figur 5  Typer av operativa flöden mellan kunder och leverantörer, Mattsson 
(2002).
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Figur 6 Supply chain-processer mellan kund och leverantör, Mattsson (2002) 
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2.2.5 Sammanfattning Processer 
 
Processer finns i alla företag och organisationer, vare sig vi väljer att 
arbeta med dem eller ej. Varje företag måste själv definiera sina 
processer, bestämma deras start och slut samt att sätta lämplig 
benämning på dem. Ingen process är den andra lik. Två företag som 
levererar samma produkt till sina kunder kan ha helt olika utseenden på 
sina processer. Processerna påverkas inte heller av hur organisationen ser 
ut. Även om en omorganisation sker så kan processerna vara desamma 
som tidigare. Aktiviteterna kvarstår som måste äga rum för att förädla 
varan/tjänsten som man levererar till kund. Organisationerna identifierar 
och utgår främst mot tre olika typer av processer. Huvudprocessen som 
beskriver det övergripande syftet med verksamheten. Stödprocessen ger 
support för huvudprocessens funktion ex inköp, ekonomi och HR. 
Ledningsprocessen behövs för att leda och styra huvudprocessen och 
stödprocessen i form av att t ex skapa strategier. Hur är 
ledningsprocessen identifierad i fallföretaget? 
Utvecklingen går mot att organisationerna har varit funktionsorienterade 
till att vara processorienterade. Är processerna anpassade efter 
organisationen eller är organisationen anpassad efter processerna dvs. är 
den funktionsorienterad eller processorienterad? En processorganiserad 
verksamhet ställer annorlunda krav på ledarskapet, för att skapa en 
flexibel organisation som kan anpassas till kundens individuella krav och 
snabbt möta förändringarna på marknaden. Den behöver ha enkla och 
resurssnåla processer. Det gör att man i många fall flyttar komplexiteten 
från processen till individen. Istället för komplexa processer och enkla 
arbetsuppgifter går man mot enkla processer och komplexa 
arbetsuppgifter. Det innebär att vi måste ha tydliga arbetsinstruktioner 
(mätpunkter) och metoder för att säkerställa arbetsuppgifterna i 
processerna. 
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2.3  Kvalité 
 
Enligt svensk standard, SS-ISO 9000, är kvalité den ”grad till vilken 
inneboende egenskaper uppfyller krav”. Standarden definierar krav som 
”behov eller förväntningar” hos kunden. Standarden har alltså antagit ett 
användarperspektiv på kvalité, där kvalitén hos säljarens erbjudande skall 
ses utifrån kundens perspektiv.  
Tidigare avgränsades kvalitet som ”överrensstämmelse med krav”. En 
sådan definition är huvudsakligen producentorienterad eftersom det är 
oftast producenten som specificerar och därefter försöker uppfylla dessa 
krav.  
Numera betraktas ofta kvalitet i ett större perspektiv. Man pratar då i 
allmänhet om totalkvalitet, TQM (Total Quality Management). Begreppet 
omfattar även kvalitet i alla interna processer och funktioner samt 
engagemang av alla i organisationen. Vad innebär då TQM? 
Bergman & Klefsjö (1995) beskriver i boken ”Kvalitet från behov till 
användning” TQM-filosofin utifrån nedanstående modell. 
 
 Företagsledningens engagemang 
 
 

Låt alla vara 
delaktiga 

Basera beslut på  
fakta 

Arbeta ständigt 
med förbättringar 

Arbeta med  
processer 

 
Sätt kunderna  

I centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skapa helhetsbild 
 
 

 

 
 Figur 7 Hörnstenarna i TQM- filosofin, från Bergman & Klefsjö (1995)
Sätt kunderna i centrum är den centrala tanken som hela 
kvalitetssynsättet är uppbyggt kring. Kvalitet är en subjektiv egenskap 
som bestäms av kundernas uppfattning. Att förbättra en organisations 
sätt att förstå och betjäna kundernas verkliga behov, uttalade som 
outtalade, är det grundläggande syftet med TQM. 
 
Företag spenderar mycket tid och kraft på att diskutera: vad man tror 
kunderna vill ha, varför man tror problem uppstår, osv., istället för att 
basera beslut på fakta. Att förstå och kunna tillämpa ett statistiskt synsätt 
är en nödvändig kunskap för detta element. 
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Arbeta ständigt med förbättringar är en annan hörnsten i TQM-filosofin. 
Traditionella tankar om att söka optimala kvalitetsnivåer måste ersättas 
med en övertygelse om att det alltid finns möjligheter att förbättra 
förmågan att tillfredsställa kundernas verkliga behov. 
 
Arbeta med processer är en nyckelprincip för hur förmågan att 
tillfredsställa kundernas verkliga behov ständigt skall kunna förbättras. Av 
den orsaken att resultatet aldrig blir bättre än den process som formar 
det, faller sig detta naturligt. 
 
Att låta alla vara delaktiga är en central tanke. Målsättningen är att få 
varje medlem i organisationen att i sitt dagliga arbete sätta kunderna i 
centrum, sträva efter ständiga förbättringar, arbeta med sina processer 
och basera besluten på fakta.  
 
Edwards Deming (1999) har utarbetat ett antal principer för TQM. Dessa 
har formulerats enligt följande (bearbetning av Shank och Govindarsson, 
1993): 
 

1. Bygg upp verksamheten på klart definierade långsiktiga syften och 
fördela resurser mellan olika aktiviteter och tjänster baserade på 
dessa. 

2. Den övergripande filosofin bör vara att inte acceptera några fel. 
Utred varje brist i kvaliteten seriöst och kraftfullt. 

3. Bygg in kvalitet i tjänsterna från början. Stöd arbetet med statistik. 
4. Bygg upp nätverk med leverantörer och distributörer. Detta 

möjliggör effektivare processer.  
5. Arbeta kontinuerligt med att upptäcka fel i och förbättra samtliga 

processer. 
6. Skapa en bas för kontinuerligt lärande på alla nivåer 
7. Möjliggör, med hjälp av handledning och rapporter, för de anställda 

att utföra ett bättre arbete. 
8. Skapa förutsättningar för dialog mellan alla kategorier av anställda 

så att samarbete underlättas 
9. Ta bort alla barriärer mellan avdelningar och kategorier av anställda 

så att informationen kan flöda fritt. 
10. Samla enbart sådan information som kan användas för 

agerande. 
11. Förbättra kontinuerligt kvalitet och produktivitet. Det finns inga 

gränser för hur hög kvaliteten och produktiviteten kan vara. 
12. Möjliggör för de anställda att känna stolthet över väl utför 

arbete. 
13. Fastställ och genomför program för utbildning och egen 

utveckling av varje anställd. 
14. Se till att ledningen förbinder sig att ständigt skapa bättre 

förutsättningar för goda processer. 
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Ovanstående punkter visa att TQM inte enbart är ett förhållande till 
kvalitet; det är också en filosofi att fel inte ska accepteras. Att vägra fel 
innebär att de anställda måste hjälpas åt att skapa en helhet för 
verksamheten; d.v.s. fokusera på de tjänsteprocesser och 
produktionsprocesser som tillsammans bygger upp ett värde för kunden. 
 
 
2.3.1 Kvalitetsbehov 
 
Dagens forskning har visat att det är mycket svårt och komplicerat att 
fastställa kundens verkliga behov. Kunden är vanligen endast medveten 
om vissa behov, medan andra tas för givna eller är okända till de uppfylls. 
Ett sätt att beskriva detta är Kano- modellen (Sörqvist, 2001, s 12). Den 
upplevda kvalitén ses då som en kombination av uppfyllande av från 
kunden uttalande behov, underförstådda behov och omedvetna behov. 
De uttalande behoven är de behov som kunden förväntar sig och upplever 
som viktiga. Dessa behov kan kartläggas via kundundersökningar. När 
man har uppfyllt behoven, leder det till nöjda kunder. 
Underförstådda behov är helt nödvändiga baskrav, vilka anses som så 
grundläggande och självklara för kunden att de inte påtalas vid en 
förfrågan. Uppfyllande av behoven anses som obligatoriska och leder 
därför inte till ökad kundtillfredsställelse. Däremot bristande uppfyllelse av 
dessa behov, drastiskt ökar missnöjet bland företagets kunder. 
Kan man dock uppfylla de för kunden dolda och omedvetna behoven 
förvärvas en positiv överraskning, som ofta leder markant ökning av 
produktens värde. Kunskapen om de dolda och omedvetna behoven kan 
ej utvinnas genom traditionella kundundersökningar, utan metoder av 
experimentell karaktär är nödvändiga att använda. 
Ett försök från vår sida att definiera kvalité är att, likt Lars Sörqvists 
(Kvalitetskostnader 2001, s.13) formulera kvalité som ”alla sammantagna 
egenskaper hos en vara, tjänst eller process som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade, underförstådda och omedvetna behov”.  
 
 
 
2.3.2 Kvalitetsbrister 
 
”De kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess 
olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga” Juran (1989) 
 
En vanlig orsak till att brister och problem uppstår är att uppfattningar och 
åsikter om specifika situationer är olika i olika delar av processen. Man 
brukar tala om att gap uppstår i verksamheten (Gummesson, 1991). 
Dessa kan uppstå på många olika ställen. Ofta sker detta i de gränssnitt 
som bildas där organisationens processer skär genom de traditionella 
gränserna. Orsaker till detta kan vara: 

• Kundens uttalande behov skiljer sig från de verkliga förväntningarna 
och behoven som kunden har 
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• Kundens behov och företagets uppfattning om kundens behov är 
olika 

• De förväntningar kunden har på produkten skiljer sig från den 
levererade varan eller tjänsten. 

 
Genom att noggrant analysera och studera dessa gränssnitt vid 
kartläggningen kommer man troligen att identifiera en stor mängd 
kvalitetsbristkostnader.  
 

   

2.3.3 Kvalitetsförbättringar 
 
En vanlig kvalitetsdefinition utgår från att kvalitet är en produkt eller 
tjänsts sammantagna förmåga att tillfredställa kundens behov, krav och 
förväntningar. Utgående från denna definition kan de typiska 
kvalitetsmetoderna placeras in i två huvudgrupper enligt Rydebrink 
(1995). 
 

• Metoder för att förhindra att kunder blir missnöjda eller råkar ut för 
defekta produkter.  Detta kan kallas avsaknad av kvalitet eller grad 
av negativ kvalitet. Hit hör metoder som bl a FMEA och 
kvalitetssystem (ISO 9000). 

 
• Metoder för att motsvara eller överträffa kundernas krav och 

förväntningar. Att ge kunden mer än förväntat för en viss insats kan 
uppfattas som olika grad av positiv kvalitet. Hit räknas metoder som 
Benchmarking och aktiviteter för ständiga förbättringar. 

 
Som ett underlag för arbetet med kvalitetsförbättringar behövs data, samt 
analys av dess data. I Japan insåg man tidigt att alla i företaget måste 
vara delaktiga i förbättringsarbetet. Det innebar att de verktyg som skulle 
användas måste vara enkla och effektiva. För detta ändamål 
sammanställdes, av bland andra Kaoru Ishikawa, ”the seven QC-tools”. På 
svenska talar vi om de sju förbättringsverktygen eller de sju QC-
verktygen.  
 
Datainsamling, faktaunderlag är ett av de viktigaste stegen i ett 
program för kvalitetsförbättringar. Man måste från början ha klart för sig 
syftet med datainsamlingen. Har man samlat in felaktig eller missvisande 
data, hjälper inte de mest sofistikerade analysmetoder. 
Histogram, efter att samlat in stora mängder data, skall man på ett 
enkelt och strukturerat sätt kunna presentera och identifiera utfallet av 
datainsamlingen. 
 
Paretodiagram, i allmänhet kan man bara lösa ett problem i taget. Detta 
diagram är till hjälp att bestämma i vilken ordning som problemen skall 
angripas. 
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Orsaks-verkan-diagram, eller fiskbensdiagram (Ishikawadiagram) 
som det också kallas, är nästa steg då man valt ut ett kvalitetsproblem 
och ska gå vidare med att försöka bena ut orsakerna till problemet. Det 
har i sin konstruktion likheter med ett felträd; se kapitel 2.4.8. Enligt 
Bergman och Klefsjö (2001), kan det ibland vara svårt att komma igång. 
Det kan då underlätta att utgå från att orsakerna till kvalitetsproblemen 
många gånger hänförs till något av sju stycken M: 
 

• Management. Ger företagsledningen exempel tillräckligt stöd och 
tillräckligt med medel för kvalitetsaktiviteterna? 

• Människan. Har exempelvis operatören tillräcklig utbildning, 
motivation och erfarenhet? Förstår användaren hur produkten ska 
användas? 

• Metod. Finns ordentliga verktyg och arbetsorderunderlag? Är 
processparametrarna väl specificerade styrbarheten tillräcklig? 

• Mätning. Är mätdonen kalibrerade ordentligt? Finns störande 
miljöfaktorer? 

• Maskin. Utförs ett lämpligt förebyggande underhåll? Är maskinen 
sådan att variationen mellan de tillverkande enheterna är tillräckligt 
liten? 

• Material. Hur är det med kvaliteten på det material som används i 
processen? Är leverantörens kvalitetsaktiviteter tillräckliga? 

• Miljö. Påverkar miljön produktutfallet? 
 
Uppdelning är ett sätt att få fram orsaker till variation genom uppdelning 
och stratifiering. Uppdelning kan göra efter flera olika grunder t ex: 
Material 

− Leverantör 
− Lager 
− Tid sedan inköp 

Maskin 
− Typ 
− Ålder 
− Tillverkningsställe 

Operatör 
− Erfarenhet 
− Skift 

Person 
− Tid 
− Tid på dagen 
− Säsong 

Miljö 
− Temperatur 
− Fuktighet 
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2.3.4 Tjänstekvalité 
 
Enligt Gustavsson, Kullvén & Larsson (1997) har den forskning som hittills 
bedrivits inom tjänstekvalitet, haft ett marknadsorienterat perspektiv, 
med kunden som självklar utgångspunkt. En vanlig definition har varit 
”tjänstekvalité är det som kunden eller användaren upplever”, m.a.o. hög 
upplevd kvalitet uppnås då upplevd tjänst motsvara kundens 
förväntningar. 
Efterhand har kritiken mot denna definition vuxit sig allt starkare och det 
har kommit framkommit både teoretiska och empiriska brister. 
De olika alternativa synsätt som föreslagits har haft det gemensamt, att 
kundens värdering av kvalitén, sker genom jämförelser med någon form 
av ideal, snarare än personliga förväntningar. 
Gustavsson, Kullvén & Larsson (1997) menar att man därför kan se 
tjänstekvalité som ett resultat av att kunden jämför sina upplevelser av 
tjänsten som en kollektiv norm eller standard, som finns i den grupp eller 
omgivning som kunden tillhör, istället för sina egna förväntningar. I och 
med denna definition har vi närmat oss ett synsätt som betonar samspelet 
mellan det individuella och det kollektiva. Både produktionen av tjänster 
och uppfattningen av om deras kvalité är sociala fenomen som uppstår i 
interaktionsprocess. 
Med utgångspunkt ur ett tjänsteperspektiv går det att urskilja tre (3) olika 
grupper av aktörer vars uppfattningar måste beaktas; kunderna, de 
anställda och ledningen. Det är av avgörande betydelse att vi förstår 
behov, önskemål och krav, samt hur de formas och förändras. I dessa tre 
(3) olika grupper har man sina egna normer och standarder för hur en 
tjänsts kvalité och dess process värderas. Den totala kvalitén uppnås när 
alla tre (3) är nöjda samtidigt. 
 

 
 29/90 



 
Figur 8  Tjänstekvalitet- kundens, den anställdes & ledningens perspektiv (Gustavsson, 
Kullvén & Larsson) 

En annan aspekt på tjänstekvalité är den som Grönroos (1996) har; 
”kvalité ska bedömas ur kundens synvinkel”. Detta innebär att 
tjänstekvalité bör definieras som kundens uppfattning och värdering av 
vad som är kvalité, en bedömning av både den förväntade och upplevda 
tjänsten. 
Tjänstekvalitén som ett företag skapar har två olika dimensioner, en 
teknisk eller resultatdimension och en funktionell eller processrelaterad 
dimension. Den tekniska dimensionen skildrar vad kunden får för resultat 
på lösningen till sitt problem. I den andra basdimensionen, funktionella 
eller processrelaterade dimensionen, är det viktiga hur den tekniska 
kvalitén överförs på kunden exempelvis vilket bemötande och beteende 
som kunden möts av vid kontakt med företaget (Grönroos, 1996). 
 
Oftast betraktas den tekniska kvalitén som den viktigaste av marknaden. I 
en situation där företaget kan uppnå en teknisk lösning som 
konkurrenterna inte har, är den tekniska kvalitetsstrategin användbar för 
att nå konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. En lärdom från 
många områden är dock att den tekniska kvalitetsstrategin idag sällan är 
ett konkurrensmedel, mycket beroende på att konkurrenterna snabbt kan 
utveckla liknande lösningar. Även om ett företag kan leverera en 
utomordentligt bra teknisk lösning kan den totala kvalitén uppfattas som 
dålig på grund av dåligt skött funktionell kvalité (Grönroos, 1996). Att 
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utveckla tjänsten med den funktionella kvalitén kan därför leda till 
avsevärt bättre ny tjänst än att som alternativ förbättra den tekniska 
kvalitén (Grönroos, 1996). 
Enligt andra undersökningar har det framkommit ett antal faktorer som är 
viktiga för företag att tänka på vid utveckling av hög tjänstekvalité. Listan 
är inte fullständig och bör därför användas som ledningsprincip.  
Vissa av kriterierna nedan kan vara mer eller mindre viktiga i olika 
branscher (Grönroos, 1992): 
 

• Yrkesmässighet och sakkunskap: Hur tjänsteleverantören och hans 
medarbetare löser problemet med hjälp av sin kunskap och 
yrkesskicklighet. 

• Attityder och uppträdande: Kontaktpersonernas omtanke om 
kunden och intresse av att lösa problemet på ett vänligt och 
spontant sätt. 

• Pålitlighet: Kunden vill ha kontroll över situationen, att företaget 
håller vad de lovat i form av tjänsteleveransen, hans medarbetare 
och system är därför viktigt. Viktigt är också att företaget jobbar för 
kundens bästa. 

• Återställning: När något oförutsägbart och oväntat händer, ska 
företaget omedelbart vidta åtgärder för att kunden ska ha fortsatt 
kontroll över situationen. Företaget ska också anstränga sig för att 
hitta en ny acceptabel nivå. 

• Tillgänglighet och flexibilitet: Företagets geografiska belägenhet, 
öppettider och att produktionssystemet är utformat så att kunden 
lätt kan få tag på tjänsten. Även att företaget är berett att anpassa 
sig efter kundens önskemål och behov har betydelse.  

 
Av de ovannämnda kriterierna är yrkesmässighet och sakkunskap en 
teknisk kvalitetsdimension. De övriga fyra kriterierna är 
processrelaterade och utgör således exempel på den funktionella 
kvalitetsdimensionen (Grönroos 1992).  
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2.3.5 Sammanfattning Kvalité 
 
En beskrivning av kvalité i ett större perspektiv, används i allmänhet 
begreppet totalkvalitet, TQM (total quality managment). Begreppet 
omfattar även kvalitet i alla interna processer och funktioner samt 
engagemang av alla i organisationen.  
Kvalitén ses ofta som en kombination av uppfyllande av från kunden 
uttalande behov, underförstådda behov och omedvetna behov. Hur mäts 
kundtillfredsställelse och med vilken frekvens? Hur förs kundens behov 
vidare i processerna? 
Många organisationer präglas av en kultur att alltid bli bättre. 
Förbättringar vinns inom två områden. Det ena är inriktat på kundernas 
behov och förbättringar. Ambitionen här är att överträffa behoven och 
förväntningarna. Det andra området är att förbättra alla processer genom 
vilka verksamheten bedrivs. Processerna är ofta komplexa och 
tvärfunktionella, vilket kan leda till ineffektivitet, onödiga kostnader, 
oklart ansvar och missnöjda kunder. Vilka metoder och verktyg används i 
vårt fallföretag, för att förbättra och säkerställa kvalitén i verksamheten? 
 
För att vidare utveckla begreppet kvalité, är det kanske på det sättet att 
det inte enbart går att fokusera på kundens krav och förväntningar. 
Fokusen måste kanske innefatta ett vidare synsätt, där även ledningens 
och de anställdas krav och förväntningar värderas.  
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2.4 Risk Management 
 
Risk Management inom företagen är ett systematiskt sätt att hantera och 
identifiera verksamhetens risker till en rimlig kostnad. Det är också ett 
verktyg att i förväg planera en fortlevnad under och efter störningar. Risk 
Management utgår enligt Sandin (1980) från sex punkter i en 
arbetsmodell. 

1. Identifiering av risker 
2. Värdering av risker 
3. Riskbehandling 
4. Genomföra besluten 
5. Följa upp och kontrollera 
6. Kontinuitetsplanering 
 

De första två punkterna ingår i riskanalysen, det vill säga att systematiskt 
identifiera riskkällor i ett definierat system samt uppskatta eller värdera 
risker för människa, egendom eller miljö. 
 
2.4.1 Riskanalys 
 

Riskanalys är ett begrepp för riskhantering inom en organisation. Med 
utgångspunkt från verksamhetens affärs- eller verksamhetsidé, 
ledningens riskbenägenhet, lagar och avtal samt olika hot, så genomförs 
riskanalyser. Resultaten av dessa ligger till grund för valet av skydds- och 
förbättringsåtgärder. 

Enligt Britsman, Lönnqvist, Ottosson (1993) är det av största vikt att 
koppla samman olika kvalitetssäkringars metoder rätt för att utnyttja dem 
på rätt ställe. Det är också viktigt att inom företaget besluta om vilka 
metoder som skall användas. Sambandet mellan hög kvalité och hög 
produktivitet är också känt och väl underbyggt, inte minst genom de 
japanska marknadsframgångarna. 

H ög  k v a l it é

H ög  t i l l fö r l i t l ig h e t

H ög  p rod u k tu tv e c k l in g s ta k t

Le d t id s fö rk o rtn in g

E F F E K TI V A  K V A LI TE TS S Ä K RI N G S M E TO D E R  t  e x  F M E A

 
Figur 9 Samband mellan kvalité, produktivitet och kvalitetssäkringsmetoder 

Med en riskanalys försöker man se in i framtiden:  
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• Vad kommer att hända?  
• Hur påverkar det projektet/produkten?  
• Kan man hantera en sådan situation?  
• Kan man redan nu eliminera vissa risker och dämpa negativa 

effekter?  
Idén med riskanalys är att skapa god framförhållning och "kontrollerad 
osäkerhet", för att öka möjligheterna att lyckas med ett projekt eller en 
produkt. Riskanalys är också att identifiera hot mot projektet/produkten, 
samt händelseförlopp som kan orsaka problem. Därefter genomförs 
åtgärder som eliminerar, kringgår eller reducerar problemet.  

Det är inte troligt att en enda identifieringsmetod kommer att vara 
tillräcklig, för att angripa alla de riskproblem som ett företag ställs inför. 
En kombination är många gånger lämpligt. Vissa metoder passar bättre 
för vissa branscher, vissa för andra. Viktigt är att skaffa sig så mycket 
information och kunskap om branschen som möjligt.  

Riskidentifieringen får inte bli en engångsföreteelse. En ständig 
uppföljning är nödvändig och synnerligen viktig. 
Riskvärderingen skall ge en uppfattning om eventuella konsekvenser och 
omfattning. Värderingen kan indelas i två huvudmoment 

• Frekvens, sannolikhet av skada 
• Konsekvens, skadans storlek 

 
2.4.2 Typer av riskanalysmetoder 
 
Det finns ett stort antal benämningar och varianter på riskanalysmetoder 
och ofta behövs flera varianter kombineras för att kunna analysera 
riskerna på ett tillfredsställande sätt. [Slettenmark, 1999] 
När man granskar olika typer av risker har det utvecklats flera olika 
analysmetoder med varierande utformning och ändamål. För varje typ av 
risk finns det specifika definitioner, strukturer, beräkningsmodeller och 
sätt att uttrycka slutresultatet. Det är därför inte möjligt att ge någon 
strukturell och lättöverskådlig modell för hur alla riskanalyser utförs. Ett 
sätt är dock att dela in riskanalyser efter grad av kvantifierbarhet. Grovt 
sett kan analyserna kategoriseras som kvalitativa, semikvantitativa eller 
kvantitativa. [Magnusson, 1999] 
 
           Kvalitativa             Semi-kvantita                                     Kvantitativa 
           metoder             metoder         metoder 
     
 
              HazOp              Index                      Konsekvens-    QRA/PRA       Osäkerhetsanalyser 
              PHA                  riskmatriser             analyser              Händelseträd 
              FMEA 
              Riskmatriser   
 
Figur 10 Kategorisering av analysmetoder enligt Magnusson (1999) 
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2.4.3 Kvalitativa riskanalysmetoder 
 
Kvalitativa metoder används främst för att identifiera risker. De kvalitativa 
metoderna är anpassade för olika verksamhetstyper och syftet är främst 
att ge beskrivningar av skeden vid olika förutsättningar. Hos en kvalitativ 
metod uppskattas och klassas riskerna utifrån erfarenheter och enligt 
aktuell metods rekommendationer. De mått som ibland ändå används för 
att bedöma riskkällans nivå är oftast ordinala, det vill säga en kvalitativ 
rangordning av typen stor, liten, etcetera. Inte sällan är syftet att jämföra 
risker med varandra. Även om sannolikhet och konsekvens inte 
formuleras explicit kan de ibland ändå uppskattas grovt. [Magnusson, 
1999] 
 
Med en kvalitativmetod kan en anläggning/process exempelvis erhålla en 
risknivå motsvarande en bokstav eller siffra. Detta resultat är då 
värdefullt för den som är insatt i metoden men det kan bli svårigheter att 
jämföra med andra metoder. Om samma metod utförs på flera likartade 
objekt duger de dock utmärkt som jämförelse mellan de olika objekten 
och resultatet kan lätt ställas mot metodernas acceptanskriterier. Dessa 
analyser används ofta som ett urvalsinstrument för fortsatta detaljerade 
(kvantitativa) analyser. [Slettenmark, 1999] 
 
2.4.4 Semi-kvantitativa riskanalysmetoder 
 
De semikvantitativa metoderna är mer detaljerade i sin uppbyggnad och 
innehåller till viss del mått på konsekvenser och sannolikheter för att en 
oönskad händelse skall inträffa. Med en semikvantitativ riskanalys avses 
en sådan analys som kan beräkna risker kvantitativt, men där resultatet 
bara kan jämföras för inom modellens analyserade objekt. Måtten behöver 
inte vara exakt utan kan beteckna storleksordningar för att kunna 
rangordna och jämföra olika alternativ med olika risker. Detta innebär att 
man kan beräkna hur riskfylld en process är gentemot en annan, men 
man kan ej beräkna den absoluta risken. [Slettenmark, 1999: 45f] 
 
2.4.5 Kvantitativ riskanalys 
 
Resultat av denna riskanalysmetod ges i form av kvantitativa värden. 
Dessa resultat har fördelen att de är enkla att tolka och enkelt kan 
jämföras med riskkriterier och andra verksamheter som beräknats med 
metoden. En kvantitativ riskanalys är ett omfattande arbete som ofta 
kräver tillgång till mycket information och statistik, vilket dock inte alltid 
finns tillgänglig. [Slettenmark, 1999] De kvantitativa riskberäkningarna 
varierar i utformning beroende på uppskattningen avser olycksrisker eller 
exponering för farliga ämnen härstammande från normala processer eller 
rutinartad drift. Gemensamt för alla är emellertid att kvantitativa 
riskberäkningar baseras på osäkerheter i bland annat beräkningsmodeller 
och indata. Dessa osäkerheter fortplantas genom beräkningarna och ger 
en motsvarande osäkerhet i slutresultatet. [Magnusson, 1999] 
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2.4.6 Induktiva och deduktiva metoder  
 
Metoderna för att uppskatta sannolikheter och frekvenser kan antingen ha 
en induktiv eller en deduktiv inriktning. I den induktiva metoden 
identifieras felen först för att sedan undersöka effekterna. Den deduktiva 
metodens tillvägagångssätt är omvänt, effekterna undersöks först för att 
sedan utreda de möjliga orsakerna till dessa. Den induktiva metoden 
tillåter att samla all information som krävs, inklusive irrelevant 
information eller data, men detta är relativt ohanterligt. Av den 
anledningen är metoden svår att använda när man utreder kombinationer 
av händelser. Den deduktiva metoden är generellt mer fokuserad och 
genererar enbart användbar information. Hur som helst om analytikern 
har missat något i början kan den inte åtgärda detta någon annanstans. 
Felträd och händelseträd är de mest kända och använda metoderna för att 
bestämma frekvenser av händelser. [Guerrier, 1999] 
 
Vi har valt att beskriva och identifiera två metoder, en kvalitativ och en 
kvantitativ metod, som används vid riskanalyser, FMEA och FTA. 
 
2.4.7 FMEA 
 
Feleffektanalys – det som följande benämns FMEA – är en del i ett 
arbetssätt, under produkt- respektive produktionsutvecklings faserna och 
ett beredningsinstrument med syfte att i rätt tid identifiera potentiella fel 
möjligheter.  
FMEA används i huvudsak för att göra analyser av produkter och 
processer. Ser man FMEA som en metod, för att på ett systematiskt sätt 
gå igenom vilka problem som kan bli följden av olika typer av oönskade 
händelser. Så finns det i princip inga områden där man inte kan göra en 
FMEA. Det betyder självklart inte att en FMEA skall göras i alla 
sammanhang. Det betyder snarare att en FMEA kan vara ett alternativ, 
när det gäller att se vilka problem eller risker som kan vara förknippade 
med det man för närvarande arbetar med. 
Målet med en FMEA, är att innan en händelse inträffar identifiera ett fel 
och inte efter det att ett fel konstaterats. Därför är det viktigt att 
analysverksamheten sker i ett tidigt skede, vid projekt- eller konstruktions 
planering. FMEA –metoden bygger också på en effektiv hantering av 
vunna erfarenheter, tillgänglig data och kompetens. För att utveckla och 
ständigt göra förbättringsarbeten i processerna. 
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Figur 11 Uppföljning och uppdatering av FMEA 

 

 

FMEA – metoden kan tillämpas på alla former av processer. 
 Planering av produkter, system, anläggningar 
 Konstruktion 
 Produktionsberedning 
 Materialanskaffning 
 Logistik 
 Programvaror 
 Administrativa processer 

 
En FMEA genomförs bäst i form av grupparbete. Gruppens 
sammansättning bör vara sådan att de bästa kompetenser och 
erfarenheter tas tillvara vid varje analystillfälle. Gruppen skall också vara 
allsidigt sammansatt med representanter från: 

 Tekniskt system/produktion med detaljkunskap 
 Kunskap i FMEA  metoden 
 En projektledare   

 
När man identifierat en risk med åtföljande åtgärdsförslag, skall det föras 
vidare till rätt beslutande instans. 
 
Rydebrink (1995) tar upp de huvudsakliga stegen i en FMEA som 
förberedelser, identifiera problem och risker, bedöma och prioritera risker 
samt generera åtgärder.  
 
 
 
 
 
 
 
Analysen består av i huvudsak fyra moment: 
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1. Definiera den produkt eller process som skall analyseras. För att 
förklara detta på ett entydigt sätt, kan en processkartläggning vara 
till stor hjälp. 

 
2. Brainstorming av feltyper, feleffekter och felorsaker. Se figur 12. 
 
 

Begrepp Betydelse Funktion i analysen

Feltyp, FT 

FT, de fel som kan 
inträffa på den 
detalj som 
hanteras i 
processen eller det 
fel som kan 
uppkomma. 

Att ligga till underlag 
för att hitta vilka 
effekter som kan 
drabba produkter, 
användare eller 
kunder. 

Feleffekt, 
FE 

FE är de effekter 
som kan drabba 
produkter, 
användare eller 
kunder om något 
går fel. 

Väsentlig del i 
analysen för att 
kunna förstå hur 
allvarligt ett fel kan 
vara. 

Felorsak, 
FO 

FO är de 
underliggande 
orsakerna till 
feltyperna 

Är i huvudsak till för 
att kunna avgöra 
vilken åtgärd spm 
bör vidtagas för att 
förhindra att felet 
uppträder. 

Figur 12 Begrepp, betydelse och funktion i FMEA analys enligt Rydebrink (1995) 

 
3. Prioritera vad som skall åtgärdas. 
4. Rekommendera åtgärder och följa upp 

 
Det är dock viktigt att FMEA metoden stödjer det syfte som man vill 
uppnå med analysen och är det nödvändigt skall metodiken förändras. Det 
centrala är att man utgår från varför man gör analysen och hur man 
tänker använda resultatet. Exempel på olika syften kan vara: 

 Intern kvalitetsförbättring 
 Jämföra två lösningar 
 Riskbedöma ett projekt 
 Säkra användning 
 Få fram en kontrollplan 
 Göra ekonomiska avvägningar 
 Göra en systemöversikt etc. 

Rydebrink (1995) säger, att många företag vill ha ett bra instrument för 
att avgöra när det är rimligt att utföra en FMEA. Detta leder i många fall 
till en gränsdragningsproblematik och osäkerhet vilket ofta leder till att 
man väljer att inte göra någon FMEA alls. Det är i sådana fall en 
ledningsfråga, kvalité kommer uppifrån. 
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Vi ser däremot en styrka i organisationen, att just ha en metodik som 
täcker över verksamhetens olika gränser. 
 
 
 
Varför ska en FMEA göras eller inte? Ett antal kriterier kan sättas upp för 
att besvara detta: 
 

 Stor förändring (mätetal?) 
 Stor osäkerhet 
 Ny produkt eller process 
 Viktig kund etc. 

 
Bedömningsklass Kriterier för felsannolikhet Kriterier för allvarlighet

1 
Fel förekommer aldrig 
eller sällan 

Ingen inverkan. 
Kunden 
uppmärksammar ej 
felet. 

2-3 Fel förekommer ibland 

Kunden upplever en 
smärre försämring av 
produkten 

4-6 Fel antas förekomma  

Kunden upplever en 
försämring av 
produkten  

7-8 
fel antas vanligt 
förekomma  

Produktfunktionen 
uteblir 

9-10 
Fel antas vara mycket 
vanligt förekommande 

Personsäkerheten 
äventyras, lag krav 
uppfylls ej. (avtal 
uppfylls ej) 

Figur 13 FMEA kriterier och bedömningsklasser från Rydebrink (1995) 

 
2.4.8 FTA 
 
Vid såväl kvalitativ som kvantitativ analys av komplexa system, kan 
felträdsanalys FTA (Fault Tree Analysisi) vara ett utmärkt hjälpmedel.  
Konstruktionen av ett felträd, börjar med att man specificerar den icke 
önskvärda topphändelsen. Sedan tänker man igenom vilka fel (händelser), 
som är direkta orsaker till topphändelsen. Dessa sammanbinds sedan med 
topphändelsen med lämplig logisk grind. Man arbetar sedan successivt ner 
till bashändelserna på apparat-, komponent-, eller detaljnivå.   
 
Målet med en felträdsanalys är, att bestämma alla möjliga kombinationer 
händelser vilka kan leda till ett fel. Analysen börjar med en lista 
innehållande händelser vilka identifierats som risker i systemet. Varje 
element i listan kommer att bli ett felträd där löven antingen är nya 
händelser, som kan läggas till i listan, eller enkla händelser vilka leder till 
ett fel. Dessa enkla händelser är de ursprungliga orsakerna till att ett fel 
uppstår. Roten i felträdet är händelsen, vilken önskas analyseras. Barnen 
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till roten i trädet är de direkta orsakerna till att händelsen i roten inträffar. 
Barnen förenas med logiska grindar, AND och OR, varje barn behandlas 
som en ny rot och analyseras på samma sätt. (Norman, 2001) 
 
Felträdsanalysen används vid beräkning av sannolikheten, för att ett 
system skall fallera och ingen historisk data finns tillgänglig. Denna analys 
kräver dock en god kunskap, av systemet vilket skall bedömas. För att 
åstadkomma detta, kan analysen utnyttja information från en FMEA 
analys vilken tillför information hur systemet fungerar. En felträdsanalys 
är ett logiskt diagram, vilket visar relationen mellan olika system, det vill 
säga en specifik icke önskvärd händelse i ett system och komponentfel i 
systemet. 
Felträdsanalysen består av två stora delar, nämligen konstruktion och 
bedömning. Konstruktionen baseras på indelningen av oönskade 
händelser, till mellanliggande händelser, vilka avslöjar omedelbara 
orsaker. Dessa indelas vidare i andra orsaker, detta fortsätter med andra 
orsaker och fortsätter tills indelningen blir omöjlig eller onödig. 
Indelningen av händelser i orsakshändelser sker med de logiska grindarna 
OCH samt ELLER. (Guerrier 1999) 
 
Både FTA och FMEA är användbara analysmetoder. De är egentligen 
ganska olika, men kompletterar varandra med dess fördelar, beroende på 
vilket stadium i utvecklingen eller processen man befinner sig i. FTA 
fokuserar på misslyckanden och undersöker de tillämpade 
komponenterna, processerna och tillstånden med hjälp av tidigare 
händelser. FTA identifierar alla möjliga medverkande faktorer, vilka 
antingen kan ha verkat ensamt eller i kombination med andra, för att 
bidra till dessa händelser. FMEA fokuserar på varje delkomponent av 
systemet, en i taget och undersöker allt som möjligtvis kan gå snett med 
den komponenten. Styrkan med FTA ligger i att analysera krångel i 
komplexa system. Metoden är mest användbar vid analys av 
designverifikation, processvalidering och i testfaserna i utvecklingsarbetet.  
FMEA är mer en metod som används i ett förebyggande syfte, eftersom 
den primärt förutsäger och uppskattar potentiella fel i ett system innan de 
inträffar, detta resulterar i en robust design. [Elliott, 1998] 
 
2.4.9 Sammanfattning 
 
Enligt Mattson (2002) karaktäriserar den funktionella organisationen, ett 
uppgiftsorienterat synsätt snarare än ett flödesorienterat synsätt. Där en 
av ledningens viktigaste uppgifter är, att skapa förutsättningar för 
organisationen att förverkliga sina mål och uppgifter. Det råder enligt 
Ljungberg & Larsson (2001) heller ingen tvekan om vem som är chef eller 
var gränserna för ansvarsområde går.  
Detta är den klassiska typen av organisation, men de flesta företag säger 
sig idag arbeta enligt en processorienterad organisation. Men hur är det? 
Klarar företagen omställningen? Släpper cheferna makten? Vet de 
anställda om vilka beslutsvägar som finns och var gränserna går? För att 
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ta reda på dessa frågor finns olika tillvägagångssätt, där 
processkartläggning är ett alternativ att använda. 

Riskanalys är ett begrepp, för riskhantering inom en organisation. Idén 
med riskanalys är att skapa god framförhållning och "kontrollerad 
osäkerhet", för att öka möjligheterna att lyckas med ett projekt eller en 
produkt. Det är inte troligt att en enda identifieringsmetod kommer att 
vara tillräcklig för att angripa alla de riskproblem som ett företag ställs 
inför. En kombination är många gånger lämpligt. Viktigt är att skaffa sig 
så mycket information och kunskap om organisationen som möjligt. De 
två metoder vi studerat är FMEA och FTA, vårt fallföretag säger sig 
använda dessa metoder. Vi kommer i vår empiriska del att belysa om 
fallföretaget, använt metoderna frekvent? Har resultatet varit användbart 
för riskeliminering?  Inser företaget nyttan med förebyggande arbete?   
För tyvärr kan FMEA/FTA ibland upplevas som tidsödande och arbetsamt. 
Det kan då hänga ihop med svårigheten att inse nyttan av förebyggande 
arbete. Hur förhåller det sig i vårt fallföretag? 

Sammanfattningsvis kan det uttryckas enligt liknelsen nedan enligt 
Rydebrink (1995) 
”Brandmän som släcker bränder är hjältar i allas ögon, men de som 
brandimpregnerar trä imponerar inte på någon.” 

 
Denna liknelse styrker också vikten av ett engagerat ledarskap i företagen 
som använder FMEA metodiken. Det gäller att ge resurser för 
förebyggande åtgärder och inte ”bara” berömma snabba insatser som visa 
snabba resultat och löser akuta problem. 
 
Enligt Rydebrink (1995) bör FMEA utföras av en tvärfunktionell grupp för 
att säkerställa att så många aspekter som möjligt vägs samman i 
analysen. Hur gör vårt fallföretag? 
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3 Metod 
 
Ett av våra syften med intervjuerna är att undersöka och ta del av respondenternas 
erfarenhet av att identifiera riskfaktorer, kvalitetsarbete och processarbete. Ett annat är 
att möjliggöra för läsaren att bedöma resultatets rimlighet samt att visa hur vi praktiskt 
gått tillväga med undersökningen. Vi kommer nedan att redogöra för de val vi gjort 
mellan olika metoder och motiven till dessa.  
 

3.1 Tänkbara metodval 
 
Valet av metod bygger på olika ställningstagande. Ska studien gå på 
djupet i ett enskilt fall (fallstudie) eller gå på bredden vid en viss tidpunkt 
(tvärsnittsstudie). Den kvalitativa studien ger möjlighet till diskussion om 
problemet, där man som intervjuare kan ställa mot- eller kontrollfrågor 
direkt, men även få möjlighet till djupare förståelse av problemområdet i 
form av ökad insikt. Ambitionen är att försöka förstå och analysera 
helheter (Patel & Davidsson, 1994). Den kvantitativa studien ger 
möjlighet till större urval, och därmed större generaliserbarhet. Den 
kvantitativa undersökningen genomförs ofta i enkätform (Eriksson & 
Weidersheim-Paul, 1999). 
 
Andra tänkbara typer av undersökningar inom ett visst problemområde 
enligt Patel & Davidsson (1994) är: 
 
Den explorativa undersökningen, främsta syftet är att inhämta så mycket 
kunskap som möjligt inom ett bestämt problemområde, innebärande att 
problemområdet belyses allsidigt. Denna typ av undersökning syftar oftast 
till kunskap som ligger till grund för att föra studier vidare. Viktiga delar är 
idérikedom och kreativitet. Vid informationsinsamlingen används ofta flera 
olika tekniker för att samla information, t ex sökning på nätet och 
litteraturinsamling. 
 
Den deskriptiva undersökningen, utgår från befintlig kunskap som 
systematiserats i form av modeller. De beskrivningar man åstadkommit 
kan beröra nu- eller dåtid. Man begränsar sig till de aspekter som man är 
intresserad av och oftast kommer endast en teknik till användning, t ex 
intervjuer. 
 
Hypotesprövande undersökningen används när det finns tillräcklig 
kunskap inom ett område så att man från teorin kan göra antagande i 
förhållande till verkligheten. Detta ger ett underlag för antagande utifrån 
frågeställningarna ”om…..så….” t ex ”Om vi fikar tillsammans så sprids 
den tysta kunskapen”. Denna typ av antagande kallas hypotes och 
uttrycker samband. 
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3.2 Metodval  
 
Vårt val av fallföretag grundar sig dels på att företaget säger sig arbeta i 
process form, är certifierade enligt ISO 9000-2000. Men även för att 
policies inom riskmanagement, informationssäkerhet finns framtagna. För 
det tredje arbetar två (2) i gruppen i fallföretaget, vilket har givit oss 
tillgång till både inre och yttre perspektiv. 
 
 
Metoden vi har valt är den kvalitativa metoden, för den ger oss möjlighet 
till diskussion om problemet. Vi som intervjuare kan ställa mot- eller 
kontrollfrågor direkt, men får även möjlighet till djupare förståelse av 
problemområdet i form av ökad insikt.  
Syftet med att intervjua huvud-, delprocessägare samt aktörer, var att 
skaffa oss förståelse om hur processerna påverkas dels ur ett kvalitets 
perspektiv, vilka verktyg som används och hur frekvent de mäts. Men 
även ur ett risk management perspektiv, att hitta de kritiska punkter som 
utgör risker i processerna. 
Redan genom att göra ett urval har vi varit med och styrt vilken del vi ska 
undersöka, vilket i sin tur kommer att påverka resultatet av 
undersökningen. Intervjuerna kommer att påverkas av informanternas 
förförståelse och uppfattning av inriktning, vilket kommer att styra deras 
svar (Eneroth, 1994). 
 
Vi valde att intervjua personer som i sitt dagliga arbete aktivt arbetar som 
huvudprocessägare, delprocessägare och aktör. Syftet är att få perspektiv 
på riskfaktorer, kvalitetsarbete och processarbete. Respondenterna 
representeras av tre (3) huvudprocessägare, tre (3) delprocessägare och 
tre (3) aktörer, dessa representerar olika processer i vårt fallföretag. 
Intervju har även genomförts med fallföretagets kvalitetschef, vars åsikter 
vi bedömt värdefulla.  
Det totala antalet informanter är tio (10) stycken. Samtliga av 
informanterna har arbetat i processerna i minst två (2) år. Vilket ger dem 
kunskap och erfarenhet av verksamheten. Åldersfördelningen är från 29 
till 54 år, samtliga är män. Detta anser vi ge vår studie en god reliabilitet. 
I vår inledande frågeställning bad vi respektive person beskriva sin roll i 
organisationen och vilka förutsättningar de fått för att vara process ägare. 
 
 
 
 
De vi har intervjuat är följande: 

− Processägare för säljprocessen, Försäljningschef. 
− Processägare för backoffice, Platschef Output Management, Ljungby 
− Processägare produktion, Produktionschef Output Management, 

Ljungby 
− Processägare kvalité och reklamationshantering, Kvalitetschef  
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3 av 4 är har både rollen som chef med arbetsledare funktion och 
huvudprocess ägare, medan 1 har endast rollen som delprocess ägare 
med befattning som kvalitetschef. Denna befattning ser vi som relevant 
för vårt arbete. 
De delprocessägare vi intervjuat representerar backoffice och 
produktionsprocesserna, definierade som delprocessägare ark och rull. 
I försäljningsprocessen är huvudprocessägare även delprocessägare, vars 
svar redovisas under huvudprocessägare i den empiriska delen. I analysen 
kommer svaren att analyseras som både huvud- och delprocessägare. 
Aktörerna som blivit intervjuade är från försäljnings- och backoffice 
processen. Urvalet av aktörer skedde genom ett strategiskt urval, där vi 
kontaktade dem som vi ansåg har lätt att uttrycka sig i ord. (Backman, 
1998). 
 

3.3 Metod för analys 

 
 

Datainsamling 

Da
ge
di
st
m
pr
st
ha
hu

 
 

Beskrivning 
Tolkning 

Sammanfattning 
Komplettering 

Slutsats 

Analys Teori 

Figur 14 Vår beskrivning av metod för analys 

tainsamling, med utgångspunkt från vårat metodval, har vi valt att 
nomföra intervjuer och dialoger. Intervjuerna har skett genom personlig 
rektkontakt. Valet att använda intervjuer var att vi ville närvara när vi 
ällde frågorna, för att minska risken för att respondenten skulle 
issuppfatta frågorna. Genom intervjuerna har vi fått tillgång till s.k. 
imärdata, d.v.s. data som samlats in i syfte att användas i den aktuella 
udien. Intervjuerna inleddes med att vi förklarade vad intervjun skulle 
ndla om. Inriktningen på intervjufrågorna är mot våra tre (3) 
vudteman; processer, kvalité och risk management. Utformningen av 
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frågorna grundar sig på vår problemställning med koppling till 
teoriavsnittet. Respektive intervju har hållits i enskilt rum, vi valde detta 
för att avskärma oss från störande element, såsom telefoner och att folk 
kommer och stör. Varje intervju tog mellan en (1) till två och en halv 
(2,5) timme i anspråk. Under respektive intervju gjordes 
minnesanteckningar, dessa stämdes av med respondenten för att 
säkerställa att vi uppfattat svaren rätt och gav oss möjlighet att 
komplettera våra anteckningar. Vid ett (1) tillfälle fick vi återkomma för 
kompletterande frågor. Karaktären på intervjuerna har följaktligen varit av 
semistrukturerad karaktär. 
 
Processägare har fått ett formulär av frågor (se kapitel 7.3.1), 
delprocessägare (se kapitel 7.3.2) och aktörer (se kapitel 7.3.3). 
För att få en god kvalité i våra intervjuer, har vi intervjuat tio (10) 
personer. Dessa representerar huvud-, delprocessägare och aktörer. 
Enligt Trost (2005) är det bättre att begränsa sig till ett mycket litet antal 
intervjuer. Anledningen är att man kanske inte förmår att få en överblick 
och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller skiljer. 
En kvalitativ ansats som i denna studie strävar efter att visa och fånga 
likheter och olikheter samt att få fram det unika i det fenomen som 
undersökts. Sammanfattningsvis har metoden varit kvalitativ och 
karaktären på undersökningens typ, deskriptiv. 
Intervjuerna gav oss tillgång till information som var av direkt relevans 
med avseende till studiens syfte. Det gavs oss även möjlighet att tolka 
andra signaler, t ex kroppsspråk, nyanser i svaren och se vilka kunskaper 
den intervjuade besitter (Starrin, 1991).  
 
Beskrivning, för att få en tydlig struktur i vår empiri, valde vi att beskriva 
våra intervjufrågor i tre (3) olika teman, processer, kvalité och 
riskmanagement. Denna struktur återfinns även i vår teoridel. Svaren 
delades in efter respondenternas process tillhörighet. Denna indelning 
hjälpte oss att fortsätta tolka svaren från de signaler vi uppfattat från 
intervjuerna. 
Sammanfattningen är vår empiriska del, där vi sammanfattar det som är 
relevant för vårt arbete. För att få helhetssyn och lösa vårt problem, 
kommer vi att analysera svaren i förhållande till processerna och 
respektive processdeltagare, dvs. processägare från tex. försäljning 
analyseras mot processägare produktion osv. I denna fas av arbetet 
märks det tydligt, om man måste gå tillbaks och göra kompletteringar. Vid 
kompletteringar i arbetet, är arbetsgången att börja om från början dvs. 
med datainsamlingen och därefter följa de olika momenten, enligt figur 
10. 
 
Analysen av insamlad data inleddes med att vi sammanställde vad 
respondenterna sagt, för att få en helhetsbild över informationen. I 
analysen kommer vi att ta hjälp av vår teori för att skilja ut de relevanta 
förhållanden, vilket innebär att vi kan reducera svaren till en hanterbar 
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massa (Jacobsen, 2002). Efter detta analyseras empiri delen gentemot 
teoridelen. 
 
 
I vår sista del slutsatsen, är vårt syfte att åstadkomma ett ramverk om 
hur processerna tar tillvara på och säkerställer den information som krävs 
för att klara kundens önskade kvalité. 
 

3.4 Metodkritik 
 
Det finns ingen insamlingsmetod som är bättre eller sämre än någon 
annan. Däremot finns det metoder som är bättre eller sämre i en viss 
situation.  
Vid litteraturstudie är det extra viktigt att vara medveten om att 
informationen kan vara förvrängd eller inte heltäckande. De sökrutiner 
som används vid litteratursökning t.ex. vilka databaser och sökord som 
används, kan medföra att litteraturunderlaget blir ofullständigt. Det är 
därför viktigt att alltid ifrågasätta informationen och den egna 
användningen av materialet. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Då mycket information samlats in under ett sådant här arbete och många 
delmoment ska genomföras, finns det flera ställen där felkällor kan 
uppstå. Två sätt att se om informationen är rätt i förhållandet till syftet är, 
enligt Lekvall & Wahlbin (2001), validitet och reliabilitet. 
Validitet syftar till att visa om mätmetoden verkligen mäter den egenskap 
som ska mätas och att rätt information används (Lekvall & Wahlbin, 
2001). För att få så stor validitet som möjligt försöker vi att insamla data, 
information, på bred front genom att intervjua flera personer som har 
förståelse för fallföretagets processer.  
Med reliabilitet menas hur väl resultat kan upprepas om undersökningen 
gjordes igen. Detta syftar till att få fram en väl dokumenterad rapport 
som är gjord enligt ett accepterat mönster. Är arbetet väl genomfört ska 
det vara möjligt att nå samma resultat igen (Lekvall & Wahlbin, 2001).  
Under arbetet med rapporten har vi dokumenterat det som gjorts 
kontinuerligt i rapporten och i anteckningar. Eftersom en stor mängd 
information kom fram i intervjuer av personer i fallföretaget kan det vara 
svårt att upprepa resultatet exakt. Reliabiliteten är därför inte hundra 
procentig, men genom att vi dokumenterat allt noga borde resultatet ändå 
kunna bekräftas av fallföretaget i framtiden.  
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4 Empiri 
 

4.1 Företags presentation  
 
Strålfors är en internationell koncern med huvudkontor i Ljungby. 
Verksamheten finns idag representerad i 12 länder med stark position i 
Norden, men med alltmer fokus på ökad omfattning på nyckelmarknader i 
Europa. Strålfors huvudmål är att vara en ledande affärspartner inom 
prioriterade applikationsområden för att ta hand om och utveckla system 
av helhetslösning kundens informationsöverföring. 
Strålfors distribuerar informationen direkt till kundens kund på det media 
som önskas. Det innebär att man tar emot kunders information i form av 
datafiler, förädlar den och skickar ut den till slutkund antingen på papper, 
lagrad på kort eller på elektronisk väg. Ofta handlar det också om en 
kombination. Detta gör företaget för kunden mest effektiva och 
kostnadsbesparande sätt.  
 
Koncernstrukturen bygger på tre olika block (divisioner) och 
gemensamma funktioner som finans, marknad, affärsutveckling och 
human resource. 
 
 
 

Figur 15 Fallföretagets organisationsbild. Källa fallföretagets verksamhetshandbok 
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Division Grafiska: 
Omfattar Print on Demand lösningar och traditionella blanketter. 
Spelprodukter såsom bongar och tipsrullar till spelarrangörer 
Utvecklar, producerar och marknadsför informationsbärare för 
märkning och identifikation. 

Division Informationslogistik: 
Effektiv outsourcing inom områdena administrativa rutiner och 
direktmarknadsföring. 
Integrerar elektroniska betaltjänster i de olika tekniska miljöer kunden 
verkar i. Svarar för effektiva konceptlösningar med magnettands- och 
smarta kort. 

Division SPI( System- och produktorienterad informationsöverföring) 
Ett heltäckande sortiment av tillbehör och förbrukningsartiklar för datorer 
och kringutrustning. Världsledande för- och efterbehandlingssystem för 
hög-hastighetsskrivare. 
 
Strålfors koncernens affärsidé är att vara ett IT-fokuserat Business-to-
Businessföretag med grafisk tradition verksamt med helshetslösningar 
inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och 
levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av 
affärskritisk information. 
 
Mål för koncernen: 

− Ledande position i Skandinavien och stark aktör på andra 
nyckelmarknader i Europa.  

− 20 procent avkastning på operativt kapital. 
− 10 procent årlig organisk omsättningsökning. 
− Omsättningen ska uppgå till cirka 5 000 MSEK år 2005. 

 
Koncernens strategi är att: 

− Leverera lösningar för informationsöverföring som stödjer kundens 
möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Strålfors 
hämtar, förädlar, lagra och levererar kundernas affärskritiska 
information. 

− Erbjuda rätt lösning för informationsöverföring oavsett teknik och 
material. Leverera såväl grafiska informationsbärare- etikett och 
blankett- som kort och elektroniska lösningar. 

− Kombinera effektiv produktion med tids- och kostnadsbesparande 
logistik och leveranslösningar. 

− Prioritera löpande, repetitiva affärer eller transaktioner. 
 
För att möta nya krav och kundönskemål med åtföljande förändringar i 
produkt- och tjänsteportföljen krävs en lärande och lyhörd organisation.  
Kunderna skall kunna anlita Strålfors för grafiska lösningar, 
maskinlösningar, elektroniska och kortbaserade lösningar samt för 
distributionstjänster inom informationsöverföring.  
Oavsett lösning skall kunden mötas av engagerade och kunniga 
medarbetare som har tillgång till berikande kompetensutveckling, som 
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delar företagets värderingar och normer och som trivs med sina 
arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö. Detta kan sammanfattas i företagets 
tre kärnvärden 
 
Tillförlitlighet, att stå för sina löften. 
Proaktivitet, ta initiativ till och delta i kundens utveckling. 
Värme, engagemang är viktigt. 
 
För att möta kraven på god säkerhet har Strålfors prioriterat arbetet med 
att eliminera risker. En god riskhantering skyddar koncernen mot förluster 
både direkt ekonomiskt men även imagemässigt. Målet med risk- och 
säkerhetsverksamheten syftar till att lokalisera, identifiera och kvantifiera 
de risker som företaget löper. Det innebär också att vidta åtgärder för att 
i möjligaste mån eliminera eller reducera riskerna samt – när det bedöms 
lämpligt – genom försäkring helt eller delvis överföra dem till annan 
riskbärare. 
 
Strålfors har definierat riskbegreppet, för dem innebär detta: 
• Policy och regelverk 
• Informationssäkerhet 
• Fysisk säkerhet 
• Administrativ säkerhet 
• Intrångsskydd 
• Kontinuitetsplanering 
• Försäkringar 
 
RISKANALYSER AV VERKSAMHETEN 
Varje affärsområde har ansvar för riskanalyser av sin verksamhet. 
Riskerna är definierade med olika tidshorisonter och omfattar allt som kan 
ha en negativ inverkan på företaget, både ekonomiskt, personellt och 
imagemässigt. Målsättningen är att säkerställa verksamheten mot avbrott 
och eliminera eventuella skador på företaget genom att förebygga och 
minimera verkan av oönskade händelser.  
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4.2 Presentation av fallföretaget - Informationslogistik 
Inom vårt fallföretag har vi valt att avgränsa oss till affärsområdet 
Informations logistik. Fallföretaget koncentrerar sig på att ta hand om de 
delar som inte ingår i kundens kärnverksamhet m a o outsourcing. 
Affärsområdet har fem väsentliga kompetensområden: 
 

• Utdataproduktion, 
• Personalisering av kort 
• E-tjänster inom affärs- och marknads kommunikation,  
• Elektroniska betaltjänster  
• Logistik lagerhållning, packning och olika utskick av fysiska 

produkter till slutkund eller användare. 
 

 
Figur 16 Processkarta för affärsområde Informationslogistik. Källa fallföretagets 
verksamhetshandbok 

 
Dessa områden förenas, för att skapa kundunika lösningar. Efterfrågan 
finns därtill på helhetslösningar för information oavsett media. 
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Affärsområdet tillhandahåller därför produkter och tjänster inom print, 
elektronisk informationsöverföring och kuvertering.  
 
Att kunna möta komplexiteten i kundbehoven är den avgjort viktigaste 
faktorn för affärsområdet, där man räknar med en varaktig årlig organisk 
tillväxt på 10-20 procent. 
 
 

 
Figur 17 Organisationsschema för Output Management. Källa fallföretagets 
verksamhetshandbok 
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4.3 Processer 
För att säkerhetsställa kundernas outsourcing ställs höga krav på de olika 
processer som används. Ett uttryck som används vid kontakt med kund är 
”Vi vill bli en del av din organisation” eller som en kund sagt ”Vi ser inte 
Strålfors som en leverantör, utan som en del av våra processer”.  
 
Vårt syfte med denna beskrivning av processkartan är att förtydliga de 
huvudprocesser, delprocesser och stödprocesser som finns för att ta fram 
produkter (inkl utföra tjänster) för att uppfylla kunders krav. 
Processkartan visar hur huvudprocesserna och delprocesserna samspelar. 
Fallföretagets huvudprocesser är säljprocess, backofficeprocess, 
produktionsprocess och logistikprocess. Vi har avgränsat oss från 
logistikprocessen då den är under uppbyggnad och ännu inte 
dokumenterad hos fallföretaget. 
 

Output Management.

FÖRSÄLJNINGSPROCESS

HUVUDPROCESSER
BACK OFFICE PROCESS PRODUKTIONSPROCESS LOGISTIK PROCESS

AFFÄRSIDE, MÅL, STRATEGI

FÖRFRÅGAN

BESTÄLLNING

FAKTURERING

RUTINADMINISTRATION

PRINT/KUVERTERING

KORTPRODUKTION

PLOCK & PACK

FÖRSÄLJNING

OFFERTER

AVTAL        

DELPROCESSER
DISTRIBUTION

CANAL DIGITAL

MiljöEkonomi H R Datautvveckling

Inköp         UnderhållSäkerhet

STÖDPROCESSER

Kvalitet

Ledning

 
Figur 18 Processkarta för verksamhetsområde Output Management. Källa fallföretagets
verksamhetshandbok 
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4.4 Händelseförlopp i processerna 
 
I detta avsnitt beskrivs nuvarande processer och aktiviteter i 
händelseförloppet från försäljning till produktion. Syftet med denna 
kartläggning är att få fram en klar översikt av flöden och arbetsgång. Med 
hänsyn till vårt problem och enligt Sörqvist (2004) är det intressant att 
studera de gränssnitt som uppstår i övergångar mellan en verksamhets 
olika avdelningar, funktioner och processer. Utifrån detta för att påpeka 
hur företaget säkerställer kundens behov och kvalité. Nedanstående 
exempel på kritiska punkter ska vi beskriva i händelseförloppet. 
 

− Vem ansvarar för överlämningen mellan processerna? 
− Hur ser överlämningen ut, dokumentation? 
− Vilka är det kritiska punkterna i händelseförloppet? 

 
 
4.4.1 Säljprocessen 
 
Företagets olika verksamhets och affärsområden identifierar marknadens 
intressanta kund prospekt. Dessa prospekt ligger till grund för 
kundbearbetning och ”actionplan”. 
Säljaren träffar kunden och identifierar, analyserar och dokumenterar 
kundens behov. En förstudie inleds för att se om kundens önskemål av 
tjänster harmoniserar mot fallföretagets kärnverksamhet samt om kunden 
är kreditvärdig. Man gör en första riskkontroll som även ska vara 
förankrad med processägare. Vidare så inkluderar man backoffice 
processen i form av projektledare, som utifrån förfrågan gemensamt med 
säljaren tar fram ett offertunderlag. Efter det att kunden godkänt offerten 
skapas ett avtal som skall ligga till grund för överlämning till nästa 
process.  
 
4.4.2 Backofficeprocessen 
 
För varje kund skapas det ett team som skall hantera implementeringen 
och drift av nya uppdrag. Backoffice består av olika roller i teamet så som 
projektledare, kundsupport och programmerare. 
Avtalet är ett underlag för beställning till backoffice. I samband med 
beställningen görs en första kvalitetskontroll att beställningen är enligt 
överenskommelse med försäljningsprocessen. Beställningen beskriver 
uppdraget i sin helhet och skall vara ett underlag för nästa 
kvalitetskontroll som är implementering och framtagning av arbetsorder 
till produktionsprocessens rutinadministration.  
Arbetsordern är ett verktyg som beskriver kundens behov enligt avtal, 
samt ger produktionens delprocesser (print/kuvertering, kortproduktion 
samt plock & pack) rätt förutsättningar för att leverera produkter och 
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tjänster enligt beställningen. Utifrån arbetsordern skickas en 
orderbekräftelse till kund för att konfirmera beställningen.  
 
4.4.3 Produktionsprocessen 
 
När ordern är godkänd av kunden är nästa steg att lämna den vidare till 
produktionsprocessen, som är uppbyggd på funktionerna  

− Jobpreparering: Efter rutinbeskrivning mottas här kundunik data 
som denna funktion produktionsförbereder med printfiler och 
arbetsorder. 

− Printning: Printoperatörerna startar upp produktion utifrån 
arbetsordern. 

− Kuvertering: Operatörerna mottar printat material från printning 
och arbetsordern är verktyget för att skapa en fullständig 
försändelse. 

− Produktionssamordnare: Har en övergripande roll för finplanering 
och resurstillsättning. 

 
Som viktiga stödfunktioner till produktionen är inköp och underhåll som 
försörjer alla produktionens moment med ingående komponenter och 
förbrukningsartiklar  
 
I arbetsordern bifogas manus och packprov med manusstämplar. Innan 
jobbet tas in signerar man olika kontrollpunkter som garanterar 
produktens innehåll och utseende, enligt överenskommelse med kunden. 
På arbetsordern anges produktionsflöde och kalkylerad ledtid. Vid 
intagning av uppdraget skall försändelsen godkännas mot manus och 
packprov enligt kontrollplan på arbetsordern. Efter färdigställande av 
uppdraget används arbetsordern som ett faktureringsunderlag. Som sista 
kvalitetskontroll görs även efterkalkyler för att se om priserna stämmer 
överens med offerten. 
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Figur 19 Beskrivning av händelseförloppet inom verksamhetsområde Output 
Management 

Som underlag i de olika processerna för att åtgärda och förebygga 
problem använder man sig av en kvantitativ problemidentifiering och 
dokumentation av dessa. En analys genomförs som ligger till grund för en 
åtgärdsplan och ansvarig ska utses som ”ägare” till problem och risker 
som kan uppstå. 
Men som Sörqvist (2004) påpekar är summan av alla de kunskaper, 
intryck, erfarenheter och upplevelser, som finns i huvudet på alla 
verksamhetens medarbetare enorm. Detta innefattar saker som skulle 
kunna utvecklas och förbättras i verksamheten eller hos de produkter och 
tjänster som tillhandahålls. Ett viktigt led i arbetet är således att 
identifiera verksamhetens förbättringsmöjligheter genom att få tillgång till 
denna information. 
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4.4.4 Sammanställning av intervjuer inom processer. 

 
Syftet med dessa intervjufrågor är att undersöka hur väl processerna är 
identifierade samt implementerade inom organisationen.  
 
Huvudprocessägare 
 
Företagsledningen utsåg huvudprocessägare och huvudprocesser inom 
Output Management.  Därefter deltog samtliga huvudprocessägare vid 
processkartläggningen. Detta medför att alla vet vilka huvudprocesserna 
är. Delprocesserna är identifierade, däremot är de inte dokumenterade 
eller implementerade i organisationen vilket alla huvudprocessägare 
säger. Till skillnad från delprocesserna är stödprocesserna både 
identifierade och dokumenterade enligt samtliga. 
Vid överlämning mellan huvudprocesser svarar huvudprocessägare för 
försäljning och backoffice att överlämningen är personrelaterad.  Det sker 
ingen strukturerad eller dokumenterad överlämning. Vidare anser 
huvudprocessägare produktion att överlämningen i vissa fall kan vara så 
personrelaterad, att det finns en risk för att man inte kan släppa taget vid 
ett överlämnande. Detta medför att man följer uppdraget in i nästa 
process, vilket gör mer skada än nytta. 
Huvudprocessägare produktion anser vidare att vid rutinuppdrag fungerar 
överlämningarna bra, samt hänvisar till driftshandbok som gäller för 
respektive uppdrag. Samtidigt som han påpekar att vid icke rutinuppdrag 
finns osäkerhet för kritiskt överlämnande. Han menar att vid 
överlämningen finns risk för att informationen mellan olika processer inte 
går ända fram, eller att instruktionerna blir otydliga. 
 
 
Vid överlämnande från huvudprocess till delprocess tycker 
huvudprocessägare försäljning och produktion att output är okej, men att 
det finns vissa kritiska styrdokument som bör förbättras. Däremot så 
anser huvudprocessägare backoffice att det sker via en personrelaterad 
överlämning, där det inte finns någon tydlig dokumenterad överlämning, 
m.a.o. regelverk saknas. 
Samtliga huvudprocessägare anser att input till delprocesserna från 
huvudprocessen är bra, men huvudprocessägare försäljning anser att det 
måste fokuseras mer på kundens behov.  
Samtliga processägare svarade att processerna är identifierade och 
relevanta för verksamheten.  
Ledningsprocessen är enligt alla identifierad och hänvisar till 
verksamhetshandboken. Huvudprocessägare försäljning är mer tydlig och 
svarar att processen inriktar sig mot strategier, mål och resurser.  
Huvudprocessägare backoffice ansvarig tycker att företaget har en 
tvärfunktionell organisation, men att uppdragen styrs genom processerna. 
Huvudprocessägare försäljning och produktion anser att organisationen 
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styrs av processerna. Dessutom anser huvudprocessägare produktion att 
resurshanteringen är svår att lösa. 
 
Delprocessägare. 
 
Enligt samtliga så har man klart för sig vem som är processägare i sin 
egen delprocess. Däremot så är det bara delprocessägare backoffice som 
är medveten om processkartan och dess utseende för fallföretaget. Båda 
delprocessägare produktion är mer osäkra och efter att vi visat upp kartan 
känner de igen sig. Vidare så tycker samtliga att processkartan är relevant 
för fallföretaget där strukturen är okej. Man kan lätt följa flödet. 
 
Vid överlämningarna mellan huvudprocess till huvudprocess så anser alla 
att arbetsordern är ett gemensamt verktyg som överlämning. 
 
Delprocessägare produktion ark anser vidare att en skriftlig 
dokumentation är nödvändig när man lämnar över från huvudprocess till 
delprocess, medan delprocessägare backoffice anser att arbetsordern 
gäller även här. 
 
När man konkret ska göra ett överlämnande mellan processerna så är 
outputen väldigt beroende på vad som kommer in i inputen anser alla. Vid 
mottagande av input så tycker samtliga att ett regelverk saknas och man 
är mycket person beroende. Den som fick inputen ska slutföra uppdraget. 
Delprocessägare produktion rull anser vidare att erfarenheten har en stor 
betydelse. Man vet vad som ska göras även om inputen är otydlig.  
 
Aktörer 
 
Överlämningen mellan huvudprocess till delprocess sker genom att man 
involveras i varandras processer, anser aktör försäljning och backoffice. 
Aktör backoffice ser även arbetsordern som en del av överlämning mellan 
processerna.  
Vid överlämnande av output tullas det på kvalitén på grund av tidsbrist 
enligt aktör försäljning. Däremot så ser aktör produktion och backoffice, 
att vid rutin uppdrag så finns bra överlämningar. Men vid snabba 
förändringar missas viss information vid överlämningar. Vid mottagande 
av input så anser samtliga att man ofta får söka efter informationen själv.  
 
Aktör försäljning och backoffice menar att fallföretagets processkarta inte 
är relevant för verksamheten. Den är inte kundanpassad och bör förbättra 
synergieffekter mellan företagets olika enheter och gemensamma 
funktioner. Aktör produktion anser att han är för dåligt insatt för att ge 
korrekt kommentar om den.  
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4.5 Risk Management 
 
Målet med risk management-arbetet i Strålforskoncernen är att kunna 
driva verksamheten så obehindrat som möjligt utan avbrott, samtidigt 
som vi visar ansvar gentemot anställda, kunder, aktieägare och övriga 
intressenter. 
 
För att möta kraven på god säkerhet har Strålfors prioriterat arbetet med 
att eliminera risker. En god riskhantering skyddar koncernen mot förluster 
inte bara ekonomiskt utan även imagemässigt. Målet med risk- och 
säkerhetsverksamheten syftar till att lokalisera, identifiera, och kvantifiera 
de risker som företaget löper. Det innebär också att vidta åtgärder för att 
i möjligaste mån eliminera eller reducera riskerna samt – när det bedöms 
lämpligt – genom försäkring helt eller delvis överföra dem till annan 
riskbärare. 
 
Strålfors definition av Risk Management är: 

• Lagstiftning och andra krav 
• Informationssäkerhet 
• Fysisk säkerhet 
• Administrativ säkerhet 
• Intrångsskydd 
• Kontinuitetsplanering 
• Försäkringar 

 
Inom några av ovanstående punkter finns tilläggspolicy till exempel inom 
informationssäkerhet. 
 
Det finns en övergripande Loss Prevention Standard som komplement till 
denna policy. Denna standard måste beaktas så snart som möjligt när nya 
verksamheter skall tas i bruk. Risknivån måste alltid stå i proportion till 
risken för skada och den tänkbara förlusten som ett speciellt hot kan 
innebära för verksamheten. Alla krav på säkerhetsåtgärder skall baseras 
på riskanalyser. 
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4.5.1 Sammanställning av intervjuer inom risk management. 
 
Syftet med temat Risk Management är att se om organisationen använder 
eller har använt sig av riskanalyser för att identifiera och eliminera risker, 
i fallföretagets processer. 
 
Huvudprocessägare 
 
Samtliga huvudprocessägare svarar att de deltagit i 
huvudprocesskartläggningen. Huvudprocessägare backoffice deltog inte i 
delprocesskartläggningen, processägare försäljning och produktion deltog 
däremot även i delprocesskartläggningen. 
Vid kartläggningen svarade samtliga att input analyserades. Processägare 
försäljning förtydligade att det vid input är viktigt att förstå kundens 
behov. Vid output analysen var svaren inte lika eniga, processägare 
backoffice tycker att output är analyserad, men kan förbättras. 
Processägare försäljning anser att output saknar en tydlig dokumenterad 
överlämning, ett regelverk måste implementeras. Processägare 
produktion upplever outputen kritisk, en orsak är att säljare har svårt att 
släppa uppdraget vidare i processen. 
Huvudprocessägare för backoffice och försäljning har deltagit och använt 
sig av riskanalyser, vid t.ex. offerter och avtal. Däremot har 
huvudprocessägare för produktion endast tagit del av resultatet från olika 
riskanalyser. Den metod som de använt sig av är, enligt samtliga FMEA. 
Huvudprocessägare försäljning och backoffice svarar att analys görs vid 
implementering av nya kunder och produkter. Processägare produktion 
säger att kriterierna är, när ny produktionslina skall startas eller har 
initierats av projektledare eller säljare. 
Full enighet råder mellan respondenterna, att det är processägarna som 
genomför riskanalyserna. Frekvens i riskanalyserna är oregelbunden enligt 
huvudprocessägare backoffice och produktion. Medan försäljning svarar 
att de genomförs i de fall offert görs till kund. 
Samtliga svarar att syftet med riskanalyserna är att förebygga och 
undvika problem, för att tillfredsställa kundernas behov. 
När en riskanalys görs svarar samtliga att den genomförs i någon form av 
grupparbete t ex i en projektorganisation. Analyserna resulterar i en 
dokumenterad åtgärdslista som finns tillgänglig för berörd personal. 
Åtgärdslistan upplevs av alla som saklig, men processägare produktion 
anser att avvikelserna bör prioriteras bättre. 
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Delprocessägare. 
 
Enligt samtliga delprocessägare, har man inte deltagit i någon 
processkartläggning. Däremot har delprocessägare ark deltagit i speciella 
kartläggningar för kundunika lösningar.  
De tre delprocessägare är eniga om att det inte finns någon tydligt 
dokumenterad input eller output. Delprocessägare backoffice och ark 
svarar att överlämningarna är personrelaterade dvs. olika från person till 
person. Delprocessägare rull anser att erfarenheten gör att det blir rätt vid 
överlämningarna.  

 
I fallföretaget har delprocessägare backoffice varit delaktig i riskanalyser 
för att identifiera och eliminera risker. Metoden som användes var 
miniriskmetoden. Delprocessägare ark har deltagit i en riskanalys, men 
inte i förebyggande syfte, utan för att rätta till framtida fel. Fick dock 
ingen information om vilken metod som användes. Delprocessägare rull 
har inte deltagit i någon riskanalys. 
Samtliga delprocessägare känner inte till om det finns några särskilda 
kriterier för när en riskanalys skall genomföras. Deras analyser görs när 
problemen redan uppstått. 

 
Riskanalyserna drivs enligt delprocessägare backoffice och rull av 
processägare, vars frekvens drivs oregelbundet. Medan delprocessägare 
ark svarar att de drivs av olika personer t.ex. kvalitetsansvarig eller 
projektledare. Då delprocessägare rull ej deltagit i några riskanalyser, vet 
han inte i vilken frekvens de görs.  
Bland delprocessägare råder det full enighet om att syftet med 
riskanalyserna är att förhindra att problem återkommer. Kommentar från 
delprocessägare backoffice är, att de borde göras i förebyggande syfte. 
Delprocessägare backoffice svarar att eftersom riskanalyserna inte görs i 
förebyggande syfte, genomförs de av berörd personal när problemen 
påträffats. Delprocessägare rull och ark svarar att riskanalyserna utförs av 
huvudprocessägare produktion, som sedermera bryts ned till olika 
grupper. 
De fel som påträffats har enligt delprocessägare backoffice oftast 
förekommit i produktionen. Enighet råder bland delprocessägare rull och 
ark att de flesta fel uppstår pga. otydliga arbetsinstruktioner m.a.o. 
felaktig information från backoffice. 
Samtliga delprocessägare svarar att någon dokumenterad åtgärdslista 
från riskanalyserna varken finns tillgänglig eller är användbar. 
 
 
 
 
Aktörer 
 
Bland aktörer har två (2) stycken varit delaktiga i processkartläggningen, 
närmare bestämt aktörer från försäljning respektive 
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produktionsprocessen. Aktör backoffice har inte deltagit. Samtliga aktörer 
svarar att någon analys av input ej genomförts. Aktör backoffice 
kommentar är att man ofta får söka informationen själv. 
Aktör försäljning och backoffice svarar att output analyserats, men pga. 
tidsbrist och förändring i rutinuppdrag görs avkall på information och 
kvalité’. Enligt aktör produktion gjordes ingen analys på output. 
Aktör försäljning har deltagit i riskanalys, men svarar att det inte 
användes någon vedertagen metod. Aktörer produktion och backoffice har 
inte medverkat i någon konkret riskanalys, däremot har de identifierat och 
deltagit i vissa problemlösningar. 
De kriterier när en analys ska genomföras är enligt aktör försäljning och 
backoffice, vid implementering av ny kund. Aktör produktion anser att 
kunden avgör när riskanalys skall genomföras.  
De som har genomfört analyserna är enligt aktör försäljning 
projektorganisationen eller affärsansvarig, vars frekvens är oregelbunden.    
Aktörer från produktion och backoffice menar att analyserna genomförs av 
processägare eller projektledare. Frekvensen som analyserna utförs, är 
när problem inträffat. 
Syftet med riskanalyserna för aktör försäljning är att säkerhetsställa 
kundens betalningsförmåga. Backoffice aktörs syfte med riskanalyserna är 
att undvika fel för t.ex. framtida kvalitetsförbättringar. Aktör produktion 
anser att det inte finns något uttalat syfte, de görs vid behov. 
Aktör försäljning gör riskanalys genom en kreditbedömning av kunden via 
ekonomi avdelningen, där avvikelsen även identifieras med hänsyn till 
resultatet av kreditbedömningen. Aktör backoffice svarar att riskanalysen 
genomförs genom intervjuer för att hitta riskerna. Därefter anpassas 
uppdraget till den egna organisationen. Vid de analyser som gjorts vet 
inte aktören var felen påträffats. Aktör produktion vet inte hur 
riskanalyser genomförs eller var de har identifierats. 
Den åtgärdslista som finns enligt aktör försäljning följer kvalitetsrutinen, 
listan är både tillgänglig och har varit användbar. Aktör produktion och 
backoffice svarar att någon dokumenterad åtgärdslista från riskanalyserna 
varken finns tillgänglig eller är användbar. 
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4.6 Kvalité 
 
Verksamheterna i Sverige, Norge och Storbritannien är certifierade enligt 
ISO 9001: 2000, samt enheterna i Sverige och Storbritannien även enligt 
ISO 14001. 
Enligt dessa standarder har verksamheterna dokumenterats som ett 
nätverk av processer/rutiner som tillsammans gör att produkterna och 
tjänster får rätt kvalitet. Ledningssystemet skall säkerställa att endast 
produkter och tjänster av rätt kvalitet tas fram. Detta görs genom att 
effektivt planera, samordna och styra alla kvalitetspåverkande 
processer/aktiviteter. 
 
Ledningssystemet är uppbyggt kring följande principer: 

• Kundfokusering 
• Ledarskap 
• Delaktighet hos medarbetarna 
• Processorientering 
• Systematiskt ledning 
• Ständiga förbättringar 
• Faktabaserade beslut 
• Ömsesidiga leverantörsrelationer 

 
4.6.1 Sammanställning av intervjuer inom kvalité. 
 
Avsikt med frågeställning inom Temat Kvalité är att identifiera hur 
kvalitets arbete bedrivs och hur man kan säkerställa kundens krav och 
behov. 
 
Huvudprocessägare 
 
Begreppet kvalité innebär för alla process ägare att man gör rätt från 
början och levererar i rätt tid vad man kommit överens om. Detta innebär 
att kundens input till processen skall vara tydligt beskriven och 
dokumenterad. 
 
Beroende på vilken process man deltar i eller driver, används 
kvalitetsarbetet på olika sätt. Samtliga huvudprocessägare använder sig 
av kvalitet som ett verktyg i sitt dagliga arbete. Huvudprocessägare för 
säljprocessen använder sig av företagets övergripande mallar och policy i 
kvalitetsarbetet, medan övriga huvudprocessägare för backoffice och 
produktion arbetar med kvalitén knuten till den dagliga verksamheten i 
form av tydliga instruktioner mot uppsatta mål. Emellertid känner 
samtliga huvudprocessägare till företagets kvalitetspolicy och anser sig ha 
den kunskap som krävs för att utföra sitt arbete enligt kvalitetskraven. 
Dock påpekar huvudprocessägare för produktion att i processen saknas 
det ett bra planeringsverktyg för att uppfylla kundens krav. 
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Samtliga huvudprocessägare känner till att det årligen genomförs en NKI 
(nöjd kund index) för att identifiera kundens uppfattning om företaget. Ett 
annat syfte med en årlig NKI undersökning är att revidera verksamhetens 
processer ur ett externt kundperspektiv. Genomgående svarade samtliga 
att de använder sig av reklamationsstatistik för att säkerställa externa 
kunders kvalité, men det finns ingen mätning på den interna kundens 
kvalité. Huvudprocessägare för försäljning och backoffice använder sig av 
målsamtal som ett led i interna revideringar.  
Idag används ingen riskanalys exempelvis FMEA eller FTA för att 
säkerställa eller förebygga kundens kvalité. 
 
Alla huvudprocessägare använder sig av interna och externa revisioner för 
att kontrollera och upptäcka brister i sin process. Huvudprocessägare i 
produktionsprocessen använder sig av signering på arbetsorder/körjournal 
för att säkerställa kvalitén i processen. 
 
Det är kunden som bestämmer vad som är kvalité, anser alla.  
Huvudprocessägare för backoffice och produktion är de som använder sig 
av en rutinbeskrivning som definierar och specificerar kundens behov och 
krav in i processen. 
 
Beroende i vilken process man befinner sig i förmedlas kundens behov 
vidare på olika sätt. Huvudprocessägare för backoffice och produktion 
anser att allt ifrån rutinbeskrivning, muntlig och skriftlig information är ett 
sätt. Huvudprocessägare för produktion anser vidare att mötes forum för 
information som ligger utanför arbetsorder och körjournal är ett annat 
sätt.  
 
Delprocessägare 
 
Kvalité innebär för alla delprocessägare att man gör rätt från början, samt 
levererar i rätt tid utifrån de rutinbeskrivningar och arbetsorder som är 
upprättade. De menar att kvalité är ett verktyg i det dagliga arbetet, 
samtidigt som delprocessägare för ark anser att ur ett kundperspektiv är 
det enbart ett begrepp. 
 
Delprocessägare för rull påpekar att arbetsmiljön är en viktig faktor för att 
nå kvalité. 
Samtliga delprocessägare anser att alla medarbetare har ett 
kvalitetsansvar oavsett befattning. Det övergripande kvalitetsansvaret har 
kvalitetschef inom affärsområdet, tillsammans med respektive 
processägare. 
Vidare säger samtliga delprocessägare att definitionen av kvalité är att 
leverera i rätt tid med rätt förutsättningar enligt kundens förväntningar 
och önskemål. Dock påpekar delprocessägare för ark att jobben måste 
vara enligt företagets ramar för vad som är praktiskt genomförbart. 
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Alla delprocessägare anser att arbetsorder är ett verktyg som innehåller 
en kontrollplan för att säkerställa uppdragen samt föra vidare kundens 
behov i processerna. Vilket gör att man på detta sätt kan åtgärda 
problemet och påverka processen för att förbättra kvalitén på sikt. 
Enligt delprocessägare för rull och ark är det en risk om informationen 
kommer fram för sent för att uppfylla kundens behov enligt ordern. De 
menar också att kundens behov klargörs tydligare vid större order än vid 
små. Det ska också tilläggas att de förändringar som görs i nutid ofta blir 
muntliga och dokumenteras inte ned som det borde göras. 
 
Det gemensamma svaret från delprocessägare på frågan om vem som 
bestämmer vad som är kvalité, är att alla medarbetare i verksamheten 
ska ha kunskap om kvalitén, men samtliga poängterar att kunden sätter 
kvalitetsnivån. Detta genomförs via kundundersökningar (NKI).  
Alla delprocessägare tycker att de har rätt kunskap för att utföra sitt 
arbete. Vidare så anser delprocessägare för rull och ark att det bygger 
mer på erfarenhet än utbildning. Samtidigt efterlyser de mer interna 
utbildningar inom vissa specifika områden. 
 
Delprocessägare för backoffice anser att kvalitén ger ökad prestation och 
bättre resultat. 
Kvalitén är enligt delprocessägare för rull ett sätt att göra det smidigt för 
nästa steg i processen genom att det ger rätt förutsättningar i alla led, 
både vad det gäller materialanskaffning och information. Detta ger 
förenklad hantering i processerna. 
 
 
Aktörer 
 
Kvalité innebär för alla aktörer att man håller det man lovar till kunden 
med att göra rätt från början och levererar i rätt tid. Det är även viktigt 
att man har hela bilden klar för sig och gör rätt enligt de krav som ställs 
av kunden menar en aktör backoffice. 
 
Samtliga aktörer menar att kvalitet är en viktig tjänst som bl.a. innebär 
att man kvalitetssäkrar kundens önskemål och krav enligt avtal. Samtidigt 
som aktör backoffice menar att man via de verktyg som finns, känner 
man igen sig i sitt arbete. På så sätt skapar man oberoende i processerna. 
Kunden bestämmer vad som är kvalitet enligt samtliga aktörer. Alla anser 
att kvaliteten också skapas i samråd med interna och externa 
leverantörer.  
Fallföretaget gör även kundundersökningar (NKI) enligt samtliga för att 
säkra kvalitén som kunden förväntar sig. 
 
Aktör för försäljning och aktör backoffice menar att man via interna och 
externa kontroller som uppdaterar verksamheten, så säkerhetsställer man 
kvaliteten i organisationen. Aktör backoffice hänvisar även till en 
driftsrutinsmanual som dokumenterar och beskriver uppdragen. Aktör 
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backoffice menar också att man har mätpunkter i flödet för att kontrollera 
samt dokumentera de problemidentifieringar som uppstår. 
Vid de mätpunkter och kontroller som görs för att upptäcka fel så anser 
aktör försäljning att det är flera aktörer som är inblandade vid t.ex. 
prissättning. Detta gör att man lättare upptäcker fel. Vidare anser aktör 
försäljning att man ska automatisera så mycket som möjligt, bättre 
system. På grund av tidsbrist görs ingen fullständig kontraktsgenomgång. 
 
Kvalitet är ett verktyg för att förenkla hanteringen och göra förbättringar i 
processerna enligt aktör backoffice och aktör produktion. Däremot så 
tycker aktör försäljning att organisationen vet vad som gäller. 
Samtliga aktörer anser att alla medarbetare har ett kvalitetsansvar 
oavsett befattning, men övergripande kvalitetsansvar åligger kvalitetschef 
inom affärsområdet och berörd processägare. Alla aktörer anser att man 
ska uppnå kundens förväntningar enligt överenskommelse i avtal. Aktör 
för försäljning och aktör backoffice påpekar även att kvalitet har ett pris.  
Aktörerna tycker vidare att de har rätt kunskap för att utföra sitt arbete. 
Däremot tycker både aktör backoffice och produktion att det bör ges en 
mer individuellt anpassad utbildning. 
Aktör försäljning och backoffice anser att kvalitet är ett begrepp för att 
tillgodose kundens behov. Medan aktör produktion menar att det är ett 
verktyg att arbeta efter. 
 
Både aktörer produktion och backoffice tycker att kundens behov förs 
vidare i processerna via dokumenterade arbetsorder, driftshandbok och 
operation manual. Aktör försäljning däremot anser att bl.a. nätet 
(intranät) är ett forum för att förmedla kundbehov. 
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4.7 Ledningens ansvar 
 
Ledningen inom Strålfors AB har det övergripande ansvaret för kvalitets 
och miljö arbetet. Ledningen fastställer de olika policies och mål, samt den 
övergripande resursplaneringen. Det åligger därefter respektive 
affärsområdes chef att avsätta tid och resurser för att uppnå dessa. 
 
Affärsområdet Output Management genomför fyra (4) 
ledningsgruppsmöten varje år. Dessa möten skall präglas av ekonomisk 
redovisning, försäljning, produktion och uppföljning mot mål. Vid två (2) 
av dessa möten hålls genomgång av ledningssystemet, för att bedöma om 
systemet är effektivt, efterlevs och är lämpligt i omfattning. 
Förbättringspotential, mål och policies skall också analyseras. Det åligger 
kvalitetschefen att rapportera till ledningen om hur ledningssystemet 
fungerar, om förbättringsbehov samt tillse att organisationen är 
uppmärksam på de kundkrav som finns. 
 
Underlag för sådana genomgångar ska innefatta information om: 

• Miljöaspekter 
• Resultat av revisioner 
• Kvalitetsbristkostnader 
• Kundreaktioner 
• Process prestanda (inkl miljöprestanda) 
• Status hos förebyggande och korrigerande åtgärder 
• Uppföljning av tidigare beslut 
• Planerade förändringar som kan påverka ledningssystemet 
• Rekommendera förbättringar 

 
Resultaten från genomgången ska innefatta beslut och åtgärder som rör: 

• Förbättring av ledningssystemet 
• Förbättring av produkt/tjänst 
• Behov av resurser 

 
Affärsområdeschef rapporterar avvikelser mot uppsatta mål till 
koncernledningen 
Strålfors AB samt Miljö, Kvalitets och Säkerhetschefen.  
 
Produktionsenheterna har planerings/produktionsmöte en gång per vecka, 
där planering, leveranstrohet, och avvikelser tas upp (interna och externa 
reklamationer). 
 
Resultatet från genomgångarna, skall dokumenteras och bevaras. Det 
skall framgå tydligt och klart att kvalitet/miljö har behandlats. 
Det skall också användas som underlag för systemförbättringar. 
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Affärsområdets ledning är ansvarig för fastställda mätbara 
kvalitets/miljömål som står i överensstämmelse med ”Policy för hållbar 
utveckling”. Målen ska vara tidsbestämda. 
Kvalitetschefen har ett övergripande ansvar att se till så att målen följs 
upp och redovisas på ledningsgruppsmöten. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel presenterar vi analysen med utgångspunkt av vår empiri 
och teori. 
 

5.1 Inledning processer och processledarskap 
 
Ljungberg och Larsson (2001) nämner tre olika definitioner, där fokus 
väsentligt skiljer sig från en organisations processarbete;  
Framförallt är denna definition intressant och relevant för vårt problem.  
”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” 
Ambitionen hos fallföretaget, är att säkerhetsställa kundens högt ställda 
krav vid outsourcing, via de processer som används. Ett uttryck som 
används vid kontakt med kund är; ”Vi vill bli en del av din organisation” 
eller som en kund sagt; ”Vi ser inte Strålfors som en leverantör, utan som 
en del av våra processer”.  
 
Processkartläggningen inom vårt fallföretag stämmer väl med Mattssons 
(2002) sju (7) olika definitioner av processtyper. De huvudprocesser som 
finns i fallföretaget är försäljning, produktion och backoffice. 
För att lyckas med en processkartläggning bör man enligt Dicander, 
Alexandersson, Almhem, Rönnberg, Väggö (1998) tänka på processernas 
omfattning, dvs. hur de löper genom företaget.  
Vid processkartläggningen i vårt fallföretag, har samtliga 
huvudprocessägare och två (2) aktörer varit delaktiga i 
processkartläggningen. Enligt vår åsikt, har fallföretaget inte tagit hänsyn 
till Ljungberg och Larsson (2001) grundbultar, för ett processorienterat 
ledarskap. Dessa grundbultar bygger bl.a. på ett stort engagemang och 
positiv människosyn, för att få motiverade medarbetare. I och med att 
ingen av delprocessägare deltagit i processkartläggningen, anser vi att 
dessa saknar kunskapen att definiera input och output. Vilket medför att 
risken för suboptimering av processerna är stor. 
 
 
Det har framkommit i vår studie genom våra intervjuer och med stöd av 
Sörqvist (2004), att överlämningarna mellan olika avdelningar, funktioner 
och processer är de kritiska gränssnitten.  
Fallföretaget använder sig av en arbetsorder för att säkerhetsställa input 
och output i processerna. Dock anser backoffice att arbetsordern inte är 
komplett för den instruktion som krävs, utan det sker även en 
personrelaterad överlämning utanför regelverket. Vid snabba förändringar, 
anser kundsupport i backoffice att viss information förbises, vilket leder till 
kvalitetsbrister. Samma problem finns även vid output mellan 
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processerna, då det finns tendens till tidsbrist. Försäljningschefen påpekar 
också, att inputen i processerna bör fokusera mer på kundens behov och 
förväntningar.  
För att möjliggöra detta finns det enligt Ljungberg och Larsson (2001) ett 
antal grundbultar för processorienterat ledarskap. Man bör se individen 
som självständig, initiativrik och ansvarstagande, där arbetet ska verka 
stimulerande. Motiverade och engagerade medarbetare sätter upp högre 
mål och strävar mer efter att nå dessa. Verksamheten bör skapa en miljö 
och kultur för ständigt lärande, vilket lägger grund för utveckling och 
framgång. 
I processerna ska ledaren visa vägen, anställa folk med rätt kompetens 
och skapa teamkänsla som stöd i arbetet. 
För att få en process att fungera måste fokus vara på både människan och 
processerna. I en processorienterad organisation fokuseras det på de 
kompletterande ledarrollerna: processägare, resursägare och teamledare. 
 

5.2 Kvalitet 
 
Innebörden av kvalité är genomgående för alla som vi intervjuat. Att göra 
rätt från början och levererar i rätt tid enligt överenskommelse. Kvalité är 
för delprocessägare och aktörer ett verktyg i det dagliga arbetet. Men för 
att lyckas med detta, krävs att input i processerna är tydliga och väl 
dokumenterade.  
 
Definitionen av kvalitet i ett större perspektiv är enligt Bergman & Klefsjö 
(1995) TQM (Total Quality Management). Detta beskrivs som ”kvalitet 
från behov till användning”. För att nå TQM krävs det att ledningen har ett 
stort engagemang och ger förutsättningar inom organisationen att arbeta 
efter dessa kriterier.  
Utifrån intervjupersonernas svar ser vi hur viktig ledningens engagemang 
är. För att ge organisationen stöd och strategier för kvalitetsarbetet där 
kunden är i centrum. 
 
Hörnstenarna i TQM- filosofin från Bergman & Klefsjö (1995) är: 

• Arbeta med processer 
• Basera beslut på fakta 
• Arbeta med ständiga förbättringar 
• Låt alla vara delaktiga 

 
 
 
Delprocessägare backoffice anser att kvalitetsarbetet i företagets 
processer ökar prestationerna och ger rätt förutsättningar i alla led. 
Kvalitetsarbete ger också underlag för effektiviseringar och ständiga 
förbättringar. Detta ger en förenklad hantering, som stärks av Edward 
Demings (1993) utarbetade princip av TQM.  
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Kvalitets arbete sker i huvudprocesserna genom fallföretagets 
övergripande mallar och policy. Däremot hos aktörer och delprocessägare 
används kundavtal och arbetsorder för att säkra kvalitén gentemot 
kundens behov. Edward Deming (1993) ser kvalitetsarbetet i processerna 
som att underlätta och förenkla arbetet. Istället för att avvisa dålig 
kvalitet i prestationerna.  Vi ser att företaget övergripande kvalitetspolicys 
bör förankras för alla medarbetare i processerna.  
 
 
Kvalitetsbehoven 
Det finns olika typer av kvalitetsbehov. Omedvetna eller underförstådda, 
uttalade eller outtalade behov. Då fallföretaget gör kundunika lösningar, 
är det viktigt att lyssna på kunden, samtidigt som man ska ställa krav på 
sin egen verksamhet. Idag gör man NKI undersökningar, för att se hur 
kunden upplever fallföretagets kvalitet och servicenivå. Alla personer som 
intervjuats känner till att NKI undersökning sker årligen. Syftet med 
denna undersökning är att revidera verksamhetens processer ur ett 
kundperspektiv. En fråga som vuxit fram för oss i analysen är; Kan 
fallföretaget utnyttja NKI undersökningen för att förmedla ut kundens 
behov på ett bättre sätt i organisationen? För att få ut specifika önskemål 
och krav som den enskilde kunden har. 
 
Kundens behov och förväntan identifieras först av säljprocessen, som i sin 
tur inleder en förstudie tillsammans med backoffice. För att se om 
kundens önskemål av tjänster harmoniserar mot fallföretagets 
kärnverksamhet. 
 
 
Kvalitetsbrister 
 
Kvalitetsbrister kan definieras med att det uppstår problem och brister i 
olika delar av processerna, på grund av olika uppfattningar och åsikter. 
Samtliga respondenter anser att det är kunden som bestämmer kvalitén. 
Gummesson (1991), anser att bristerna ofta uppstår i gränssnitten, som 
bildas när organisationens processer skär genom de traditionella 
gränserna. Orsaker som kan ligga till grund för detta är: 

• Kundens uttalande behov skiljer sig från de verkliga förväntningarna 
och behoven som kunden har 

• Kundens behov och företagets uppfattning om kundens behov är 
olika 

• De förväntningar kunden har på produkten skiljer sig från den 
levererade varan eller tjänsten 

Huvudprocessägare poängterar vikten av att kundens input till 
försäljningsprocessen är tydligt beskriven och dokumenterad. 
Huvudprocessägare försäljning betonar värdet av att lyssna och ta till sig 
kundens förväntan och krav, som sedan skall förmedlas vidare i 
processerna. Fallföretagets huvudprocessägare använder sig av interna 
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och externa revisioner för att identifiera brister i processerna. Där en 
åtgärdslista skapats för att åtgärda med problemen. 
Delprocessägare ser arbetsordern som det verktyg som förmedlar 
kundens krav och behov. De ser dock en risk i om det blir förändringar 
sent i flödet. Att de inte blir identifierade korrekt eller dokumenterade, 
utan det sker muntligen. 
 
 
Kvalitetsförbättringar 
 
Med hänsyn till dagens hårda konkurrens och marknadens krav på 
effektiviseringar, blir kvalitetsarbetet många gånger ett verktyg för nå 
dessa krav genom ständiga förbättringar. Ett sätt att förebygga fel i 
processerna, är att genomföra olika typer av riskanalyser. Trots att man 
från företagets håll rekommenderar FMEA som ett verktyg för 
genomförande av riskanalyser. Svarar alla vi intervjuat att det inte 
används några riskanalyser i verksamheten, för att förebygga problem. 
Däremot görs det problem identifiering i verksamhetens processer, som 
en sorts mätning och möjlighet för att åtgärda problem. 
Huvudprocessägare påpekar också att reklamationsstatistiken, är ett 
underlag för att säkra den externa kundens kvalité. Emellertid saknas 
detta för den interna kunden. En befogad observation är att det är den 
interna kvalitén som ligger till grund för den externa kundens kvalité. De 
interna och externa revisionerna, är för processägare också ett sätt att 
kontrollera och upptäcka brister i processerna. Rydebrink (1995), menar 
att det finns två metoder för att definiera kvalitén gentemot kund: 

• Förhindra att kunden blir missnöjd eller råkar ut för defekta 
produkter. Hit hör metoder som FMEA eller kvalitetssystem (ISO 
9000). 

• Motsvara eller överträffa kundens krav och förväntan. Metoder för 
detta är benchmarking och aktiviteter för ständiga förbättringar. 

 
 
 
Tjänstekvalitet 
För att uppnå en hög kvalitet med hänsyn till vad som kunden förväntar 
sig, påstår Gustavsson, Kullvén & Larssson (1997) att ”tjänstekvalité är 
det som kunden eller användaren upplever”. Samtliga som vi intervjuat är 
överens om att kunden bestämmer vad som är kvalité, vilket även 
stämmer med Grönroos (1996) som menar att tjänstekvalité kan 
beskrivas som ”kvalité ska bedömas ur kundens synvinkel”. 
Delprocessägare och aktörerna, menar även att kvalitet är ett verktyg för 
att förenkla hanteringen och göra förbättringar i processerna. Ur ett 
tjänsteperspektiv, har kunderna, de anställda och ledningen egna normer 
för kvalitet. När dessa tre grupper är överens, uppnås den totala kvalitén.  
Här är inte de anställda lika uppdaterade och insatta i kundens krav, vilket 
gör att det är svårt, att uppnå total kvalitet ända ut till sista led. 
Huvudprocessägare är mest insatta i kraven, medan delprocessägare och 
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aktörerna är mindre insatta i kundens krav. Ledningen har inte klargjort 
tydligt vilka krav som gäller. Informationen kommer inte ända ut till sista 
led, vilket gör att risken för fel är påtaglig. 
Grönroos (1992) har ett antal kriterier för att nå hög tjänstekvalitet, där 
vissa delar överrensstämmer med fallföretaget. 
Yrkesmässighet och sakkunskap löser vissa problem inom fallföretaget 
t.ex. otydliga arbetsinstruktioner. Detta gör man genom samspel mellan 
alla tre nivåer, aktörer, del och huvudprocessägare.  
Attityder och uppträdande; Det åligger ledningens ansvar att 4ggr/år 
genomföra ett ledningsgruppmöte, där genomgångarna skall innefatta 
bl.a. kundkrav och kundreaktioner. 
Pålitlighet; Fallföretaget har en ambition att skapa en rutin för att bl.a. 
säkerhetsställa kundens önskade kvalité. 
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5.3 Riskmanagement 
 
Vi anser att Strålfors bör förtydliga och bryta ned sin definition av 
administrativ säkerhet i riskmanagement. Tyngdpunkten bör ligga på att 
förtydliga, att processernas tillförlitlighet är en del av riskmanagement. 
För att säkerhetsställa tillförlitligheten i processerna rekommenderar vi 
Sandlins arbetsmodell, i form av sex (6) punkter (se kapitel 2.4).  
 
Riskanalys 
 
Enligt Britsman, Lönnqvist, Ottosson (1993) är det viktigt att företaget 
beslutar om vilka metoder som skall användas. I vårt fallföretag ser man 
tydligt att den metod som skall användas inte är implementerad. Det är 
endast huvudprocessägare som svarar att FMEA används vid riskanalyser. 
Britsman, Lönnqvist, Ottosson (1993), påtalar att mer än en metod bör 
användas för att analysera de risker som ett företag ställs inför. För att få 
ett vidare perspektiv på riskerna, kan man med fördel använda två (2) 
olika metoder t ex FMEA och FTA. För att få en bra effekt av en riskanalys, 
bör den enligt Rydebrink (1995) genomföras i en tvärfunktionell grupp. 
Detta innebär att tid och resurser måste avsättas, vilket kräver ett 
engagerat ledarskap. Inom vårt fallföretag genomförs riskanalyserna, 
enligt våra respondenter, av processägare, projektledare och 
kvalitetsansvarig, vilket tyder på att de genomförs tvärfunktionellt. Men 
när vi frågar om syftet med riskanalyserna, svarar varje respondent, 
utifrån sin egen process och dess problem. I vårt tycke skapar detta en 
gränsdragningsproblematik och osäkerhet, vilket Rydebrink (1995) 
beskriver. Detta är troligtvis en effekt av att inte samtliga deltagit i 
processkartläggningen.  
Riskidentifiering får, enligt Britsman, Lönnqvist, Ottosson (1993), inte bli 
en engångsföreteelse. Det är ett ständigt pågående arbete, där 
uppföljningen är viktig. I fallföretaget visar det sig att riskidentifieringen 
genomförs oregelbundet. Det är endast, huvudprocessägare försäljning, 
som genomför riskidentifiering regelbundet, vid offert till kund. Orsaken 
till detta kan vara att han initialt, har en större kunskap om kundernas 
krav. Han blir därmed en viktig del i processens input. 
Med riskanalys försöker man att se in i framtiden. Att eliminera risker, 
påverkan på produkter, vad kommer att hända? Samt händelseförlopp 
som kan orsaka problem. Analysen bör dokumenteras i en åtgärdslista, 
som skall finnas tillgänglig för organisationen. Den skall bl.a. innehålla var 
fel förekommit, ansvarig och åtgärdsplan. 
Återigen visar det sig att delprocessägare varit åsidosatta när det gäller 
information om vilka krav och kriterier som finns. I övrigt svarar 
respondenterna i paritet med fallföretagets kriterier. Som vi påtalat 
tidigare, bör en tydligare definition i förebyggande syfte av 
riskmanagement, praktiseras.  
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Vi anser att fallföretaget måste vara tydligare i sin kommunikation och 
information internt. Ett tydligt tecken på detta är, att de åtgärdslistor och 
dess tillgänglighet endast är känt av huvudprocessägare, samt aktör 
försäljning. Orsaken till att aktören känner till åtgärdslistan, är enligt vår 
uppfattning, att den är en del av hans vardag, i form av kreditbedömning 
av kund.  
Om listan kommuniceras och görs tillgänglig. Finns goda möjligheter att 
med hjälp av åtgärdslista och ett ökat engagemang i organisationen, 
eliminera eller minimera riskerna och felen som uppkommer. M.a.o. 
arbetet genomförs i förebyggande syfte, likt Rydebrink (1995); 
 
”Brandmän som släcker bränder är hjältar i allas ögon, men de som 
brandimpregnerar trä imponerar inte på någon.” 
 
Även att det inte finns någon åtgärdslista så finns det kännedom om var 
riskerna finns. Riskerna har enligt huvudprocessägare backoffice 
identifierats i överlämningarna mellan processerna. Huvudprocessägare 
försäljning och produktion, svarar att de flesta risker identifierats i 
produktionen.  
Delprocessägare backoffice säger att de fel som uppkommit, förekommer i 
produktionen. Delprocessägare rull och ark svarar att de flesta fel, härleds 
till otydliga arbetsinstruktioner, m.a.o. fel i input.  
 
För aktör försäljning är riskidentifieringen uppenbar, den återfinns i 
kreditbedömning av kund. De andra två aktörerna som representerar 
backoffice och produktion, vet inte var felen identifierats.  
Enligt vår åsikt har huvudprocessägare, dvs. ledningen, stor kännedom, 
men informerar och kommunicerar i ringa mängd.  
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6  Slutsats och avslutande reflektioner  
 
Med hänsyn till vårt problem har vi kommit fram till en rekommendation 
av ett ramverk för att för att utveckla och säkerhetsställa processerna 
efter kundens behov.  
För att få ramverket att fungera, anser vi att ledningens viktigaste uppgift 
är att skapa förutsättningar, så att organisationen kan förverkliga sina mål 
och uppgifter. Ledningens skapande av förutsättningar, tillsammans med 
processkartläggning, överlämningar, ledarskap och engagemang, anser vi 
är de starkaste faktorerna som påverkar och driver 
verksamhetsprocesserna framåt.  
Andra faktorer som vi anser stödjer verksamhetsprocesserna är Risk 
Management (RM) och kvalitetsarbete (Q).  Där RM omfattar 
riskidentifiering och riskanalys samt Q omfattar ständiga förbättringar, 
delaktighet och NKI. 
 

 
Figur 20  Vårt förslag till ramverk 
 
Med figur 19 som utgångspunkt och våra reflektioner i arbetet, har vi 
kommit fram till följande; 
 
Ur ett informationslogistiskt perspektiv anser vi att Supply Chain 
Management (SCM), Projektledning (PL), Informations strukturering (IS) 
samt Knowledge Management (KM) är centrala faktorer som tillför och 
påverkar verksamhetsprocesserna. 
 
 
Supply Chain Management  
I ett processorienterat företag, baserar sig på ett horisontellt och 
flödesorienterat arbetssätt. Processerna blir då tvärorganisatoriska, dessa 
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stöds av informationsflödena och driver material- och betalningsflöden i 
kedjan. Företag som vill vara marknadsledande måste aktivt arbeta med 
förändringar och effektiviseringar av de olika aktiviteterna i sin 
försörjningskedja. 
 
Projektledning 
Projektmodellen visar projektstyrningsprocessen, dess flöde, aktiviteter, 
beslutspunkter och hur samverkan och ledning fungerar i ett projekt”. 
Moderna projektmodeller karakteriseras av snabbhet, enkelhet, flexibilitet, 
kundfokusering, delegering och kreativitet. 
 
Informations strukturering 
Företagen har en mängd olika system som innehåller mängder av data – 
data som i sig inte har något värde. Däremot utgör dessa datamängder en 
potentiell resurs. Men först när företagen kopplar det mot ett gemensamt 
system, stärker det företagets utveckling och kunskap. På så sätt är 
företagens förmåga att hantera informationen som blir en avgörande 
konkurrensfaktor. 
 
Knowledge Management 
Enligt en undersökning som gjorts av Gartner Group underlättar det 
kulturella ramverket spridningen av kunskap, samarbete och nytänkande. 
Företagskulturen påverkar många aktiviteter och processer i 
organisationen. Vi anser att det är viktigt att förstå att organisationen 
fungerar på olika sätt beroende av att de består av människor med olika 
intressen, erfarenheter och värderingar med olikheter som avspeglar sig i 
organisationens kultur och stabilitet.  
 
Strategi; Ledningen ansvarar för att ta fram en strategi. Denna skall 
kommuniceras ut till huvudprocessägare som förmedlar den vidare i 
organisationen. Då strategin är fastslagen är det viktigt att ha fokus på 
processerna samt förverkliga mål och ambitioner som ledningen har 
fastställt. Med utgångspunkt från de identifierade processerna utformas 
organisation, kompetensbehov och verktyg för verksamheten. 
 
Processkartläggning, är ett sätt att klargöra alla medarbetares roller. 
Enligt vår åsikt, bör företagen ta hänsyn till Ljungberg och Larsson (2001) 
grundbultar, för ett processorienterat ledarskap. Dessa grundbultar 
bygger bl.a. på ett stort engagemang och positiv människosyn, för att få 
motiverade medarbetare. Skulle huvudprocessägare, delprocessägare och 
aktörer inte delges processkartläggningen, anser vi att dessa saknar 
kunskap att definiera input och output. Vilket medför att risken för 
suboptimering av processerna är stor. Processkartan ska tydligt visa det 
flöde som företaget valt att arbeta efter. 
 
Engagemang, lägger grund för utveckling och framgång. För att få 
motiverade och engagerade medarbetare bör företagen skapa en miljö 

 
 76/90 



och kultur för ständigt lärande. Detta kan medföra att alla medarbetare 
sätter upp högre mål och strävar efter att nå dessa. 
 
Ledarskap, bygger på ett stort engagemang från ledningen, samt genom 
tydligt klargjorda krav som ger förutsättningar för organisationen att 
arbeta efter. Vi anser att ledarskapet roll bör vara enligt Ljungberg & 
Larsson (2001). Att i en process, bör en ny princip antas; ”tänk och agera 
där nere- tänk och möjliggör där uppe”. 
 
Överlämningar mellan olika avdelningar, funktioner och processer är de 
kritiska gränssnitten. Brister uppstår ofta i gränssnitten som bildas när 
organisationens processer skär genom de traditionella gränserna. För att 
nå kundens uttalade behov krävs att input i processerna är tydliga och väl 
dokumenterade. Vi ser även att det finns personrelaterad kompetens som 
ej är dokumenterad, vilket medför att information kan utebli samt leda till 
att kundens behov ej når förväntad kvalité. 
 
Riskidentifiering: Företag måste vara tydliga med att definiera vad 
riskidentifiering innebär. Traditionellt innehåll i en Risk Management policy 
är exempelvis försäkringar, lagstiftning och It säkerhet. Vi anser att även 
processernas prestanda bör ingå i en Risk Management policy, 
detta för att förebygga och identifiera riskerna i processerna. För att nå dit 
bör företagens Risk Management policy tydliggöras, så att riskidentifiering 
även omfattar företagets processer. Risk Management policy måste 
förmedlas vidare i organisationen, för att alla huvud-, delprocessägare och 
aktörer förstår vad den innebär. Konsekvensen om inte alla tar del av och 
förstår Risk Management policyn, kan innebära att företagets 
förbättringsarbete blir ineffektivt och processflödet suboptimeras.  
 
Riskanalys: För att få en tillfredsställande effekt av riskanalyser, bör det 
beslutas om vilken eller vilka metoder som skall användas. Arbetet med 
analyserna underlättas avsevärt om respektive process använder sig av 
samma metod. Valet av metod skall bestämmas av ledningen och 
implementeras i respektive huvud-, del- och stödprocess. 
Om analyserna genomförs enligt samma metod, skapas en trygghet i 
analyserna och för dem som genomför dem. 
 
Ständiga förbättringar: I arbetet med ständiga förbättringar, bör fokus 
ligga på att uppnå den kvalité som kunderna förväntar sig av företaget. 
För att ta del av kundens förväntningar och krav är NKI-undersökningar 
en arbetsmetod. 
För att lyckas, är det viktigt att de interna processer som används 
förbättras med hänsyn till kundens förväntningar. Ett förslag till att arbeta 
med ständiga förbättringar, kan vara att skapa ett forum med deltagare 
från samtliga processer. 
 
Delaktighet; För att uppnå kundens förväntade kvalité krävs ett ledarskap 
som främjar delaktighet i kvalitetsarbetet. Görs inte detta, är risken att 
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informationen inte når ut i organisationen. Detta kan innebära att risken 
för fel ökar. Dock är det en förutsättning att alla visar delaktighet, annars 
finns faran att det blir en envägskommunikation. Alla måste se värdet av 
ett delaktigt kvalitetsarbete, annars kan det övergå till att vara ett 
begrepp utan värde. 
 
NKI-undersökningar; Syftet med denna mätning är att revidera 
verksamhetens processer ur ett kundperspektiv. De krav och önskemål 
som kunderna har, skall först analyseras och därefter förmedlas vidare i 
processerna. Denna undersökning är av yttersta vikt, då resultatet av den, 
bör sätta sin prägel på arbetet med ständiga förbättringar. 
 
 
 
 
 
”Vi vill med vårt ramverk visa värdet av hur man använder informationen i 
verksamhetsprocesserna för att nå kundens förväntade kvalité.” 
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8 Intervjuer och frågeställning 
 

8.1 Frågor och Intervjuer med Huvudprocessägare 
 
Syfte med dessa frågor är att skapa/utveckla underlag till en metod, för 
att förebygga problem i processerna. 
 
 
Inledning på intervju. 

 
Vad har du för roll i organisationen? 
Vilka förutsättningar har du fått för att vara processägare? 

 
KVALITET 

 
 
1. En definition av kvalité är en produkts eller tjänsts sammantagna 

förmåga att tillfredsställa kundens behov, krav och förväntningar. 
Hur definierar du kvalitet med koppling till ditt arbete och 
process? 
 

2. Hur används kvalitetsarbete i företagets processer som du deltar 
i? 
 

3. Ett övergripande mål många företag har, är att arbeta mot noll 
fels princip, m.a.o. inga fel accepteras. För att hitta avvikelse är 
det brukligt att genomföra mätningar. Viken typ av mätningar 
genomför ni? Använder ni er av någon form av statistik? 

 
4. För att arbeta med kvalitetsförbättringar, behövs oftast någon 

form av datainsamling. Använder ni er av någon särskild metod 
för att förbättra och säkerställa kvalitén i verksamheten? 
 

5. Vem bestämmer (har kunskap) om vad som är kvalitet.  
 

6. Betyder kvalitet ”förenklad hantering” eller ” öka prestationer”.  
 

7. Känner du till företagets kvalitetspolicy.  
 

8. Brister och problem uppstår på många olika ställen i processen. 
Oftast sker de i de gränssnitt som bildas där organisationens 
processer skär genom de traditionella. Vilka mätpunkter och 
kontroller gör Ni för att upptäcka dessa brister och problem? 
 

9. Ur ett kvalitetsproblem och man ska försöka definiera orsakerna 
till problemet, finns det sju stycken M. Har du rätt kunskap för 
att utföra ditt arbete enligt kvalitetskraven? 
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10. Är kvalitet ett begrepp eller ett verktyg i din vardag. 

  
 

11. Genomförs kundundersökningar internt och externt (NKI)  
 

12. Det finns tre olika kundbehov (underförstådda, uttalande och 
omedvetna). Hur förs kundens behov vidare i processerna? 
 

Kompletterande frågor 
 

1. Att arbeta med ständiga förbättringar, är en viktig hörnsten för 
att förbättra förmågan att tillfredsställa kundens verkliga behov. 
Vilket/vilka arbetssätt har ni använt er av för att identifiera och 
hitta möjligheter till att förbättra förmågan att tillfredsställa 
kundernas verkliga behov? 

 
2. Sätt kunden i centrum är ett vanligt sätt att diskutera kvalité, 

processtänkande osv. Hur arbetar ni med att ta reda på vad 
kunderna verkligen vill ha, både vad gäller uttalad och outtalad 
kvalité? 
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PROCESSER 

 
1. Vilka är företagets huvudprocesser/delprocesser/stödprocesser 

 
2. Hur ser överlämningen ut mellan huvudprocess till huvudprocess.  

 
3. Hur ser överlämningen ut mellan huvudprocess till delprocess.  

 
4. Se bilaga av fallföretagets processkarta, är de identifierade 

processerna relevanta i verksamheten?   
 

5. Hur är ledningsprocessen identifierad?  
 

6. Är processerna är anpassade efter organisationen eller är 
organisationen anpassad efter processerna?  

 
Kompletterande fråga: 
 

7. Vilket tillvägagångssätt hade företaget för att utse 
huvudprocessägare och huvudprocesserna? 

 
RISK MANAGEMENT 

 
1. Processkartläggning: 

a. Var du delaktig i kartläggningen? 
 
b. Analyserades input, output? 

 
 

2. I processer använder organisationer sig av riskanalyser för att 
eliminera risker. 

a. Vilken metod använder ni er av? 
b. Finns det några kriterier för när en analys skall 

genomföras? 
c. Vem genomför analyserna? 
d. I vilken frekvens utförs de? 
e. I vilket syfte genomförs riskanalyserna?  

T ex: kvalitetsförbättringar, jämföra två lösningar osv.. 
 

3. Tanken med en riskanalys är att identifiera ett fel innan 
händelsen inträffar. 

a. Hur genomförs riskanalysen för att identifiera felen? 
b. Var har felen identifierats? 
c. Finns det någon dokumenterad åtgärdslista? 
d. Finns listan tillgänglig?  
e. Var den användbar? 
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8.2 Frågor och Intervjuer med Delprocessägare 
 
Syfte med dessa frågor är att skapa/utveckla underlag till en metod, för 
att förebygga problem i processerena. 
 
Inledande på intervju 

 
Vad har du för roll i organisationen? 
Vilka förutsättningar har du fått för att vara del processägare? 

 
KVALITET 

 
1. En definition av kvalité är en produkts eller tjänsts sammantagna 

förmåga att tillfredsställa kundens behov, krav och förväntningar. 
Hur definierar du kvalitet med koppling till ditt arbete och process? 

 
2. Hur används kvalitets arbete i företagets processer som du deltar i? 

 
3. Ett övergripande mål många företag har, är att arbeta mot noll fels 

princip, m.a.o. inga fel accepteras. För att hitta avvikelse är det 
brukligt att genomföra mätningar. Viken typ av mätningar genomför 
ni? Använder ni er av någon form av statistik? 

 
4. Vem/vilka är kvalitetsansvarig? 

 
5. Hur används kvalitets arbete i företagets processer som du deltar i? 
 
6. Vem bestämmer (har kunskap) om vad som är kvalitet? 

 
7. Betyder kvalitet ”förenklad hantering” eller ” öka prestationer”? 

 
8. Hur definierar du kvalitet?  

 
9. För att arbeta med kvalitetsförbättringar, behövs oftast någon form 

av datainsamling. Använder ni er av någon särskild metod för att 
förbättra och säkerställa kvalitén i verksamheten? 

 
10. Ur ett kvalitetsproblem och man ska försöka definiera 

orsakerna till problemet, finns det sju stycken M. Har du rätt 
kunskap för att utföra ditt arbete enligt kvalitetskraven? 

 
11. Är kvalitet ett begrepp eller ett verktyg i din vardag? 
 
12. Genomförs kundundersökningar (NKI)? 

 
13. Det finns tre olika kundbehov (underförstådda, uttalande och 

omedvetna). Hur förs kundens behov vidare i processerna? 
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PROCESSER 

 
1. Har Strålfors en processorienterad eller en funktionsorienterad 

organisation. 
 
2. Vet du vem som är processägare i den process du arbetar i 
 
3. Vilka är företagets huvudprocesser/delprocesser 
 
4. Hur ser överlämningen ut mellan huvudprocess till huvudprocess 

 
5. Hur ser överlämningen ut mellan huvudprocess till delprocess 
 

a. Vid överlämnande. Lämnas rätt output? 
 
b. Vid mottagande. Lämnas rätt förutsättningar, input? 

 
6. Se bilaga av fallföretagets processkarta, är de identifierade 

processerna relevanta i verksamheten? 
 

 
7. Är processerna är anpassade efter organisationen eller är 

organisationen anpassad efter processerna? 
 
 
 
 
 

 
RISK MANAGEMENT 

 
1. Processkartläggning: 

a. Var du delaktig i kartläggningen? 
 
b. Analyserades input, output? 

 
 
2. I processer använder organisationer sig av riskanalyser för att 

eliminera risker. 
a. Vilken metod använder ni er av? 
b. Finns det några kriterier för när en analys skall 

genomföras? 
c. Vem genomför analyserna? 
d. I vilken frekvens utförs de? 
e. I vilket syfte genomförs riskanalyserna?  

T ex: kvalitetsförbättringar, jämföra två lösningar osv.. 
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3. Tanken med en riskanalys är att identifiera ett fel innan 
händelsen inträffar. 
a. Hur genomförs riskanalysen för att identifiera felen? 
b. Var har felen identifierats? 
c. Finns det någon dokumenterad åtgärdslista? 
d. Finns listan tillgänglig?  
e. Var den användbar? 

 
 

 

8.3 Frågor och Intervjuer med Aktörer 
 
Syfte med dessa frågor är att skapa/utveckla underlag till en metod, för 
att förebygga problem i processerena. 
 
 
 
Inledning på intervju 
 

Vad har du för roll i organisationen? 
 

KVALITET 
 

1. En definition av kvalité är en produkts eller tjänsts sammantagna 
förmåga att tillfredsställa kundens behov, krav och förväntningar. 
Hur definierar du kvalitet med koppling till ditt arbete och 
process? 

 
2. Hur används kvalitets arbete i företagets processer som du deltar 

i?  
 
3. Ett övergripande mål många företag har, är att arbeta mot noll 

fels princip, m.a.o. inga fel accepteras. För att hitta avvikelse är 
det brukligt att genomföra mätningar. Viken typ av mätningar 
genomför ni? Använder ni er av någon form av statistik? 

 
4. Vem / vilka är kvalitetsansvarig? 
 
5. Vem bestämmer (har kunskap) om vad som är kvalitet? 

 
6. Betyder kvalitet ”förenklad hantering” eller ” öka prestationer”? 

 
7. Känner du till företagets kvalitetspolicy? 

 
8. Hur definierar du kvalitet? 
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9. För att arbeta med kvalitetsförbättringar, behövs oftast någon 
form av datainsamling. Använder ni er av någon särskild metod 
för att förbättra och säkerställa kvalitén i verksamheten? 

 
  
10. Ur ett kvalitetsproblem och man ska försöka definiera 

orsakerna till problemet, finns det sju stycken M. Har du rätt 
kunskap för att utföra ditt arbete enligt kvalitetskraven? 

 
11.  Är kvalitet ett begrepp eller ett verktyg i din vardag? 

 
12. Genomförs kundundersökningar (NKI)? 

 
13. Det finns tre olika kundbehov (underförstådda, uttalande och 

omedvetna). Hur förs kundens behov vidare i processerna? 
 

 
PROCESSER 

 
1. Vet du vem som är processägare i den process du arbetar i 
2. Vilka är företagets huvudprocesser/delprocesser 

 
3. Hur ser överlämningen ut mellan huvudprocess till delprocess 

a. Vid överlämnande. Lämnas rätt output 
 

b. Vid mottagande Lämnas rätt förutsättningar, input 
 

4. Se bilaga av fallföretagets processkarta, är de identifierade 
processerna relevanta i verksamheten? 

 
 
 
 

RISK MANAGEMENT 
 

1 Processkartläggning: 
a. Var du delaktig i kartläggningen? 

 
b. Analyserades input, output? 

2. I processer använder organisationer sig av riskanalyser för att 
eliminera risker. 
a. Vilken metod använder ni er av? 
b. Finns det några kriterier för när en analys skall genomföras? 
c. Vem genomför analyserna? 
d. I vilken frekvens utförs de? 
e. I vilket syfte genomförs riskanalyserna?  
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T.ex.: kvalitetsförbättringar, jämföra två lösningar osv.. 
 

5. Tanken med en riskanalys är att identifiera ett fel innan händelsen 
inträffar. 

a. Hur genomförs riskanalysen för att identifiera felen? 
b. Var har felen identifierats? 
c. Finns det någon dokumenterad åtgärdslista? 
d. Finns listan tillgänglig?  
e. Var den användbar?  
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