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I 

Sammanfattning  
 
När företag ska implementera processorientering finns det ett antal kritiska faktorer som de 
måste beakta. På grund av att företag inte tar hänsyn till de kritiska faktorerna i den 
utsträckning de borde, har många inte lyckats implementera processorientering på ett 
framgångsrikt sätt. Examensarbetets syfte är att uppnå en djupare förståelse angående de 
kritiska faktorer som påverkar implementeringen av processorientering i en organisation. 
  
För att uppnå vårt syfte har vi identifierat de kritiska faktorerna som rör implementering av 
processorientering. Detta genom att studera litteratur kring processorientering men även inom 
förändringsarbete allmänt. Sedan identifierade vi kritiska faktorer som ett fallstudieföretag 
upplever i sitt arbete med att implementera processorientering. De empiriskt identifierade 
kritiska faktorerna jämförde vi med de teoretiskt identifierade.  
 
Vårt resultat visar att de kritiska faktorer som beskrivs i teorin kring processorientering och 
förändringsarbete är faktorer som ett verkligt företag upplever som kritiska i sin implementering 
av processorientering. Dessa är att veta vad processorientering är och att veta dess syfte och mål, 
överbrygga förändringsmotstånd, utse roller, välja rätt processer att processorientera, anpassa 
stödjande system, undvika funktionella murar i processen, anpassa mätsystem, ha en 
fungerande dokumentation, processorienteringens omfattning och att uppnå ständiga 
förbättringar.  
 
Ur vår fallstudie framkommer inga nya kritiska faktorer. Vissa kritiska faktorer upplevs dock 
inte som problem då fallstudieföretaget vidtagit åtgärder eller gjort val som innebär att den 
kritiska faktorn tagits hänsyn till. De kritiska faktorernas betydelse och påverkan är därmed 
företags- och situationsspecifika. Vi kan inte utifrån vår studie dra generella slutsatser som gäller 
andra organisationer än just vårt fallstudieföretag och dess specifika implementering av 
processorientering. Det akademiska bidraget skulle dock tillsammans med andra liknande 
studier på andra fallstudieföretag kunna generera generella slutsatser rörande de kritiska 
faktorernas inverkan vid implementering av processorientering i en organisation. 



 
 

 

 

  
    

II 

Abstract 
 
There are some critical factors that companies have to consider during their implementation of 
business process management. Due to the fact that companies do not consider these critical 
factors, numerous companies have failed in implementing business process management 
successfully. The aim of this master thesis is to gain a higher understanding of the effect that 
critical factors have on the implementation of business process management in a company.  
  
In order to reach our purpose, we first identified the critical factors in theories concerning 
business process management and change management. Then, we identified the critical factors 
that our case study company found important during their work with the implementation of 
business process management. The identified critical factors, both in theory and in our case 
study, were then compared to each other.  
  
The result of our case study showed that the critical factors described in theory are also factors 
that companies experience as critical during their implementation of business process 
management. The identified factors are; the knowledge of the aim and purpose of business 
process management, the ability to meet change resistance, appointment of roles, the ability to 
choose the most suitable process that initiates the implementation, to adjust supportive systems 
within the organisation, to avoid sub-optimization, to adjust measurement systems, to have 
appropriate documentation plan, to have the insight of the extent of business process 
management and its possibility to achieve continuous improvement.  
  
Our case study identified no additional critical factors. However, some of the identified critical 
factors are not experienced as “problems” since the case study company took actions that 
diminished them. The effect and importance of the critical factors are depending on the 
specific company and situation. We cannot draw general conclusions from our case study but 
our result could together with results from other similar studies contribute to general 
conclusions concerning critical factors when implementing business process management in an 
organisation. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenterar vi en bakgrund till de fördelar som företag kan uppnå genom processorientering 
och en problemdiskussion där vi lyfter fram de problem som finns när företag1 ska implementera 
processorientering. Problemdiskussionen mynnar ut i rapportens syfte som efterföljs av en förklaring av 
rapportens upplägg samt avgränsningar. Kapitlet avslutas med en introduktion av processer och 
processorientering samt ett förtydligande av begrepp som är viktiga i vårt examensarbete. 

1.1 Ökad konkurrens – krav på effektiv produktion och kundfokus 
Den utbredda globaliseringen har medfört en ökad rörlighet av varor, tjänster, kapital och 
arbetskraft vilket i sin tur har bidragit till en ökad internationell konkurrens mellan företag i 
alla branscher. Även kunders behov och förväntningar på produkter och tjänster har ökat och 
är idag styrande för företagsverksamheten. (Egnell, 1999) Enligt Hammer (1996) är utbudet av 
produkter på många marknader större än efterfrågan, vilket till stor del beror på att det finns 
fler aktörer och därmed ökar konkurrensen. Detta påstående är fortfarande lika aktuellt idag 
som för tio år sedan. Låga löne- och produktionskostnader i andra länder, företrädelsevis i 
Asien och Östeuropa har lockat många företag som tidigare investerade i Sverige att istället göra 
investeringar i dessa länder. Kunderna har därigenom fått större makt att kunna välja bland 
olika leverantörer vilket gör att företag måste, för att behålla sina kunder, fokusera deras behov. 
Även den interna konkurrensen mellan fabriker inom en och samma koncern har ökat 
(Tenselius et al., 2006). Eftersom stora globala och multinationella koncerner bedriver 
verksamhet på skilda geografiska platser kan de enkelt flytta resurser mellan olika fabriker för 
att satsa på dem som är mest lönsamma. Konkurrensen om investeringar mellan fabriker inom 
en och samma koncern är därmed betydande. Detta medför att investerarna kan ställa höga 
krav på effektivt utnyttjande av resurser, vilket för investerarna betyder avkastning på det 
investerade kapitalet/resurserna. (ibid.)  
 
Det förändrade konkurrensläget tvingar företag att bli mer förändringsbenägna och flexibla. 
Förändringar har därför i allt större utsträckning blivit en del av vardagen för företag i många 
branscher. Ahrenfelt (2001) menar att förändringar har blivit så vanliga för företag att de kan 
beskrivas som ett konstant tillstånd och hela tiden avlöser varandra. Företag som är traditionellt 
organiserade i form av avdelningar och funktioner har dåliga förutsättningar att vara flexibla 
och kunna förändras (Ljungberg & Larsson, 2001; Gulledge & Sommer, 2002). Istället kan 
företag organisera sig kring sina processer i syfte att fokusera på det som skapar värde för 
kunden. (Hammer & Champy, 1993; Ljungberg & Larsson, 2001). Rentzhog (1998) menar att 
processorienterade organisationer kan minska risken för suboptimeringar i organisationen och 
effektivisera arbetet och produktionen. Företag som arbetar med processorientering höjer enligt 
Zairi (1997) bland annat kvaliteten på sina produkter, uppmuntrar innovation och ständiga 
förbättringar samt höjer effektiviteten i produktionen. Howe (2004) tillägger att 
processorientering förutom att öka effektiviteten även förbättrar kundfokus och kundnöjdhet 
samtidigt som onödig tid, material och ansträngning minimeras. Arbetet med processer och 
processorientering är alltså viktigt för företag för att stärka sin attraktionskraft gällande framtida 
investeringar. Detta eftersom kundens betydelse och möjlighet att påverka ökar samtidigt som 

                                                 
1 I vårt examensarbete kommer vi att använda företag och organisation synonymt med varandra. 
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organisationer genom processorientering med tillgängliga resurser kan öka effektivitet och 
produktivitet.  

1.2 Diskussion kring problem vid implementering av processorientering 
Att en organisation arbetar på ett processorienterat sätt kan resultera i många positiva effekter 
och är i vissa fall en nödvändighet för att kunna anpassa sig till de förhållande som råder i 
somliga branscher. Konsulter har därför sedan slutet av 1980-talet förespråkat ett arbete med 
processer och att processorientera organisationer. Grundtanken med processorientering är 
enkel där kundens behov styr verksamheten vilket leder till högre kundfokus och effektivitet. 
Trots detta är det svårt för organisationer att implementera processorientering. Hammer och 
Champy (1993) uppskattar att upp mot 50 % till 70 % av företag som har implementerat 
processorientering inte har uppnått det önskade resultatet. Detta kan kopplas samman med 
Balogun och Hope Haileys (2004) påstående om att upp emot 70 % av alla förändringsarbeten i 
organisationer, vilket implementering av processorientering är, misslyckas. Varför visar det sig 
att många företag, när de genomför förändringar som implementering av processorientering, 
inte uppnår det önskade resultatet? 
 
En av de främsta orsakerna till att företag inte lyckas med att implementera processorientering 
är att det finns faktorer som företag inte tar hänsyn till.  Dessa är direkt kopplade till 
processorientering och beskrivs i litteraturen kring processorientering. Företagsledningar har 
ofta insikt i ”varför” företaget behöver införa processorientering och de bakomliggande 
orsakerna till detta. Svårigheter uppkommer när de ska bestämma ”vad” företaget ska 
förändra/förbättra och i synnerlighet ”hur” organisationen ska genomföra implementeringen av 
processorientering. Det är främst dessa ”vad” och ”hur” aspekter, som generar kritiska faktorer 
som påverkar om implementeringen kommer att lyckas.  
 
Vår bakgrund, som blivande Civilingenjörer med studier inom effektivt förändringsarbete, 
säger oss att organisationer, förutom att ta hänsyn till de kritiska faktorer som litteraturen kring 
processorientering beskriver, även bör ta hänsyn till faktorer i förändringsarbeten generellt för 
att öka chansen att lyckas med att implementera processorientering framgångsrikt. Detta kan 
medföra att företaget identifierar nya kritiska faktorer eller att de redan identifierade viktas om, 
vilket gör att förutsättningarna för att de ska kunna implementera processorienteringen 
framgångsrikt ökar. Det medför att varje företag bör anpassa sin implementering av 
processorientering efter sin situation och sina resurser. Det är svårt att projicera tidigare 
implementeringar eller ”recept- och kokbokslösningar” på framtida implementeringar då varje 
implementering är situations- och företagsspecifik. Det är viktigt att organisationen är medveten 
om vilka de kritiska faktorerna är och att deras interna betydelse varierar beroende på företaget, 
förändringen, tidpunkten och den interna samverkan faktorerna emellan. Företag som tar 
hänsyn till de kritiska faktorerna vid varje given förändring och är medvetna om att dessa är 
situationsberoende skapar goda förutsättningar att implementera processorientering 
framgångsrikt. Vilka är då de kritiska faktorerna som påverkar implementering av 
processorientering? 
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1.3 Examensarbetets syfte 
Examensarbetets syfte är att uppnå en djupare förståelse angående de kritiska faktorer som 
påverkar implementeringen av processorientering i en organisation. Genom större kunskap 
kring de kritiska faktorerna ökar organisationers möjlighet att implementera processorientering 
på ett framgångsrikt sätt så att kundfokusering och effektivt resursutnyttjande ökar.  
 
För att kunna uppnå syftet måste vi besvara följande fråga: 
 

• Vilka är de kritiska faktorerna som en organisation måste beakta för att lyckas med 
implementering av processorientering? 

 
Denna fråga och syftet kommer vi att besvara genom att jämföra de kritiska faktorer som teorin 
kring processorientering och förändringsarbete beskriver med hur ett företag arbetar med att 
implementera processorientering i sin organisation. Detta gör att de teoretiska kritiska 
faktorerna kan härledas till en verklig implementering vilket gör att vi kan studera om de tagits 
hänsyn till och i vilken omfattning. Det skulle även kunna resultera i att vi upptäcker andra 
faktorer som vårt företag upplever som kritiska men som inte finns beskrivna i teorin.  

1.4 Examensarbetets upplägg 
Efter att i detta kapitel ha presenterat examensarbetets bakgrund och syfte har vi valt att 
strukturera vårt examensarbete på följande sätt. I kapitel 2 beskriver vi hur vi gått tillväga och de 
val vi har gjort under vår studie och sammanställningen av examensarbetet. Vår teoretiska 
referensram presenterar vi i kapitel 3, 4 och 5. Kapitel 3 behandlar förändringsarbete i 
organisationer i allmänhet och ger läsare utan förkunskaper angående förändringsarbete en 
teoretisk grund och ökad förståelse om vad förändringsarbete innebär. Kapitel 4 presenterar 
den teoretiska synen på hur processorientering bör implementeras i en organisation. I kapitel 5 
redogör vi för de teoretiskt beskrivna kritiska faktorerna vid implementering av 
processorientering hämtade ur litteratur kring förändringsarbeten i allmänhet och 
processorientering. Kapitel 6 innehåller vår empiriska studie. En analys av vår empiriska studie 
kontra de i teorin kritiska faktorerna presenterar vi i kapitel 7. Rapportens slutsats presenterar 
vi i kapitel 8 och rapporten avslutas med kapitel 9 som innehåller vår avslutande diskussion. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har i vårt examensarbete valt att inte inkludera den teori som finns kring mjukvara och 
datorprogram som kan används inom processorientering. Dessa datorprogram används för att 
bland annat underlätta processkartläggning och optimera processer. Anledningen till att vi inte 
valt att behandla dessa i vårt examensarbete är att vi vill fokusera på de kritiska faktorerna vid 
implementering av processorientering. Vi anser att dessa datorprogram snarare är en möjlighet 
att underlätta vissa specifika problem som exempelvis processkartläggning inom ett 
processorienterat företag än en kritisk faktor som påverkar resultatet på implementeringen av 
processorientering. 

1.6 Definition av processer och processorientering 
Processer och processorientering är två centrala begrepp i vårt examensarbete och därför vill vi 
redan här kortfattat beskriva för läsaren vad de två begreppen innebär.  
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1.6.1 Processer 

Dicander Alexandersson et al. (1997) använder sig av följande definition på en process: 
”En process är en serie av sammanhängande aktiviteter. Processen förädlar en vara eller 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.” 
 
Rentzhog (1998) definierar en process som följande: 
”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.” 
 
Det finns tre olika områden som processer kan indelas i. Dessa är huvudprocesser/operativa 
processer/kärnprocesser/nyckelprocesser2, stödprocesser och ledningsprocesser. (Egnell, 1999; 
Rentzhog, 1998; Armistead et al., 1999) 
 
Huvudprocesserna är de som skapar direkt värde för kunderna. En organisations 
huvudprocesser utgörs av de processer som tillsammans uppfyller organisationens övergripande 
affärsidé. Huvudprocesserna är organisationens kärnverksamhet och är den viktigaste källan till 
organisationens överlevnad. Ett företags huvudprocesser skär rakt genom avdelningar och 
affärsenheter. (Rentzhog, 1998)  
 
Stödprocesserna är inte direkt inblandade i att uppfylla organisationens affärsidé men är 
nödvändiga för att huvudprocesserna ska fungera bra. De har dock minst lika stor betydelse 
som huvudprocesserna för att organisationen ska fungera. Rekryteringsprocessen är bra 
exempel på stödprocess som inte direkt genererar värde till kunde men som ändå är nödvändig. 
(Rentzhog, 1998)  

1.6.2 Processorientering 

”Processorientering är ett strukturerat angreppssätt att analysera och fortlöpande förbättra fundamentala 
aktiviteter som produktion, marknadsföring, kommunikations och andra viktiga element i ett företags 
verksamhet.” – direktöversättning Zairi (1997)  
 
Processorientering innebär att en organisation arbetar på ett strukturerat sätt med sina 
processer i fokus. Detta arbete bygger på en fokusering av behoven hos interna och externa 
kunder. Innefattar ledningsfilosofier som har processer som grund men även förbättringsarbete 
som baseras på processer.  
 
Vi vill även förklara hur de engelska begreppen Business Process Management (BPM), Business 
Process Reengineering (BPR) och Business Process Improvement (BPI) hänger ihop och 
tillsammans utgör det svenska ordet processorientering. BPM är egentligen benämningen för 
ledning av processorientering. För att genomföra en förändring i en process i ett företag kan 
BPR eller BPI vara olika val av tillvägagångssätt.  Kortfattat innebär BPR att företaget väljer att 
göra om sin process helt från grunden. BPI innebär att organisationen utgår från sin befintliga 
process och förbättrar den. Vi anser att implementering av processorientering innebär att införa 
ett processynsätt i en organisation. Implementeringen börjar med planering och 

                                                 
2 Författarna kommer i fortsättning att använda benämningen huvudprocess 
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processorienteringen är färdigimplementerad när den är inarbetad och accepterad i 
organisationen.  
 
Kritiska faktorer vid implementering av processorientering anser vi är de faktorer som kan 
orsaka alvarliga problem när en organisation implementerar processorientering. Oftast påverkar 
dessa kritiska faktorer ”vad” och ”hur”- aspekter i en implementering. 
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2 Metod 
Detta kapitel presenterar varför vi har valt att göra vårt examensarbete inom området implementering av 
processorientering. Det presenterar även vårt val av studieobjekt och hur vi utformat vårt examensarbete. 
Sedan följer en beskrivning av hur vi har samlat in data till den teoretiska referensramen och den 
empiriska delen av examensarbetet. Kapitlet avslutar vi med en diskussion kring de metodproblem som kan 
ha hindrat oss från att uppnå vårt syfte.  

2.1 Val av område – effektivt förändringsarbete 
Vi är två studenter som läser till Civilingenjörer inom Industriell Ekonomi med avslutningen 
strategiskt arbete och företagsutveckling. Våren 2006 läste vi kursen ”Implementering av 
strategiska beslut” som en del av vår avslutning. Kursen behandlar bland annat hur företag ska 
genomföra effektiva förändringsarbeten vilket har intresserat oss för ämnet förändringsarbete. 
Vi är väldigt intresserade av att undersöka och lära oss mer om hur företag bedriver 
förändringsarbete i praktiken. I kursen behandlade vi bakomliggande orsaker till varför företag 
behöver arbeta med förändringsarbeten samt vad de behöver förändra och hur själva 
förändringen ska gå till. Vi fick även lära oss att området effektiva förändringar är väldigt 
komplext i avseende att det innehåller många områden som ska tas till hänsyn. Dessutom 
behöver de här områdena analyseras djupt och noggrant för att ge någon nytta. För att vi skulle 
kunna fördjupa oss inom förändringsarbeten på det sätt som vi gärna ville innebar det att vi 
skulle behöva fokusera hur företag arbetar med förändringsarbeten.  

2.1.1 Val av studieobjekt – Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå 

När vi hade bestämt oss för inom vilket område vi ville göra vårt examensarbete var det dags att 
söka efter ett lämpligt studieobjekt. Vi tycker att skogsindustrin är en intressant och spännande 
bransch som är viktig för det svenska näringslivet. Av personliga skäl ville vi begränsa oss till 
företag verksamma i Norrbottensregionen. Efter kontakt med Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå 
visade de sig vara intresserade av det som vi kunde erbjuda med vår bakgrund inom området 
effektivt förändringsarbete. Företaget har idag påbörjat sin implementering av 
processorientering, vilket gör att de måste genomföra ett förändringsarbete. Därför var Smurfit 
Kappa Kraftliner i Piteå ett mycket lämpligt studieobjekt för vår studie och vårt intresse om hur 
förändringsarbeten bedrivs praktiskt där vi skulle kunna hitta lämpliga fall att studera. Vår 
önskan var att kunna bidra med kunskap och förslag som skulle kunna underlätta företagets 
fortsatta arbete med att implementera processorientering i sin organisation. För de läsare som 
inte är bekanta med Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå följer nedan en kort presentation. 
 
Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en kapacitet att tillverka 
700 000 ton kraftliner per år. Kraftliner tillverkas av ny fiber och det används i det plana 
ytskiktet vid tillverkning av wellpapp. Fabriken byggdes åren 1959 till 1962 och 
produktionskapaciteten var vid uppstarten 100 000 ton per år. Kapaciteten har genom 
investeringar och förbättringar ökat och år 2003 nåddes en kapacitet på 700 000 ton. Fabriken 
är placerad i direkt anslutning till Piteå stad och är med sina ungefär 600 anställda av de största 
arbetsplatserna i Piteå kommun. Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå ingår i Paper Division Europe 
i Smurfit Kappa Group. Med en omsättning på över 7 miljarder euro och mer än 40 000 
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anställda, är Smurfit Kappa Group marknadsledande inom pappersbaserade förpackningar. 
(Smurfit Kappa Kraftliner, 2006)  

2.1.2 Examensarbetets start och val av fall att studera 

Vårt arbete började i september 2006 med att vi tillsammans med handledaren på Smurfit 
Kappa Kraftliner skulle utforma ett uppdrag. Det skulle handla om fallstudieföretagets 
förändringsarbete att implementera processorientering på ett framgångsrikt sätt. Då 
implementering av processorientering påverkas av många olika faktorer som på ett komplext 
sätt samverkar valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie. Detta för att en fallstudie är 
lämpligt när syftet är att studera en komplicerad företeelse som kan påverkas av många olika 
faktorer. Detta medför att Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå blir vårt fallstudieföretag. Att 
studien genomförs kvalitativt genom intervjuer beror på att vi anser att man på så sätt har större 
möjlighet att skapa förståelse om den företeelse som ska analyseras. Det medför även att nya 
intressanta aspekter kan hittas. Detta är svårt att uppnå med exempelvis en survey eller en 
enkätundersökning vilka lämpar sig bättre om målet är att studera relativt enkla aspekter genom 
en stor mängd respondenter. Detta medför att genom dessa val är det svårt att skapa en djupare 
förståelse och behandla flera olika aspekter. Vi har även valt att utgå från den befintliga teori 
som finns inom området processorientering och förändringsarbete. 
 
För att initialt bilda oss en uppfattning om vad fallstudieföretaget hade för kunskap om och 
bakgrund till processorientering läste vi Olof Rentzhogs bok ”Processorientering” (1998). 
Fallstudieföretaget anlitade Olof Rentzhog som konsult i början av år 2006 för att hålla 
föredrag för ledningen och andra nyckelpersoner i organisationen angående vad 
processorientering är. Sedan skulle de berörda personerna läsa hans bok och använda denna 
som utgångspunkt för sin egen processorientering. Vi ansåg att de var viktigt att skaffa oss en 
bild av hur fallstudieföretaget såg på processorientering för att under våra diskussioner förstå 
vad de menade när det pratade om processorientering. Vi ville inte hamna i en situation där 
begrepp hade olika betydelse oss emellan. 
 
För att få andra författares syn på processorientering genomförde vi under några dagar en 
litteratursökning på LTUs biblioteks sökportal Lucia, främst i databaserna Emerald Insight och 
Business Source Elite [Ebsco]. Lucia är en sökportal som vi har stor erfarenhet av och som vi 
ansåg skulle innehålla den litteratur som vi i det här skedet efterfrågade. Efter att ha läst Olof 
Rentzhogs bok ”Processorientering” (1998) insåg vi att för ordet processorientering finns tre 
engelska uttryck, ”business process management (BPM)”, ”business process reengineering 
(BPR)” och ”business process improvement (BPI)”. Vi sökte vetenskapliga artiklar som skulle i 
titeln innehålla dessa sökord. De träffar vi fick läste vi igenom sammanfattningarna på och vi 
valde ut de artiklar vi ansåg behandla hur arbetet med implementeringen av processorientering 
skulle gå till. Efter att ha läst ett antal artiklar insåg vi att det finns viktiga beståndsdelar och 
element i införandet av processorienteringen som är viktiga för företag att ta hänsyn till. 
 
De här viktiga beståndsdelarna diskuterade vi med vår handledare och andra personer i ledande 
befattning på företaget. Det ledde till att vi bestämde oss för att studera de viktiga elementen i 
införandet av processorientering, dels teoretiskt och dels i studieobjektets huvudprocess vilket 
skulle utgöra fallet i vår fallstudie. Att vi valde fallstudieföretagets huvudprocess som fall att 
studera berodde på att det är i den process företaget har hunnit längst med implementeringen 
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av processorientering. Smurfit Kappas Kraftliners huvudprocess är produktionsprocessen som 
omvandlar ved till papper (kraftliner). Arbetet med att processorientera huvudprocessen 
påbörjades i liten skala under 2001 och pågår fortfarande. Huvudprocessen består av åtta olika 
delprocesser och leds som helhet av en huvudprocessägare. De olika delprocesserna är 
uppdelade i team med en ansvarig teamledare som delprocessägare. Huvudprocessen har sju 
delprocessägare då en av dessa är ägare av två delprocesser. 

2.2 Examensarbetets struktur  
Vårt arbete är uppbyggt enligt följande, se figur 1 på nästa sida. I takt med att vårt uppdrag blev 
definierat utformade vi syftet för arbetet. Utifrån syftet gjorde vi en litteraturstudie vilken låg till 
grund för vår teoretiska referensram. Vi valde att börja den teoretiska referensramen med att 
beskriva vad som är viktiga element i hur ett förändringsarbete bör genomföras enligt teorin för 
att ha goda förutsättningar att implementeras framgångsrikt. Vårt syfte med att behandla 
litteratur som rör förändringsarbete allmänt är att implementering av processorientering är ett 
förändringsarbete. Därför behöver organisationer som ska genomföra en sådan förändring ha 
förståelse för hur ett förändringsarbete enligt teorin ska genomföras och vilka de viktiga 
aspekterna som företag måste beakta är. Sedan valde vi att beskriva hur implementering av 
processorientering kan genomföras, vad företag ska tänka på och hur själva arbetet ska bedrivas. 
Den teoretiska referensramen avslutar vi med att beskriva de teoretiska kritiska faktorerna som 
gäller dels för förändringsarbeten i allmänhet och dels i implementering av processorientering. 
Med den teoretiska referensramen som utgångspunkt utformade vi vår intervjumall som vi 
använde vid intervjuerna för den empiriska datainsamlingen. Under vår vistelse på 
fallstudieföretaget har vi även samlat in annan empirisk data som bidrar till vår empiri. I 
analysen jämför vi vår teoretiska referensram med empirin vilket ger våra slutsatser. I vårt 
avslutande kapitel diskuterar vi våra resultat och deras betydelse. 
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Figur 1: Schematisk bild av arbetets upplägg 

2.3 Litteraturstudie – teoretisk referensram 
När vi hade införskaffat översiktlig kunskap av vad processorientering är och hur vårt 
studieobjekt uppfattar det ville vi läsa in oss mer i detalj hur det teoretiskt är beskrivet att 
processorientering ska implementeras. Vi ville också identifiera de kritiska faktorerna företag 
måste ta hänsyn till för att lyckas implementera processorientering. Återigen använde vi 
sökorden ”business process management (BPM)”, ”business process reengineering (BPR)” och 
”business process improvement (BPI)” för att söka information till vår teoretiska referensram.  
Initialt använde vi oss av databaserna Emerald Insight, Business Source Elite [Ebsco] och 
sökportalen Lucia på biblioteket vid Luleå tekniska universitet för att söka vetenskapliga artiklar 
och böcker. Sedan gjorde vi även sökningar i Libris som är den svenska nationella samkatalogen 
när vi kände att litteraturen från Lucia inte var tillräcklig. När vi sökte på valfria fält på de tre 
engelska sökorden i databaserna Emerald Insight och Business Source Elite [Ebsco] fick vi 
mellan ungefär 400 och 20000 träffar. Därför sökte vi istället på titel och resultaten från 
sökningarna redovisar vi i tabell 1. Detta urval kan medföra att betydelsefulla dokument inte 
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kom med i den litteratur som vi valde att arbeta vidare med. Vi anser dock att den mängd 
träffar vi fått är omfattande nog för att kunna hitta relevant litteratur vilken ligger till grund för 
vår teoretiska referensram. 
 

Tabell 1: Antal träffar på sökorden som i titeln Business Process management, Business Process Reengineering och Business 
Process Improvement. 
 

Sökord \ Databas  Business Source Elite 
[Ebsco] 

Emerald Insight 

BPM 28 57 
BPR 77 17 
BPI 8 10 

 
Vi hade naturligtvis inte möjligheten att läsa igenom alla dessa artiklar så vi gjorde ett urval 
genom att först studera titeln och sedan sammanfattningen i de vetenskapliga artiklarna. Där 
titeln och sammanfattningen väckte vårt intresse och verkade överensstämma med vårt syfte 
läste vi igenom artiklarna. Vi började nu skapa oss en uppfattning av inom vilka områden som 
de kritiska faktorerna vid implementering av processorientering fanns och en uppfattning om 
hur implementeringen av processorientering enligt teorin borde genomföras. Vi upptäckte även 
att vissa författare var välrefererade i många av de vetenskapliga artiklarna som vi läst. Därmed 
kunde vi nu även söka på författare för att hitta mer litteratur. Av de välrefererade författarnas 
böcker fanns de flesta i Luleå tekniska universitets bibliotek. I de fall vi hittade böcker vilka 
verkade intressanta som inte fanns på Luleå tekniska universitets bibliotek beställde vi dessa via 
fjärrlån. 
 
Vi valde även att i detta skede skicka vår referenslista till Rickard Garvare som arbetar på 
kvalitetsavdelningen vid Luleå tekniska universitet. Han har en gedigen kunskap inom ämnet 
processorientering och kunde ge oss återkoppling på vår referenslista. Han bedömde kvaliteten 
på våra referenser och de olika författarna. Enligt honom hade vi vid denna tidpunkt många 
bra referenser men vi fick även ett par förslag på ytterligare vetenskapliga artiklar och böcker 
som enligt honom skulle kunna vara intressanta i vårt fall. De källor Garvare förslog sökte vi 
upp och en del av dessa använder vi i vårt examensarbete. Garvare kommenterade även 
konsultgraden i våra referenser och ansåg att några av våra källor var konsultinriktade eller 
populärvetenskapliga men att om man tog hänsyn till detta kunde använda dem som referenser. 
En av våra källor, Hammer och Champy med boken ”Reengineering the corporation; a manifesto for 
business revolution” från år 1993, ansåg Garvare var utdaterad och inte längre relevant. Hammer 
har i sina senare böcker tagit tillbaka att processorientering handlar om att främst fokusera på 
revolution som Hammer och Champy tryckte på i sin bok från 1993. Hammer anser nu att det 
istället är processerna som ska fokuseras och inte ”revolutionen”. När vi hade läst böcker från 
andra författare om deras syn på hur implementering av processorientering ska gå till såg vi att 
det fanns ett liknande grundläggande tankesätt angående processer hos dessa författare och 
Hammer och Champy. Dessutom är Hammer och Champy (1993) trots detta välrefererade i 
nutida vetenskapliga artiklar. Vi har med bakgrund av dessa anledningar valt att ta med 
Hammer och Champy i vår teoretiska referensram.  
 
När vi hade läst de böcker och artiklar vi upplevde som relevanta för vårt examensarbete 
upptäckte vi att författarna noggrant beskrev hur de tyckte att en implementering av 
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processorientering skulle se ut. Vi sammanfattade de olika författarnas modeller och satte ihop 
dessa samt det som framkom i några av våra vetenskapliga artiklar till en enda teoretisk 
beskrivning av implementering av processorientering.  
 
Som vi har nämnt tidigare i vår problemdiskussion, kapitel 1.2, angående vår bakgrund kring 
effektiva förändringar ansåg vi nu att det var lämpligt att tillföra teori kring hur generella 
förändringsarbete ska genomföras. Som källor valde vi två böcker från författare som är kända 
inom området effektiva förändringar och som vi har arbetat med tidigare och anser vara 
relevanta. Vi valde även att lägga in en vetenskaplig artikel som är nyligen publicerats för att visa 
på att teorin i böckerna fortfarande är aktuellt. För att hitta en lämplig vetenskaplig artikel 
kombinerade vi sökorden ”change management”, ”framework” och ”critical” samt sökte på 
artiklar som är publicerade år 2005 och framåt. Den vetenskapliga artikeln och en av böckerna 
förmedlar en ”kokbokslösning” för hur ett förändringsarbete bör genomföras. Den andra boken 
förmedlar ett budskap om att varje förändring är unik och måste anpassas till den rådande 
situationen vid det specifika tillfället. Detta tycker vi är en viktig aspekt att belysa. 

2.4 Empiri 
Empirin i detta examensarbete består av de intervjuer som genomförts men även av de intryck 
och information som vi samlat in under vår vistelse på fallstudieföretaget.  

2.4.1 Intervjuer 

För att uppnå vårt syfte valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer på vårt fallstudieföretag. 
Intervjuerna skulle gå till så att respondenterna fick möjlighet att utifrån sina respektive 
erfarenheter berätta hur de ser på och arbetar med processorientering och implementeringen av 
detta. Vi ville kunna vara flexibla i fråga om hur frågor ställs och i vilken ordning de ställs 
beroende på hur intervjun utvecklar sig. Efter att ha läst litteratur kring intervjuer och 
intervjuteknik fastnade vi för det som Trost (2005) benämner som ”fokusintervju”.  En 
fokusintervju är delvis strukturerad och behandlar ett speciellt tema, i vårt fall implementering 
av processorientering. Frågorna i intervjuerna kan varieras beroende på hur intervjuerna 
utvecklar sig. Samtidigt tillåter fokusintervjuer att det går att hitta nya fakta då den intervjuade 
inte är styrda av en allt för strikt struktur och begränsad till förutbestämda frågor. (ibid.) Detta 
är en viktig aspekt i vårt fall då vi vill komma åt de intervjuades åsikter och upplevelse av 
implementering av processorientering för att sedan kunna koppla den till de kritiska faktorer 
som beskrivs i teorin. Vi valde att ha öppna frågor för att respondenterna skulle kunna svara 
som de verkligen tyckte.  
 
Inför intervjuerna förberedde vi en intervjumall där vi listade de områden inom 
processorientering vi ville beröra och sammanställde exempel på frågor vi skulle kunna ställa. 
Intervjumallens upplägg följer i huvudsak den implementeringsgång av processorientering som 
föreslås i teorin. Vi valde detta upplägg för att det skulle bli en naturlig följd i frågorna för våra 
respondenter. Vi frågade inte direkt om de kritiska faktorerna utan istället bad vi dem förklara 
hur arbetet med implementering av processorientering ser ut på fallstudieföretaget. Vår 
intervjumall diskuterade vi sedan med vår handledare på företaget för att få återkoppling om de 
områden vi valt att ställa och den tänkta utformningen på våra intervjuer. 
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För att vi skulle uppnå vårt syfte var det mycket viktigt att vi intervjuade rätt personer. Efter 
diskussion med våra handledare, både på Luleå Tekniska Universitet och på företaget valde vi 
att intervjua processägaren för huvudprocessen samt teamledarna3 (delprocessägarna) för de 
olika delarna i huvudprocessen. Anledningen till att vi valde huvudprocessen är att det är den 
process på fallstudieföretaget som påbörjat och kommit längst i sin implementering av 
processorientering och därför borde vara den process som på bästa sätt kan ge oss en möjlighet 
att genomföra vår empiriska studie. Att vi valde att fokusera på teamledarna för de olika 
delprocesserna och inte de anställda i teamen beror på att vi ansåg att medarbetarna inte 
tidsmässigt har haft möjlighet att ta till sig processorientering och bildat sig en uppfattning av 
detta. Däremot teamledarna som ska införa detta i sina team borde vara införstådda i 
processorientering och hur det ska implementeras och därför var därför en lämplig grupp att 
studera. Därmed gjorde vi bedömningen att mest uppmärksamhet borde läggas på de 
personerna och hur de upplevde implementeringen av processorienteringen. Alla teamledare (7 
st) och huvudprocessägaren (1 st) valde att ställa upp på att bli intervjuade efter att de blivit 
tillfrågade. Våra intervjuer skulle vi sedan sammanställa till en genensam bild av hur 
mellancheferna och huvudprocessägaren på fallstudieföretaget i stort ser på och bedriver 
processorientering och vilka kritiska faktorer de upplever i sitt arbete med att implementera 
processorientering. 
 
Vi ville säkerställa att vi kunde fokusera oss på och genomföra våra intervjuer med så lite 
störningar som möjligt. För att respondenterna skulle känna sig trygga att svara så öppet som 
möjligt under intervjuerna vidtog vi ett antal åtgärder. Först hade vi ett kort fem- till 
tiominuters möte med respondenterna för att presentera oss själva och vad vi gjorde på 
företaget. Dessutom talade vi i korta drag om att intervjun skulle handla om processorientering. 
Detta gjorde vi för att respondenterna skulle kunna relatera till oss vid intervjutillfället och att 
de skulle kunna ha en möjlighet att mentalt förbereda sig inför intervjuerna och på vad vi ville 
undersöka. Vi var väldigt noggranna att påpeka att vårt arbete inte hade syfte att jämföra 
teamledarna och arbeten i teamen emellan utan att vi var intresserade att få en gemensam och 
övergripande bild av hur teamledarna och processägaren ser på processorientering. 
Anledningen var att respondenterna skulle var säkra på att det inte skulle vara en utvärdering av 
deras arbete och att de därför skulle kunna svara uppriktigt på våra frågor. Sedan frågade vi 
även om respondenterna hade några andra önskemål eller särskilda behov inför själva intervjun. 
Ingen av respondenterna framförde dock några speciella önskemål. Därefter bokade vi tid för 
intervjun. För varje intervju bokades gott om tid och vi var noga med att respondenterna inte 
planerade intervjun mellan två viktiga åtaganden för att inte riskera att respondenten skulle 
vara störd av andra saker.  
 
Inför intervjuerna gick vi även igenom huvudprocessen fysiskt för att själva få en förståelse hur 
det vardagliga arbetet bedrivs. Denna rundvandring gav oss en bild av hur de olika 
delprocesserna är sammankopplade och tillsammans bildar huvudprocessen. Vi skapade oss 
även en förståelse av hur produktionen av papper (kraftliner) går till rent tekniskt. Det innebar 
att vi inte behövde lägga energi, fokus och avsätta tid till produktionstekniska förklaringar 
under intervjuerna. 
 

                                                 
3 Teamledare och delprocessägare kommer vi att framöver använda synonymt med varandra.  
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Intervjuerna genomförde vi i konferensrum och vi spelade in varje intervju på band efter 
överenskommelse med respondenten. Vi klargjorde för den intervjuade att det som sades under 
intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Detta innebär att inspelningarna eller våra 
anteckningar och sammanställningar av intervjun inte skulle eller ska höras/läsas av någon 
annan än oss och att det inte ur examensarbetet ska gå att härleda vem som sagt vad. Vi 
upprepade åter igen att det inte var de intervjuades eget arbete som var i fokus för vår studie 
utan att intervjuerna tillsammans skulle ge oss en bild av hur de ser på och arbetar med 
processorientering och implementeringen av detta. Dessutom påpekade vi att intervjun skulle 
gå till på så sätt att respondenten skulle prata och att vi skulle ställa frågor och i övrigt vara tysta. 
Vi ville inte diskutera under intervjun utan lät respondenterna prata för att inte påverka dessa 
med våra åsikter angående processorientering. Vi säkerställde även att vi fick återkomma till de 
intervjuade efter intervjun om fler frågor uppstått eller om vi behövde förklara eller utveckla 
något ytterligare.  
 
När vi skulle sammanställa intervjuerna gjorde vi så att en av oss lyssnade igenom banden och 
samtidigt valde ut och skrev ner det som vi ansåg var viktigast. Dessa sammanfattningar 
kopplade vi till de kritiska faktorer vi identifierat i vår teoretiska referensram och som vi skulle 
använda oss i rapporten. Efter det lyssnade den andra aktivt igenom banden samtidigt som han 
läste det som den första hade skrivit. Syftet var att på så sätt minimera risken att vi utelämnade 
viktiga data och att respondenterna misstolkades. Sedan såg vi tillsammans till att 
sammanställningarna var i flytande text för att underlätta för varje respondent att läsa igenom 
och avgöra om det som står i sammanställningen stämmer med det som respondenten verkligen 
sade under intervjun. Vi hade även plockat ut direkta citat från banden som vi eventuellt skulle 
använda oss av i rapporten, naturligtvis utan att det skulle stå vem som är den citerade. 
Sammanställningarna skickade vi sedan till respektive respondent för granskning. I de fall det 
fanns invändningar mot vår tolkning av respondenternas svar ändrade vi sammanfattningen så 
att de skulle överensstämma med den intervjuades åsikter.  
 
I vårt examensarbete presenterar vi den empiriska data vi samlat in under intervjuerna som är 
kopplade till de teoretiskt identifierade kritiska faktorerna. Detta upplägg har vi valt för att 
underlätta för läsaren att se kopplingen mellan de kritiska faktorerna och implementeringen av 
processorientering på vårt fallstudieföretag. Intervjuernas upplägg ger dock sitt resultat i form av 
en redogörelse för hur fallstudieföretaget enligt våra respondenter ser på och arbetar med att 
implementera processorientering. 

2.4.2 Insamling av övrig empirisk data 

Under vårt examensarbete har vi hela tiden befunnit oss på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. 
Detta har givetvis bidragit med data till vår empiri. Vid uppstarten av vårt examensarbete 
genomförde vi ett antal möten med delar av ledningsgruppen. Vid dessa möten närvarade VD, 
personalchef (vår handledare), produktionschefen, och chefen för underhåll och projekt. Vid 
dessa möten diskuterades vilken process som kunde vara lämplig för oss att studera. Vi skapade 
oss under dessa möten en bild av hur dessa personer ser på processorientering och vad de ansåg 
är syftet med att införa det på vårt fallstudieföretag. 
 
Vi har under vår vistelse på företaget gjort två guidade turer genom huvudprocessen. Den första 
genomfördes under den första veckan av vårt examensarbete och dess syfte var att ge oss en 



 
 

 

 

  
    

14 

presentation av fallstudieföretaget och den verksamhet som de bedriver. Den andra rundturen 
var fokuserad på huvudprocessen och hur den fungerar. Detta gav oss en förståelse för hur 
huvudprocessen fysiskt är uppdelad i delprocesser och en förståelse för hur tillverkning av 
kraftliner tekniskt går till. 
 
Under vår vistelse på fallstudieföretaget hade vi tillgång till dess intranät. På intranätet finns 
varje delprocess representerad med en respektive hemsida där de presenterar viktig information 
angående delprocessen och som berör de anställda. Denna tillgång gav oss en inblick i hur 
teamen arbetade. På intranätet finns även organisationen beskriven som en processkarta vilket 
har gett oss en tydlig bild av hur fallstudieföretaget har valt att visualisera och förklara sina 
processer. 

2.5 Val av sätt att analysera vår empiri och teori  
Vi genomför vår analys genom att jämföra hur vårt fallstudieföretag ser på och arbetar med 
implementering av processorientering och de kritiska faktorerna vid implementering av 
processorientering vi identifierat i teorin. Genom våra respondenters svar angående 
implementeringen av processorienteringen kan vi koppla deras arbete till våra identifierade 
kritiska faktorer. Detta gör att vi kan se om och i vilken utsträckning de kritiska faktorerna har 
beaktats. Vi kan på detta sätt även upptäcka om det finns faktorer som vårt fallstudieföretag 
upplever som kritiska vid implementering av processorientering men som inte finns beskrivna i 
teorin. Detta gör vi för att kunna dra slutsatser kring vilka de kritiska faktorerna vid 
implementering av processorientering är. 

2.6 Metodproblem 
I detta avsnitt diskuterar vi de metodproblem som kan ha påverkat resultatet av vårt 
examensarbete. 

2.6.1 Metodproblem i den empiriska studien 

Att vi väljer att göra en fallstudie gör att vi per definition inte kommer att kunna generalisera 
våra slutsatser. De slutsatser vi kommer fram till gäller för vårt fallstudieföretag och i den 
situation de befann sig vid tidpunkten för vår studie. Vårt arbete kan däremot ligga till grund 
för fler fallstudier vilka när de utgör ett stort antal sammantaget skulle kunna generera ett 
generaliserbart resultat. 
 
Vår tillgång till intranätet och våra möten med ledningen kan ha påverkat oss i den meningen 
att vi hade en förutfattad mening om vilka svar vi skulle få under våra intervjuer. Vi har dock 
försökt att vara objektiva och låta de intervjuade framföra sina åsikter. De gånger som det 
framkom att de intervjuade inte hade gedigen förkunskap om just processorientering har vi valt 
att inte prata i termer av processorientering. Istället har vi frågat efter det arbete som de har 
genomfört som teoretiskt kan beskrivas som processorientering. I vårt fall handlade det om att 
prata i termer av team och teamarbete. På så sätt har vi ändå kunnat beröra delar som ingår i 
processorientering utan att påverka den intervjuade genom våra förkunskaper om 
processorientering. Därigenom har vi fått svar som kan svara på den intervjuades syn av de olika 
aspekterna inom processorientering. Vi uppfattade att våra respondenter var ärliga i sina svar 
och att de kunde vara öppna och diskutera det som de tyckte var viktigt.  
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Ett problem med sammanställningen av intervjuerna är att vi har valt att ta upp det som vi 
tyckte var viktigast från varje intervju. Det kan ifrågasätta objektiviteten i intervjuerna men det 
motverkas av att respondenterna hade väldigt få invändningar mot våra sammanställningar. Vid 
några enstaka tillfällen ville våra respondenter göra ändringar i vår sammanställning. Dessa 
korrigeringar var uteslutande ändringar i formulering av meningar och inte i sak. Inte heller 
ansåg någon av respondenterna att de ville lägga till något. En intervjueffekt finns alltid, där vi 
genom vår närvaro, vårt kroppsspråk och det sätt vi medvetet och omedvetet kunnat påverka 
respondenterna under intervjuerna. Genom våra åtgärder innan, under och efter intervjuerna 
har vi gjort vårt yttersta att minimera den.  

2.6.2 Övriga metodproblem som kan inverka på vårt examensarbete 

Vi har under vårt arbete suttit i ett kontor på fallstudieföretaget. Det gör att vi har kunnat 
påverka och bli påverkade av de anställda som arbetar här. Det kan ha fått konsekvenser i vårt 
empiriska arbete. Det finns risk att våra personliga känslor och åsikter har påverkat den 
empiriska datainsamlingen. Dock har vi genom att vara medvetna att sådana saker kan inträffa 
gjort så mycket som vi har förmått att minska de riskerna. Bland annat är vårt kontor 
stationerat i en avdelning som inte arbetar med att implementera processorientering.  
 
Vi har under vårt examensarbete blivit påverkade av varandra, andra människor, våra känslor, 
företaget, den selektiva perceptionen och så vidare. I den uträckning vi har kunnat har vi 
beskrivit hur vi har förhållit oss till detta. Det kunde naturligtvis också finnas flera saker som vi 
inte var medvetna om men som ändå hade påverkat oss. Dock är vi övertygade att vi genom de 
åtgärder vidtagit har kunnat minimera de omedvetna påverkade krafterna som skulle kunna ha 
effekter på vårt examensarbete och om vi lyckats uppfylla dess syfte. 
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3 Allmän teori om att genomföra förändringsarbeten  
I detta kapitel presenterar vi modeller för genomförandet av förändringsarbete i organisationer. Vi har valt 
att använda oss av tre källor där respektive författare beskriver hur de anser att företag bör genomföra ett 
förändringsarbete. Detta kapitel ger läsare utan förkunskap om förändringsarbete en introduktion till 
förändringsarbete. Det ger en teoretisk grund som underlättar läsandet av vårt examensarbete då 
implementering av processorientering innebär ett förändringsarbete. Läsare som är väl insatta i teori kring 
förändringsarbeten kan välja att inte läsa detta kapitel och istället fortsätta med kapitel fyra.  

3.1 Kotters åttastegsmodell för framgångsrika förändringar 
När företag ska bedriva förändringsarbete gör många misstag som leder till att nya initiativ 
fördröjs, skapar onödigt motstånd, frustrerade medarbetare och ofta stryper den behövda 
förändringen. Kotter (1996) föreslår att företag ska använda sig av hans åttastegsmodell för att 
genomföra förändringsarbeten. Stegen som ingår presenterar vi nedan. 

3.1.1 Skapa en känsla av nödvändighet 

För att kunna genomföra en förändring i en organisation är det viktigt att dess anställda och 
dess ledning ser att den förändringen är nödvändig. Finns det ingen sådan känsla är risken stor 
att ingen känner och/eller förstår att förändringen behövs. De anställda kommer inte att känna 
sig motiverade och vilja förstå att det behövs ett förändringsarbete på företaget. Ofta kan detta 
vara en konsekvens av att många organisationer är självgoda och därför inte inser att en 
förändring krävs.  Denna självgodhet kan uppstå genom att exempelvis ingen omedelbar kris 
syns, att ledningen slätar över problemen, att organisationen har gott om resurser och inte ser 
faran som kommer, att fel saker mäts och därför upptäcks inte kriser innan organisationen 
befinner sig mitt i dem och att medlemmar i organisationen blundar för och förnekar det som 
kan vara obehagligt att ta tag i. (Kotter, 1996) 
 
Det är viktigt att organisationer kan öka sin känsla av att en förändring är nödvändig för att på 
så sätt kunna fokusera sina resurser på att genom förändring effektivisera och förbättra sin 
organisation. För att underlätta insikten att en förändring behövs kan företag genomföra vissa 
åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är att sätta väldigt höga mål som organisationen verkligen 
måste kämpa för att nå, att kommunicera verkligheten utan att skyla över svagheter i 
organisationen, att måla upp bilder av hur bra det kan gå i framtiden om organisationen 
genomför förändringar och genom att skapa konstgjorda kriser eller att låta kriser man skulle 
kunna förebygga ske inom organisationen. Kriser är ett snabbt sätt att samla personalen och 
höja känslan av att det är nödvändigt att genomföra förändringar. En kris i organisationen 
orsakar en mobilisering när dess medlemmar inser att en förändring är nödvändig. En känsla av 
att en kris är nära förestående kan därför höja personalens förståelse för att en förändring är 
nödvändig och på så sätt göra organisationen mer öppen och förändringsbenägen. (Kotter, 
1996) 

3.1.2 Skapa en stark koalition 

Tidigare då förändringar inte skedde lika snabbt och påverkade företag i samma utsträckning 
som i dagsläget var det fullt möjligt att en stark och kompetent person kunde med inflytande 
och respekt initiera förändringsarbeten som blev framgångsrika. För en person är det idag 
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nästan omöjligt att själv leda förändringsarbetet utan det behövs en samlad styrka som kan leda, 
planera och införa förändringen så att den blir bestående. Det måste finnas en kommitté på 
företaget som använder stor del av sin arbetstid med att arbeta med att planera och starta 
förändringsarbetet. (Kotter, 1996) 
 
Sammansättningen på kommittén är viktigt och rätt personer med rätt befattningar ska ingå. 
Fyra områden ska tas hänsyn till i sammansättningen är maktposition, expertis, trovärdighet 
och ledarskap. Personerna som finns i maktpositionen måste som en förutsättning vara 
engagerade och intresserade att genomföra ett förändringsarbete. Sedan behövs personer med 
expertis inom området förändringar och förändringsarbete. Det är av stor vikt att det finns 
personer som kan representera de övriga anställda. Det ska vara förgrundsfigurer som de 
anställda ska lita på och känna förtroende för. Slutligen behövs ledare som ska hela tiden ska 
driva förändringsarbetet framåt. (ibid.) 

3.1.3 Skapa en vision och strategi 

En vision är en bild av framtiden och vad företaget vill uppnå när förändringsarbetet är 
genomfört och förändringen etablerad och inarbetad i organisationen. En bra vision för 
förändringsarbete har tre stora fördelar. Den första är att den visar hur riktningen för 
förändringsarbetet ska se ut. Är det tydligt beskrivet hur världen utanför företaget förändras och 
vilken påverkan det har på företaget är det mycket lättare att ta till sig nödvändigheten i 
förändringsarbetet. Den andra fördelen är att visionen kan motivera människor att arbeta i rätt 
riktning. Många är av naturen rädda för förändringar och speciellt förändringar som man inte 
kan ha kontroll över eller kan påverka själv. I början när förändringar kommer på tal är det 
naturligt att det är lättare att vara skeptisk och orolig hur förändringen kommer att påverka just 
den enskilde arbetaren. Det kanske kommer att medföra nya arbetsuppgifter eller 
ansvarsområden som det är lätt att känna oro över. En bra vision kan hjälpa till och se vilka 
möjligheter det finns när förändringsarbetet är klart istället för att bara se det negativa. Den 
tredje fördelen är att visionen hjälper till att koordinera arbetet för de olika människornas som 
arbetar med förändringen. Dessutom kan det undvika en mängd diskussioner kring de olika 
aktiviteterna i förändringsarbetet. De inblandade kan ställa sig frågan ”hur påverkar detta 
visionen” och lösa många problem själva utan att behöva blanda in chefer. (Kotter, 1996) 

3.1.4 Kommunicera ut visionen 

Påfallande ofta upplever företagsledare att de anställda inte kan/vill ta till sig visionen. Att de 
inte vill på grund av rädslan för förändringen och dess konsekvenser kan naturligtvis påverka en 
del. Men mest troligt beror det på att företagsledningen inte har kommunicerat ut visionen på 
ett bra sätt. Visionen ska beskrivas med ett enkelt språk och alltför tekniska och siffermässiga 
formuleringar bör undvikas. För att få en så bred spridning som möjligt kan är det lämpligt att 
använda sig av många olika forum på företaget och sedan aktivt ställa upp på möjligheter till 
återkoppling och diskussion. (Kotter, 1996) 
 
Ett annat mycket bra sätt att kommunicera ut visionen är att uppföra sig som visionen 
förespråkar. Det är ett tydligt tecken på att visionen ska tas på allvar och att den förmedlar 
något viktigt. Därmed är det väldigt allvarligt att förespråka för förändringsarbete och den 
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visionen som är målet med förändringsarbetet samtidigt som genom sitt agerande motsäga sig 
visionen. (Kotter, 1996) 

3.1.5 Medbestämmande 

Kotter (1996) menar att personalen i en organisation måste få möjligheter att kunna påverka sin 
och företagets situation. Det finns fyra stora hinder inom organisationer som motverkar detta. 
Dessa är organisationsstruktur, kunskap och färdigheter, system och ledare/chefer. 
Organisationer uppnår medbestämmande (empowerment) genom att sprida och förklara 
organisationens vision för de anställda för att de ska ha en förståelse om varför företaget 
genomför förändringar. Företag måste även anpassa organisationsstrukturen så att den inte 
motverkar visionen och målet med förändringen. Systemen som finns inom en organisation, 
exempelvis HR och belöningssystem måste överensstämma med de mål och visionen som 
förändringen har. För att skapa delaktighet och medbestämmande måste personalen få 
utbildning och träning för att säkerställa att de har rätt kunskap och inställning. Det är även 
väldigt viktigt att ledare och chefer tillåter och uppmuntrar personalen att komma med idéer 
och bidrag till genomförandet av förändringen. (ibid.) 
 
Genom att arbeta enligt dessa direktiv menar Kotter (1996) att organisationen kan uppnå 
medbestämmande bland dess anställda. Detta bidrar till att ge de anställda makt och möjlighet 
att påverka sin och företagets situation. Medbestämmande bland personalen ger en stor 
möjlighet att genomföra förbättringar inom organisationen då fler kan och har större möjlighet 
att påverka (ibid.). 

3.1.6 Generera kortsiktiga vinster 

Det är viktigt att konstruera kortsiktiga delvisioner som företaget ska uppnå med 
förändringsarbetet. Kotter (1996) väljer att kalla de här för kortsiktiga vinster. Viktigt med dessa 
är att de är tydligt utformade så att det inte kan vara någon tvekan om och när de uppnåtts. De 
måste naturligtvis också vara utformade på ett sätt så att personalen kan relatera dem till 
förändringsarbetet. (ibid.) 
 
När de kortsiktiga vinsterna uppnås visar det på att det är värt att satsa på förändringsarbetet. 
För anställda är det ett bevis att ansträngningen och i vissa fall även uppoffringen har goda 
möjligheter att sluta positivt. Skeptikerna kan eventuellt om inte annat bli mindre skeptiska 
vilket kan göra att de är mindre motståndskraftiga mot förändringen. Det är även ett starkt 
bevis för högsta ledningen och externa intressenter som kanske satser resurser i 
förändringsarbetet. Framför allt skapar det en positivare atmosfär och nödvändigt moment som 
stärker det fortsatta arbetet. (Kotter, 1996) 

3.1.7 Befästa vinsterna och skapa fler förändringar 

Enligt Kotter (1996) kan det vara farligt för en organisation att slappna av och tappa fokus på 
förändringsarbetet när de börjar uppnå framgångar. Risken finns att organisationens 
medlemmar slutar arbeta med förändringsarbetet och förväntar sig att det ska fortsätta rulla på 
av sig själv. Därför är det viktigt att ledningen och implementeringsteamet fortsätter att arbeta 
och driva förändringen. För att underlätta för framtida fortsatta förändringar måste företag 
allokera fler personer och resurser till i förändringsarbetet. Ledningen i organisationen måste 
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fortsatt fokusera visionen och målet med förändringen så att de kan få organisationen att inse 
att fortsatt förändringsarbete är nödvändigt. Även chefer/ledare på lägre nivå i organisationen 
måste bli stimulerade att ta större ansvar över förändringsprojekt vilket innebär att fler 
förändringar kan bli genomförda då fler är inblandade i förändringsarbetet. Det tillåter även att 
högre chefer/ledare kan arbeta mer övergripande med förändringsarbetet och överlämna 
ansvaret för mindre projekt. (ibid.) 

3.1.8 Förankra förändring och förändringssystem i företagskulturen 

Inom organisationer som uppnått framgång i sitt förändringsarbete finns det enligt Kotter 
(1996) risk att fördelarna som uppnåtts försvinner då organisationen börjar gå tillbaks till sitt 
gamla sätt att arbeta. Detta beror på att kulturen inom organisationen är gammal och inte har 
blivit förändrad. För att förändringen ska bli bestående behöver ofta förändringen omfatta 
företagskulturen också. Kotter (1996) menar att förändringen av företagskulturen måste komma 
sist i en förändring. Detta för att en förändring först kan påverka företagskulturen när den har 
visat att den är lyckosam och att de positiva resultaten av förändring i organisationen visar att 
det nya sättet att arbeta är bättre än det förra (ibid.).  

3.2 Price och Chahals ramverk för förändringsarbete 
Price och Chahal (2006) presenterar ett ramverk för hur organisationer bör implementera 
förändringar för att de ska vara framgångsrika. Ramverket bygger författarna på teoretiska 
studier, intervjuer, fallstudier och förändringsarbeten de själva upplevt. Price och Chahals 
(2006) ramverk bygger på sex steg som vi presenterar nedan. 

3.2.1 Förbereda organisationen 

Det första steget i Price och Chahals (2006) ramverk är att förbereda organisationen för 
förändringen. Det innebär att ledningen bestämmer vad som ska förändras och vilket mål man 
vill uppnå med förändringen. En viktig aspekt är att i största möjliga utsträckning informera 
och lyssna på de anställda och deras åsikter gällande förändringen. Ledningen i organisationen 
måste få de anställda att förstå varför förändringen ska genomföras och övertyga dem om att 
förändringen innebär en förbättring. Det är viktigt att ledningen på ett öppet sätt 
kommunicerar vad förändringen kan komma att medföra för organisationen. (ibid.)  

3.2.2 Utveckla en vision för förändringen och en plan för genomförande 

Nästa steg i Price och Chahals (2006) ramverk innebär att sätta samman ett team som ska 
planera och implementera förändringen i organisationen. Detta implementeringsteam bör bestå 
av medlemmar från de olika delar av organisationen som kan komma att beröras av 
förändringen och från olika nivåer i organisationen. Det är viktigt att företagsledningen ger 
implementeringsteamet tillräckliga befogenheter att arbeta med förändringen. Det första som 
implementeringsteamet gör är att skapa en vision för förändringen för att sedan skapa flera 
strategier för hur man kan uppnå visionen. Här kan de erfarenheter och åsikter som de 
anställda gav i steg ett vara väldigt viktiga. Sedan går implementeringsteamet igenom de olika 
förslagen på strategierna som ska uppnå visionen och utvärderar dessa. Utifrån förslagen skapar 
de en förändringsplan som ska klargöra varför och hur förändringen behöver genomföras, 
visionen med förändringen och dess mål, vad som måste bli förändrat och hur detta ska gå till 
och en tidsplanering. (ibid.) 
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3.2.3 Utvärdering av förändringsplanen 

I det tredje steget utvärderar företagsledningen och implementeringsteamet förändringsplanen.  
Detta ger ledningen en möjlighet utvärdera förändringsplanen, dess för och nackdelar och att ta 
hänsyn till förändringar som har uppkommit under planeringsfasen. Efter detta kan ledningen 
fatta beslut om att genomföra och stötta förändringen. (Price & Chahal, 2006) 

3.2.4 Kommunikation och medarbetarengagemang 

Det fjärde steget är enligt Price och Chahal (2006) att implementeringsteamet även fokuserar 
och undersöker vilka effekter förändringen kommer att innebära för varje medarbetare. Det är 
viktigt för teamet att förstå de känslor som kan uppstå hos medarbetarna vid förändringen. När 
teamet vet hur personalen kan reagera på förändringen blir det lättare att förutspå hur 
personalen kommer att påverka implementeringen. Det är viktigt att implementeringsteamet 
finns som stöd för medarbetarna under hela arbetet med förändringen och att teamet tar sig tid 
att lyssna på personalens åsikter för att på så sätt minska motståndet bland personalen mot 
förändringen. (ibid.) 

3.2.5 Implementering av förändringen i organisationen 

Vid själva implementeringen av förändringen i organisationen är det enligt Price och Chahal 
(2006) viktigt att implementeringsteamet och ledningen stöttar förändringen. Teamet måste 
uppvisa en positiv förändring och företräda som goda exempel inför andra medlemmar i 
organisationen. Det är viktigt att de håller sig till förändringsplanen och behandlar alla 
avdelningar och anställda lika för att undvika att skapa motsättningar som hindrar 
förändringen. De ska också anpassa sin återkoppling till organisationen så att den guidar 
organisationen mot de uppsatta målen. Görs inte detta är risken stor att problem i 
implementeringen uppstår. (ibid.) Vanliga problem som kan uppstå vid implementering av en 
förändring är enligt Price och Chahal (2006): 
 

• Att organisationen tappar förståelsen om varför förändringen genomförs och vad den 
vill uppnå med förändringen. Detta orsakas av att förändringsarbetet avstannar och de 
anställda tappar fokus på förändringsarbetet. 

• Att ledningen inte stöttar förändringen utan överlämnar hela ansvaret till 
implementeringsteamet. 

• Att oväntade problem som inte ingår i planeringen uppstår vilket kan påverka och 
kanske kullkasta förändringsplanen. 

• Att implementeringsteamet saknar de befogenheter som krävs för att genomdriva 
förändringen. 

• Att implementeringsteamet misslyckas i sin ledning av förändringen. 
 
Under själva implementeringen av förändringen uppstår ofta tvivel och motstånd till 
förändringen. Verkningarna av detta kan minskas om ledningen och implementeringsteamet 
har planerat förändringen och genomförande av denna på ett bra sätt. Motstånd mot 
förändringar uppstår alltid i organisationer och det är viktigt att implementeringsteamet är 
medvetna om detta för att på bästa sätt kunna förebygga och möta motståndet. Det är viktigt att 
förändringen i ett tidigt skede blir kommunicerad ut i organisationen och att 
implementeringsteamet för en dialog med dem som förändringen kommer att beröra. Genom 
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att ta till hänsyn deras åsikter finns det i många fall möjlighet att ytterligare förbättra 
förändringen. Detta angreppssätt är ett konstruktivt sätt att förebygga och motverka motstånd 
hos de anställda genom att skapa delaktighet. Motstånd hos de anställda kan leda till flera olika 
negativa effekter för förändringen. Exempel på sådana kan vara, förseningar, ryktesspridning, 
att personal vägrar att lära sig nya saker/arbetsuppgifter och till och med regelrätta sabotage. 
(ibid.) 

3.2.6 Utvärdering av förändringsarbetet 

Det sista steget i Price och Chahals (2006) ramverk är att utvärdera förändringen och dess 
verkan på organisationen. Detta bör inte göras av medlemmarna i implementeringsteamet 
eftersom de är direkt inblandade i förändringen och kan ha förutfattade meningar. Price och 
Chahal (2006) föreslår att mellanchefer i organisationen gör det istället. Utvärderingen ska 
undersöka om de mål som var uppsatta för förändringen har blivit uppnådda. Utvärderingen 
ska även visa om det finns förändringar och åtgärder som företag måste/bör genomföra för att 
förbättra resultatet av förbättringsarbetet. Detta kan ligga till grund för en ny förbättring och ett 
nytt förändringsarbete. (ibid.) 

3.3 Balogun och Hope Haileys förändringskalejdoskop 
Balogun och Hope Hailey (2004) menar att det oftast inte finns ”bästa lösningar” eller 
”kokbokslösningar” utan att varje förändring är både innehålls- och företagsspeciell. Därför vill 
de med sitt förändringskalejdoskop hjälpa företag att situationsanpassa sitt förändringsarbete. 
Företag behöver överväga tre olika faser under det att förändrig ska göras. Dessa är den 
nuvarande fasen, övergångsfasen och framtida fasen. En förståelse för den nuvarande fasen är 
nödvändig för att se företagets behov av förändring. För att förstå den framtida fasen behöver 
företaget utforma en vision. Övergångsfasen beskriver själva förändringsarbetet som ska 
förändra organisationen från den nuvarande fasen till den framtida fasen. Den kan företag 
designa enbart när den nuvarande fasen är förstådd och den önskade framtida fasen är 
specificerad. Övergångsfasen är en tidskrävande och komplicerad fas som ofta kräver 
företagskulturella förändringar som är väldigt svåra att genomföra. (ibid.) 
 
Ledningen för förändringsarbetet är ofta väldigt duktiga att beskriva den nuvarande fasen och 
sedan utifrån omvärldens förändringskrav få klar förståelse för ”varför” en förändring behöver 
genomföras. Det är även vanligt att det är tydlig ”vad” som behöver förändras. Hur de ska nå dit 
är däremot mycket krångligare och här gör företag oftast fel genom att välja någon utifrån redan 
definierad förändringslösning. Dessa lösningar är färgade av någon/några av följande fel: 
förändringsledningens personliga favoritåtgärdslösning som alltid brukar fungera väljs, göra 
likadant som konkurrenter och kokbokslösningar från externa konsulter eller artiklar och 
böcker. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 
 
Förändringskalejdoskopet kan användas som en modell som kan hjälpa att bestämma ”hur” 
förändringen ska se ut, se figur 2. Den yttre ringen berör förändringens kontext det vill säga det 
sammanhanget som förändringen ska genomföras i. Mittenringen föreställer 
förändringsfaktorer som påverkar förändringen. Dessa faktorer är alltid konstanta men har 
olika betydelse, påverkan och innehåll för varje speciell förändring. Slutligen ger den inre 
ringen ett antal så kallade designval som utifrån förändringen kontext och 
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förändringsfaktorerna hjälpa företag att utforma sin förändring. (Balogun & Hope Hailey, 
2004) 
 

 
 

Figur 2: Förändringskalejdoskopet fritt efter Balogun och Hope Hailey (2004) 

3.3.1 Desingval 

Kalejdoskopet visar sex olika kategorier där varje kategori innehåller olika val som företag ska 
göra. De olika valen genererar sedan sättet hur organisationen ska bedriva förändringsarbetet. 
De sex olika kategorierna är förändringsväg, startpunkt, förändringsstil, förändringsmål, 
hävstänger och roller (Balogun & Hope Hailey, 2004). Nedan kommer en kort beskrivning av 
några av kategorierna för att läsaren ska få en förståelse kring vilka typ av val ett företag kan 
behöva göra.  
 
Det finns olika typer av vägar som företaget kan gå i sitt förändringsarbete. Vilken som ska 
väljas beror på om företag behöver göra en snabb explosionsartad förändring eller en 
långsammare mer anpassad förändring. Sedan beror det också på om företaget behöver göra en 
omstrukturering eller transformation. En omstrukturering innebär att arbetssätt blir förändrade 
men inte värderingar och attityder det vill säga företagskulturen. En transformation innebär att 
aspekter som ”så här har vi alltid gjort här” bryts. Den kräver en förändring i syn på nuvarande 
arbetssätt där strategier, system, processer och företagskultur behöver förändras. (Balogun & 
Hope Hailey, 2004)  
 
Med startpunkt menas var i företaget som förändringen ska starta. Det finns två huvudsakliga 
typer, top-down eller bottom-up. Vid top-down är det den högsta ledningen på företaget som 
initierar förändringen. Vid bottom-up har ledningen gett ansvar lägre ner i organisationen för 
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att uppmuntra att de anställda till att själva ta initiativ till nödvändiga förändringar. Det skapar 
delaktighet och motivation enklare för de som ska arbeta med själva förändringsarbetet men 
samtidigt kräver det ledningens godkännande och engagemang. (Balogun & Hope Hailey, 
2004) 
 
För att informera de anställda om förändringsarbetet kan förändringsledningen använda sig av 
olika ledningsstilar. Stilarna skiljer sig huvudsakligen i vilka förutsättningar det finns att göra så 
många som möjligt delaktiga, engagerade och villiga att acceptera och arbeta med förändringen. 
Ett sätt är att i små grupper informera och undervisa om förändringens nödvändighet för att få 
så stor support som möjligt från de anställda. Nackdelen med den här stilen är att den tar lång 
tid som företag inte alltid har råd att använda. Motsatsen är att förändringsledningen pekar 
med hela handen och använder sin makt till att tvinga förändringen. Nackdelen här blir att det 
kommer generera ett stort förändringsmotstånd. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 

3.3.2 Förändringsfaktorer 

Förändringsfaktorerna är de som påverkar vilka designval som är lämpliga för företag att välja. 
De olika förändringsfaktorerna är: tid, omfattning, bevarande, mångfald, duglighet, kapacitet, 
beredskap och makt. (Balogun & Hope Hailey, 2004) Nedan kommer en kort beskrivning av 
några av förändringskategorierna.  
 
Det är företagens strategiska arbete som ska bestämma hur lång tid företaget har på sig innan 
förändringen ska vara uppnådd. Det kan vara reaktiva förändringar som snabbt behöver 
genomföras på grund av exempelvis minskade marknadsandelar och lönsamhet. Det kan även 
vara proaktiva förändringar för att snabbt möta förändrande kundbehov. Från ledningshållet 
kan ett sken av kris vara väldigt tilltalande eftersom det är lättare att förmedla förändringens 
nödvändighet. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 
 
Förändringens omfattning är påverkad av förändringens djup och bredd. Med djup menas om 
den efterfrågade förändringen kräver att organisationens beteenden och attityder behöver 
förändras eller räcker det med att ändra på rutiner utan att beteenden och attityder blir 
påverkade. Bredden på förändringen innebär om förändringen påverkar hela organisationen 
eller bara delar. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 
 
Företag kan vara olika redo för förändringar. Hur redo företaget är beror dels på hur medvetna 
de anställda är om förändringens nödvändighet och dels hur engagerade de är. Är personalen 
inte medvetna om förändringens nödvändighet beror det på att ledningen in har lyckats 
kommunicera ner det på ett bra sätt i organisationen. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 

3.3.3 Vår tolkning av kalejdoskopet 

Kalejdoskopets olika delar är beroende av varandra. Förändringsfaktorerna påverkar vilket 
designval företaget ska välja. Företag som har avlagt mycket tid och resurser för sin förändring 
kan exempelvis uppmuntra att förändringen kommer bottom-up för att öka delaktigheten och 
engagemanget. Ledningsstilen kommer att kunna vara att informera alla anställda om 
förändringen även om alla inte är drabbade. Förändringens kan också ha en stor omfattning 
och förändra mycket och så vidare. Om exempelvis företaget inte har mycket tid att genomföra 
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förändringen måste den gå snabbt men kanske inte behöver innebära en stor förändring.  Det 
kommer även att påverka vilken ledarstil då det kanske inte finns tid att involvera alla på 
företaget och det måste ske på initiativ från ledningen. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 
 
Eftersom förändringar är situations- och företagsspecifika erbjuder kalejdoskopet många 
faktorer för företag att ta hänsyn till. När ett företag utifrån sin egen situation tagit hänsyn till 
alla delar i kalejdoskopet och hur de hänger ihop finns goda förutsättningar att 
förändringsarbetet genomförs framgångsrikt. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 
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4 Implementering av processorientering 
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram kring hur företag bör genomföra implementering av 
processorientering. För att underlätta för läsaren börjar vi med att beskriva de olika roller som enligt teorin 
underlättar eller är nödvändiga vid implementering av processorientering. Sedan redogör vi för hur 
implementeringsgången för processorientering bör se ut. Detta ger läsaren en bild av hur implementering av 
processorientering enligt teorin ska genomföras vilket skapar en utgångspunkt för identifierande av kritiska 
faktorer.  

4.1 Roller i processorientering 
Implementering av processorientering kräver att företag klargör och tillsätter vissa roller. Här 
finns det viss oenighet de olika författarna emellan gällande, förutom vad de olika rollerna ska 
heta, även ansvarsområden. I det fall det skiljer kommer vi att påpeka det tydligt. Oavsett hur 
de olika författarna väljer att namnge rollerna är det i princip överrensstämmande vad de olika 
rollerna innebär och vilka kompetenser och egenskaper som behövs i rollerna. Efter att ha läst 
vad som finns skrivet i teorin om de olika rollerna och för att underlätta för läsarna att inte 
tappa bort sig bland olika begrepp väljer vi att använda oss av följande namn:  
 

• Processorienteringskommitté  
• Processägare  
• Processorienteringsteam  
• Stödjande roller 

4.1.1 Processorienteringskommitté 

Processorienteringskommittén ska initialt kommunicera visionen, syftet, behovet, betydelsen 
och prioriteten av processorientering till hela organisationen (Harrington, 1991; Dicander 
Alexandersson et al., 1997; Elzinga et al., 1995). De ska även identifiera processer som företaget 
behöver förändra och förbättra, utse processägare för de olika processerna, uppskatta hur 
mycket processer behöver bli förbättrade, säkerställa att organisationen prioriterar 
processorientering och lösa konflikter som uppstår vilka inte kan lösas på lägre nivå 
(Harrington, 1991; Hammer & Champy, 1993). Processorienteringskommittén bör bestå av 
ledningsgruppen på företaget. (Hammer & Champy, 1993).  
 
Det är mycket vikigt att processorienteringskommittén genomgår nödvändig utbildning för att 
arbeta med processorientering och dess implementering (Harrington, 1991; Dicander 
Alexandersson et al., 1997). De behöver ha den kunskapen för att kunna stötta och underlätta 
arbetet med processorientering (Dicander Alexandersson et al., 1997). Burlton (2001) föreslår 
att definiera en handlingsplan för förändringen. En sådan ska innehålla företagets affärsidé, en 
omvärldsanalys, intressentanalys, nulägesanalys, företagskultur, vision, framgångsfaktorer. Syftet 
är att skapa en gemensam förståelse för varför processorientering är nödvändigt för de viktiga 
beslutstagarna. Det här ska mynna ut i en rapport som alla på företaget har tillgängligt att läsa 
igenom och ta till sig. (ibid.) 
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4.1.2 Processägare  

Ljungberg och Larsson, (2001) väljer att beskriva processägaren som en person med uppgiften 
att ta ett personligt ansvar för processen, koordinera aktiviteter i processen, undvika 
suboptimeringar mellan olika processer, skapa mål och fokus samt styra utvecklingen av 
processen. Processägaren har som uppgift att utveckla och skräddarsy implementeringen av 
processorienteringen samt att sälja ut det till resten av organisationen (Hammer och Stanton, 
1999; Harrington, 1991). För att undvika suboptimeringar mellan olika aktiviteter i en process 
måste processägaren studera processen ur ett helhetsperspektiv. (Ljungberg & Larsson, 2001)  
 
En processägare ska ha förstått processtänkande, ha tidigare erfarenhet av processorientering 
och använda metoder och verktyg som kan underlätta implementeringen (Hammer & Champy, 
1993; Harrington, 1991; Ljungberg & Larsson, 2001). Det ska vara en person som innehar 
förtroende från medarbetarna, engagemang, goda ledaregenskaper, en vilja att förändra och 
förbättra, kunskap om sin process och vara kundorienterad (Dicander Alexandersson et al., 
1997; Harrington, 1991; Hammer och Stanton, 1999) För tvärfunktionella processer kan 
konflikter uppstå mellan olika avdelningschefer och processägaren som exempelvis vid 
fördelning av resurser inom processen. Därför är det viktigt att ge processägaren formell 
befogenhet för att kunna genomföra förändringar i hela processen (Ljungberg & Larsson, 
2001). Genom detta får processägaren status som visar övriga organisationen att arbetet med 
processorientering är prioriterat i företaget (Rentzhog, 1998). Processägaren ska dessutom 
arbeta 100 % av sin arbetstid med processorienteringen (Hammer & Champy, 1993; 
Harrington, 1991).  

4.1.3 Processorienteringsteam 

Processorienteringsteamet ska enligt Dicander Alexandersson et al. (1997) innehålla 
representanter från viktiga arbetsområden i processen och som har erfarenhet och kunskap om 
det dagliga arbetet. Hammer och Champy (1993) poängterar att det av stor vikt att personer 
med rätt bakgrund väljs in i processorienteringsteamet. Sammansättningen bör enligt Hammer 
och Champy (1993) bestå av personer som redan arbetar i processen (insiders) och personer 
som inte är delaktiga i processen (outsiders). Syftet med insiders är att de redan är insatta i 
processen och vet hur processen fungerar. En nackdel är att sådana personer är färgade av sin 
subjektiva syn på processen och kan få problem att vara nytänkande. Outsiders har en stor 
betydelse eftersom dessa har en objektiv syn på processen. Outsiders ska bli stimulerade att 
ifrågasätta eller kräva förklaringar på delar i processen som de inte förstår men som för insiders 
kan vara självklara. Meningen är att få ett utbyte mellan insiders och outsiders som ska gynna 
processarbetet i stort. (ibid.) Processorienteringsteamet bör innehålla medlemmar från alla delar 
av processen (Rentzhog, 1998). Istället för ett processorienteringsteam menar Ljungberg och 
Larsson (2001) att processägare kan använda sig av ett processteam som består av representanter 
från viktiga delar av processen som kan hjälpa processägaren i sitt arbete att utveckla processen. 
 
Det är mycket viktigt att ett processorienteringsteam inte har hand om mer än en process i taget 
och att medlemmarna tillåts arbeta minst 75 % av sin arbetstid med processorienteringen.  
Dock är det mest fördelaktigt att de arbetar 100 % för att visa för resten av organisationen hur 
viktigt och prioriterat processorientering är. (Hammer & Champy, 1993) För att ett 
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processorienteringsteam ska fungera krävs det att all individuell bedömning slopas och att det 
fokuseras på enbart teamets gemensamma prestation (Dicander Alexandersson et al., 1997).  

4.1.4 Stödjande roller 

Ibland behöver processorienteringsteamet bli tilldelade stödjande roller för att underlätta 
arbetet. Vanliga exempel på dessa är underlättare som hjälper teamen med metod och 
angreppssätt för processorientering, specialister som har specialkompetens som kan behövas 
inom vissa områden där man inom teamet inte har tillräcklig kunskap och dokumenterare som 
hjälper teamen med att sammanställa dokumentation på ett standardiserat och effektivt sätt. 
Personer med dessa funktioner har ofta flera av rollerna och stödjer flera team. (Rentzhog, 
1998) 
 
Ibland uppstår problem som processledningsteamet inte kan lösa. Då kan ett 
problemlösningsteam bli tillsatt för att lösa ett specifikt och definierat problem. 
Problemlösningsteamen löser tillfälliga problem åt en uppdragsgivare, exempelvis åt 
processledningsgruppen och består av medlemmar som har den kompetens och kunskap som 
problemet kräver för att bli löst. (Rentzhog, 1998) 
 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att företag kan ha resursägare som bistår processägaren i 
sitt arbete. Resursägarens uppgifter är att säkerställa att rätt kompetens och personal finns 
tillgängliga i processen. I en organisation kan det finnas flera resursägare som ansvarar för olika 
resurser och kompetenser. Dessa bistår då olika processer beroende på vilka behov av resurser 
som processerna har. Organisationer som arbetar med processorientering kan även använda sig 
av teamledare som leder det operativa arbetet i processen utifrån de direktiv och den styrning 
han/hon får av processägaren. I sitt arbete använder sig teamledaren av de resurser som 
tilldelats av resursägaren. I mindre processer kan processägaren ha möjlighet att fungera som 
både resursägare och teamledare. (ibid.) 

4.2 Att identifiera, välja och arbeta med processer 
En förutsättning för att kunna arbeta med processer är att veta vilka de är. Arbetet med att 
beskriva processer brukar benämnas processkartläggning. Genom att beskriva verksamheten 
med hjälp av processkartor kan en bild av hur organisationens olika delar är relaterade och 
samverkar med varandra för att skapa värde för kunden. Kunden ingår i kartan på ett naturligt 
sätt eftersom en process per definition finns till för att skapa värde för sina interna och externa 
kunder. Processkartan ska skapa en stabil grund för analys av processen och ofta syns vissa 
förbättringsmöjligheter redan vid kartläggningen. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

4.2.1 Processkarta för att identifiera processer 

Verksamhetens processkartor kan ha olika detaljnivåer beroende på vad syftet är att kartan ska 
visa (Ljungberg & Larsson 2001). Den enklaste beskriver Harrington (1991) som ”block 
diagrams”, se figur 3. Rektanglarna representerar olika aktiviteter som ingår i processen och 
pilarna visar informationsriktningen. Varje aktivitet kan sedan delas in i delaktiviteter som i sin 
tur består av enskilda arbetsuppgifter. (ibid.) Ljungberg och Larsson (2001) menar att det av 
praktiska skäl måste balanseras mängden information på processkartan mot användandet och 
nyttan för betraktaren. Mycket information ökar användbarheten och förenklar djupare 
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analyser men försvårar tydligheten. En kompromiss är att komplettera processkartan med ett 
antal processbeskrivningar för varje process. Processbeskrivningarna kan innehålla detaljerad 
information om processen, dess syfte, kunder, leverantörer, mätpunkter och så vidare. Stora 
processer behöver oftast bli indelade i delprocesser som företaget kartlägger istället. Dessutom 
är det lämpligt att ge processerna namn som beskriver vad de gör. Istället för att använda ordet 
”försäljningsprocess” är ”skapa affärer” ett bättre namn. (ibid.) Även Rentzhog (1998) och 
Hammer och Champy (1993) förespråkar att processer döps efter vad de gör, gärna enligt 
modellen ”från X till Y” som exempelvis ”från pinnar till papper” för produktionsprocessen 
inom pappersindustrin. 

 
Figur 3: ”Block diagram” fritt efter Harrington (1991) 

 
Rentzhog (1998) föreslår en annorlunda sätt att identifiera processer. Han menar att företag ska 
ha utgångspunkten att arbeta med huvudprocesser och att lägga mest krut på att identifiera och 
förbättra dessa. När företag ska identifiera processer är det viktigt att ta hänsyn till företagets 
omgivning. Påverkande krafter som företaget måste underställa sig är exempelvis lagar och 
politiska beslut. Varje gång en organisation analyserar sin makroomgivning bör den även 
säkerställa att de definierade huvudprocesserna fortfarande stämmer överens med de strategiska 
beslut som påverkas av makroomgivningen. Även konkurrenter, leverantörer och kunder är 
krafter i ett företags makroomgivning som påverkar strategier och därmed även valet av 
huvudprocesser. Även interna krafter som bland annat personal, kultur och teknik har en 
påverkan på huvudprocesserna. Alltså måste företag, när de ska definiera huvudprocesser, ta 
hänsyn till både interna och externa aspekter. (ibid.) 

4.2.2 Att välja processer som ska processorienteras 

Företag behöver även bestämma vilka processer som de behöver förändra och förbättra 
(Davenport, 1993; Harrington, 1991; Rohleder & Silver 1997). Sådana processer har enligt 
Harrington (1991) vissa typiska symptom som klagomål från externa och/eller interna kunder, 
långa ledtider, höga kostnader och nya tillgängliga teknologier är några av dessa. Ett sätt är att 
processorientera alla processer samtidigt, vilket kan fungera på mindre företag men är inte 
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önskvärt för stora. Annat sätt är att välja processer som är viktigast för företagsverksamheten, 
har mest problem eller har mest förbättringspotential. (Harrington, 1991) 
 
Hammer och Champy (1993) föreslår att företag kan använda sig av tre kriterier vid val av och i 
vilken ordning processer ska processorienteras inom företaget. Första kriteriet är att välja 
processer företaget redan vet inte fungerar. Andra kriteriet är att välja efter hur viktiga 
processerna är. Tredje och sista kriteriet handlar om vilka processer som är mest lämpliga att 
välja ut. En större process genererar generellt bättre resultat om processorienteringen lyckas, 
men samtidigt är sannolikheten att den lyckas lägre. Storleken påverkar naturligtvis också 
resursinsatsen eftersom fler behöver arbeta med processen. (ibid.)  
 
Davenport (1993) förespråkar en annan metod för organisationer att välja processer att 
processorientera. Först väljer företaget ut de tio till tjugo största processerna. Sedan ska 
potentiella avgränsningar mellan processerna göras så att processarbetet inte löper risk att 
suboptimeras. Eftersom det är svårt att processorientera alla processer samtidigt är det lämpligt 
att försöka göra en prioriteringslista. Det är processens betydelse för organisationens strategi, 
processens hälsa och processens lämplighet som ligger till grund för prioriteringslistan. (ibid.) 
 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att varje organisation inte har tid och resurser att fokusera 
på att arbeta med alla processer. Därför måste organisationen välja att fokusera de processer 
som har störst betydelse för organisationens framgång och som även bidrar till organisationens 
lönsamhet (ibid.). 

4.2.3 Förstå och arbeta med de valda processerna 

Innan organisationen påbörjar arbetet med att förändra någon process är det väldigt viktigt att 
undvara tid för att förstå den nuvarande processen. Vad processen gör, hur den fungerar och 
vilka faktorer som påverkar processens prestanda. (Rohleder & Silver 1997) Meningen är inte 
att analysera hur processen fungerar i dagsläget utan att förstå varför den fungerar som den gör. 
Viktigare är att ställa sig frågan vilka som är processens kunder och att förstå deras behov. Får 
de den vara/tjänst de vill ha och vilka problem har de som processen kan lösa? (Hammer & 
Champy, 1993; Rentzhog, 1998; Davenport, 1993) När en förståelse för hur processen såg ut 
igår finns kan företag reflektera över hur den ska se ut imorgon. Tydliga gränser (början och slut 
på processen) och ett tydligt syfte och vision ska formuleras som är införstådd och accepterad av 
alla medarbetare (Rentzhog, 1998; Burlton, 2001). Syftet ska beskriva varför processen finns, 
vem som är dess kund och hur processen kan skapa värde för kunden. Gränserna behövs för att 
ge en tydlig gränsdragning för när en process lämnar över till nästa process eller till sin kund 
(Rentzhog, 1998). Det är även mycket viktigt att företag dokumenterar det här arbetet så att det 
kan bevaras och användas i framtida förbättringar. (Burlton, 2001; Davenport, 1993) 
 
Ljungberg och Larsson (2001) förespråkar att för varje vald process göra en processrevision av 
själva processen. En processrevision identifierar processens problem och möjligheter. Detta ger 
en status på processen som kan användas som underlag för att besluta om prioriteringar och 
som planeringsunderlag för vad nästa steg i processorienteringen blir. För att få en mer exakt 
bild av en process anser Ljungberg och Larsson (2001) att en processanalys måste genomföras. 
För att kunna genomföra denna processanalys måste organisationen förstå processens syfte, 
kunders och leverantörers krav och processens uppbyggnad.  
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Burlton, 2001 menar att en förståelse för hur en process fungerar idag är en bra grund för hur 
man vill att den ska fungera i framtiden. Genom att mäta befintlig prestanda och dokumentera 
vad som fungerar bra och mindre bra kan leda till att nödvändiga processförbättringar 
identifieras. (ibid.) 
 
För att uppnå förbättringar inom sina processer kan företag använda sig av två olika 
förbättringsstrategier. Dessa strategier är ”processförbättring” som förbättrar en existerande 
process och ”processredesign” där helt nya processer blir skapade utan att ta hänsyn till de 
befintliga (Hammer & Champy, 1993; Rentzhog, 1998; Armistead et al., 1999). 
Processförbättring utgår från en given process som används i dagsläget där det gäller att behålla 
de fungerande aktiviteterna i processen och att fokusera arbetet till att förbättra det som inte 
fungerar tillfredställande. Den kunskap som redan finns inom processen ska företag använda 
för en kontinuerlig förbättring av processerna. En nackdel är att det inte är möjligt att 
genomföra en drastisk förbättring eftersom de nuvarande aktiviteterna begränsar förändringen. 
Samtidigt finns risken att är själva processen i sin helhet som är felaktig och som egentligen 
bara ger kortsiktiga förbättringar som snabbt kräver nya förbättringar. Processredesign eller 
processreengineering utgår ifrån att skapa en helt ny process utifrån det syfte processen ska ha 
och vilket behov kunden har. Målet med en sådan förbättring är att uppnå grundläggande 
nytänkande förbättring som har en stor verkan. Ofta kan processredesign bli kopplat till 
införandet av ny teknik där det finns stora möjligheter att skapa helt nya sätt att arbeta. 
Bristerna hos processredesign är att det inte tar hänsyn till den erfarenhet och kunskap som har 
den befintliga processen byggt upp.  Processredesign tar inte heller i beaktning de lösningar som 
löst tidigare problem. (Rentzhog, 1998) 

4.3 Förutsättningar för ständiga förbättringar 
När organisationen har tagit till sig processorientering i företagskulturen och ständiga 
förbättringar blir en del av vardagen har processorientering blivit framgångsrikt implementerat. 
Det är viktigt att inte sluta att utveckla processer bara för att företaget uppnått visionen. Elzinga 
et al. (1995) menar att när implementeringen av processorientering på en eller flera processer är 
genomförd ska företaget fortsätta sitt arbeta med processerna på samma sätt som under 
implementeringsfasen. Löpande under implementeringen sker en dokumentation till exempel i 
processkartor, visioner och så vidare (Burlton, 2001).  Förutom dokumentation måste det ske 
en ständig mätning av processerna. Ljungberg och Larsson (2001) menar att mätning är en 
förutsättning för att veta vart en process är, vart den är på väg, vad som har blivit uppnått och 
hur mycket det är kvar att uppnå. Genom att mäta processer kan organisationen möjliggöra för 
jämförelser med konkurrenters likartade processer, underlätta identifiering och förståelse för 
problem med processen, ge klara budskap till leverantörer om företagets krav, ge motiv till 
förändring och använda mätresultaten som grund för ständiga förbättringar. (ibid.) 
 
Det är viktigt att företag utformar ett processbaserat mätsystem för att på kunna mäta ”rätt” 
saker på ”rätt” sätt. Ett mätsystem måste uppfylla ett antal förutsättningar. Mätsystemets 
övergripande utgångspunkter måste ta hänsyn till det process eller processer som det anser 
mäta. Det är viktigt att utveckla måtten med underlag av faktamateria. Företaget behöver också 
ha rätt tillvägagångssätt vid utveckling och implementering av mätsystemet. Mätsystemet ska 
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utvecklas metodmässigt och ha en bred förankring samt ta hänsyn till kompetenser som finns i 
organisationen. Ett antal kontrollfrågor behöver företaget ta fram för att säkra kvaliteten på 
mätningen och att de framtagna måtten är aktuella. Mätsystemet måste ha en ägare som ser till 
att det inte förfaller, vilket det tenderar att göra om ägare och övervakare inte finns. Det är 
också ett måste att utveckla och använda mätsystemet för att skapa nytta för att arbetet med 
mätningarna inte ska utföras i onödan. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Harrington (1991) menar att det finns tre stora mätningsområden som företag ska fokusera på, 
inre effektivitet, yttre effektivitet och anpassningsförmåga. Yttre effektivitet mäter i vilken 
uträckning en process tillgodoser kundernas behov. Inre effektivitet mäter om processen gör på 
”rätt sätt”, det vill säga har en produktion till minimerade kostnader och icke värdeskapande 
aktiviteter. Anpassningsförmåga mäter processens flexibilitet att hantera förändrade 
kundbehov. De här tre måtten är de allra svåraste att mäta men de som kunderna kommer att 
klaga på först. (ibid.)   
 
Genom att ha ständig dialog med processens kunder, arbeta med processkartan i jakt på 
förbättringar och föra en kontinuerlig dialog med sina kollegor skapas förutsättningar för ett 
arbete med ständiga förbättringar. Det är även mycket viktigt att förändra processteamets 
medlemmar med jämna mellanrum så att objektiva människor som inte är färgade av processen 
kommer med och kan bidra med nya idéer. (Rentzhog, 1998) 
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5 Kritiska faktorer vid implementering av processorientering som 
beskrivs i teorin 
I detta kapitel presenterar vi de kritiska faktorer vi identifierat i litteraturen kring implementering av 
processorientering i en organisation. Vi gör åtskillnad mellan de kritiska faktorerna från litteratur kring 
processorientering specifikt och de som härstammar från litteratur för förändringsarbete allmänt. Namnen 
(rubrikerna 5.1 till 5.10) på de kritiska faktorerna är våra egna och beskriver vad den kritiska faktorn 
berör. Under varje stycke sammanfattas vår bild av den kritiska faktorn (i kursiv text). En 
sammanfattande tabell över de kritiska faktorerna presenterar vi i 5.11. 

5.1 Att veta vad processorientering är och att veta dess syfte och mål  
Den högsta ledningen måste ha en överrensstämmande bild och ett tydligt syfte och vision av 
vad processorientering är och vad organisationen ska uppnå med implementeringen av 
processorienteringen. Detta är en förutsättning för att kunna visa för hela organisationen om 
processorienteringens nödvändighet vilket skapar förutsättningar att göra personalen delaktig 
och mer förändringsbenägen. (Pritchard & Armistead, 1999; Kotter, 1996) Genom att ha den 
kunskap som behövs för att ge stöd, visa på tydlig prioritering av processarbete, krav på 
konkreta handlingsplaner och avsätta tid till arbetet visar ledningen för övriga i organisationen 
att processorientering är viktigt (Dicander Alexandersson et al., 1997). Det är viktigt att 
processorienteringskommittén är utbildade i processorientering och hur det ska implementeras. 
Detta för att kunna underlätta och leda implementeringsarbetet. (Dicander Alexandersson et 
al., 1997; Harrington, 1991). Harrington (1991) föreslår att processorienteringskommittén med 
fördel kan arbeta med att förbättra en pilotprocess. Syftet skulle vara att få en förståelse och 
erfarenhet vad det innebär att arbeta med processorientering och samtidigt visa vägen för övriga 
organisationen. (ibid.) I allt förbättringsarbete krävs att ledningen har ett tydligt mål och ett 
tydligt syfte med förändringen. Detta ska i sin tur sedan kommuniceras till den övriga 
organisationen för att på så sätt motivera och förklara varför en förändring behöver 
genomföras. (Kotter, 1996; Price & Chahal, 2006) 
 
För att lyckas med att implementera processorientering i en organisation är det viktigt att ledningen vet och 
har en gemensam syn av vad processorientering. Det är även viktigt att målet och syftet som organisationen 
vill uppnå är tydligt definierade. Detta krävs för att kunna kommunicera ut orsaken till varför 
förändringen genomförs och kunna leda och fördela arbetet på ett klart och tydligt sätt. 

5.2 Överbrygga förändringsmotstånd 
Enligt Price och Chahal (2006) är det väldigt viktigt att förbereda organisationen på en 
förändring innan den blir genomförd. Detta för att skapa förståelse om varför förändringen ska 
genomföras och att förändringen kommer att innebära en förbättring. Görs inte detta finns det 
stor risk att förändringen möts av motstånd vilket har en negativ inverkan på 
förändringsarbetet. Motstånd till förändringen bland de anställda kan innebära negativa 
effekter som förseningar, ryktesspridning, att personalen vägrar göra/lära nya saker och/eller 
sabotage. Därför är det viktigt att ledningen är medveten om att motstånd kan uppstå och 
arbetar för att möta detta. (ibid.) Förändringsmotstånd kan dock fylla en viktig funktion då 
ifrågasättande av förändringar resulterar i att dessa måste motiveras och styrkas. Detta innebär 
ofta att förändringarna kan förbättras tack vare förändringsmotståndet. (ibid.) Kotter (1996) 
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menar att det inom organisationen måste finnas en känsla av att förändringen är nödvändig för 
att den ska gå att genomföra. Om förändringen inte känns nödvändig är det svårt att motivera 
personalen att genomföra förändringen vilket leder till att förändringen blir svårare. Kotter 
(1996) anser även att det är viktigt att generera kortsiktiga vinster i sitt förändringsarbete. Om 
organisationen kan koppla vinster till sitt förändringsarbete även under själva förändringen så 
visar det att arbetet med förändringen är värdefullt. Det kan även innebära eventuellt motstånd 
till förändringen minskar då organisationen tydligare kan se fördelarna med förändringen. 
(ibid.) 
 
En organisation måste vara förberedd och förstå nödvändigheten av en förändring för att underlätta en 
förändring. Ledningen måste vara medveten om att motstånd kan/kommer att uppstå och arbeta aktivt 
för att förebygga/motverka detta för att minska de negativa effekterna det kan ha på förändringsarbetet 
och dess möjligheter att lyckas. En viktig aspekt blir därför att uppnå kortsiktiga vinster med sitt 
förändringsarbete. 

5.3 Att utse roller 
En stor del av processorienteringslitteraturen behandlar de olika rollerna som finns inom 
processorientering (se Rentzhog, 1998; Hammer & Champy, 1993; Harrington, 1991; 
Ljungberg & Larsson, 2001; Dicander Alexandersson et al., 1997). Personerna i dessa roller 
utgör en viktig del av införandet av processorientering i en organisation och bör därför uppfylla 
vissa krav och besitta vissa egenskaper. Därför är just valet av dessa personer viktigt. Det är även 
viktigt hur de olika grupperna som exempelvis processorienteringsteamet sätts samman och 
vilka som ingår i det. Även Kotter (1996) menar att valet av ledare under ett förändringsarbete 
har stor inverkan på resultatet av förändringen och därför är väldigt viktigt. 
 
Valet av vilka personer som ska ingå i de olika rollerna inom processorienterig är väldigt viktigt. Många 
egenskaper och kunskaper krävs och spelar stor roll i hur lyckad processorienteringen kommer att bli. Även 
sammansättningen av de olika grupperna har stor betydelse för utfallet. 

5.4 Att välja rätt processer att processorientera  
Ljungberg och Larsson (2001) menar att det finns exempel på organisationer som har uppnått 
goda resultat med processorientering men ändå förlorat sina kunder och till och med gått i 
konkurs. Anledningen till detta menar Keen (1997) beror på ett fenomen som han väljer att 
kalla processparadoxen. Med det menas att det är viktigt att rikta insatser och att investera i rätt 
processer (ibid.). Det finns en risk att företag väljer att satsa på processer som är lättast att 
identifiera, lättast att arbeta med eller som är av tradition fokuserade. Istället bör företag satsa 
på processer som är viktiga eller kritiska för företagets framgång. Harrington (1991) menar att 
de processer som bör väljas är de som inte skapar tillräckligt kundvärde vilket ofta visar sig 
genom klagomål från kunder, långa ledtider och höga kostnader. Enligt Ljungberg och Larsson 
(2001) ska de processer som mest bidrar till organisationens framgång och lönsamhet väljas 
främst eftersom tid och resurser oftast inte finns för att processorientera alla processer. 
 
Valet av vilka/vilken process man ska processorientera är viktigt för hur organisationen ska kunna 
uppfylla mål för hela organisationen såsom exempelvis högre lönsamhet. Processerna bör vara sådana som 
på något sätt kan generera ökat värde för kunden om den processorienteras.  
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5.5 Att anpassa organisationen 
De anställda som påverkas av och ska genomföra processorienteringen behöver vanligen ha 
någon slags belöning väntande för att göra ett bra arbete (Hammer & Champy, 1993; Al-
Mashari & Zairi, 1999). Att bara företagsledningen lovar att företaget ska bli lönsammare räcker 
oftast inte som sporre. En förändring av en process kan medföra värderings och 
attitydförändringar. Där måste ledare dels stödja de nya nödvändiga värderingarna och 
attityderna men även försöka förstå hur de anställda mottar de förändringarna. Förändringar 
där människors värderingar och attityder behöver förändras är vanligen svåraccepterade. Ett 
vanligt misstag är att företagsledare inte är medvetna om detta. (Hammer & Champy, 1993) 
Även Kotter (1996) förespråkar i sitt avsnitt angående Medbestämmande att de stödsystem som 
finns i en organisation, som exempelvis belöningssystem, måste stämma överens med de mål 
och visioner som organisationen vill uppnå med sin förändring. 
 
Balogun och Hope Hailey, (2004) betonar även vikten att ta hänsyn till hävstångseffekten en 
förändring i en del av ett företag har på andra delar av företaget. Förändringar som blir 
genomförda i en process kommer att påverka och bli påverkade av andra processer. Det innebär 
att det måste finnas ett samspel mellan olika delar av organisationen för att minska 
hävstångseffekten. (ibid.) 
 
De stödjande systemen i en organisation måste samverka med det syfte och de mål som organisationen vill 
uppnå med förändringen. Gör de inte det finns det stor risk att förändringen motverkas exempelvis genom 
motstridiga belöningssystem. Det är även viktigt att alla delar av organisationen är delaktiga och stödjer 
förändringen för att visa organisationen gemensamt ska nå målen. 

5.6 Att undvika funktionella murar i processen  
Stora processer delas vanligen in i delprocesser där varje delprocess tilldelas delprocessägare 
(Ljungberg & Larsson, 2001). Ett stort problem med delprocesser är att det finns risk att 
traditionella murar byggs i processen (Ljungberg & Larsson, 2001; Armistead et al., 1999). 
Resultatet blir att varje delprocess optimeras för sig, viket kan leda till suboptimeringar av 
helheten. Murarna har då flyttats mellan funktionerna till mellan delprocesserna. För att 
reducera risken för suboptimeringar är det av stor vikt att en horisontell ansvarsfördelning 
utformas. Det är processägaren till hela processen som har det huvudsakliga ansvaret för att 
hela processen fungerar. Genom att ha överensstämmande mål för varje delprocess och för 
stora processen som helhet kan risken för suboptimeringar minskas. (ibid.) 
 
Lee och Dale (1998) skriver att det i många organisationer finns ett avdelningstänkande som 
bidrar till ett revirtänkande, bristande kommunikation och barriärer mellan olika avdelningar 
vilket innebär att fördelarna med processorientering motverkas. Detta bygger på att de olika 
avdelningarna inte ser helheten av processorienteringen och därför inte förstår dess betydelse 
och möjligheter. (ibid.) 
 
Finns inte en gemensam syn på huvudprocessen och tydligt definierade gränser finns stor risk att 
suboptimeringar uppstår vilket gör att processorienteringens syfte och mål kanske inte uppnås. Det är 
därför viktigt att alla delar av organisationen har en klar och gemensam bild av målet och syftet med 
processorienteringen och arbetar tillsammans för att möta dessa. 
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5.7 Att anpassa mätsystem 
Lee och Dale (1998) skriver att ett problem med processorientering är att organisationen mäter 
för många aspekter. Detta medför att de anställda får för mycket information och inte kan 
behandla och utnyttja den mätdata de erhåller. Det är enligt Lee och Dale (1998) viktigt att 
söka kvalitet istället för kvantitet när det gäller information och mätningar. Det är alltså viktigt 
att besluta vilka aspekter som ska/behöver mätas för att organisationen ska kunna bedriva sin 
processorientering på ett effektivt sätt. (ibid.) Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är en 
processorientering inte möjlig utan en anpassning av mätsystemet. Verksamheten måste förses 
med relevanta fakta och utan det är svårt att genomföra processorientering i någon större 
utsträckning. Mätsystemet släpar ofta efter den övriga verksamheten eftersom det speglar 
gårdagens förutsättningar och värderingar. När verksamheten olika delar utvecklas ur ett 
processperspektiv försummas mätsystemet att utvecklas. (ibid.) 
 
Ljungberg och Larsson (2001) och Armistead (1996) menar även att processer måste mätas för 
att organisationer ska kunna hitta saker som de kan förbättra. Mätning ger även möjlighet att 
jämföra processens resultat under förändringen, att göra jämförelser med konkurrenter och är 
viktigt för att kunna uppnå ständiga förbättringar (ibid.). Även Harrington (1991) förespråkat 
mätning av inre och yttre effektivitet och anpassningsförmågan i en organisation. Dessa är 
viktiga att mäta därför de är starkt kopplade till kundnöjdhet (ibid.). 
 
Mätning är en viktig faktor vid implementering av processorientering då det underlättar jämförelser av 
resultat och för att kunna hitta förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att rätt saker mäts och att 
mätresultaten är användbara och används i organisationen. Därför måste mätsystem anpassas och 
utvecklas för att stödja processorienteringen. 

5.8 Att ha en fungerande dokumentation 
Att dokumentera sina processer är väldigt viktigt och enligt Lee och Dale (1998) brister många 
organisationer i dokumentationen av sina processer. Den högsta ledningen är ofta inte 
införstådd med organisationens processer. Utan denna dokumentation och förståelse av 
processerna är det svårt för en organisation att förbättra sina processer. (ibid.) 
 
En viktig del inom processorientering är skapandet av processkartor (Harrington, 1991; 
Ljungberg & Larsson, 2001; Hammer & Champy, 1993; Rentzhog, 1998) Processkartorna ska 
beskriva vad organisationen gör och används för att öka förståelsen för hur organisationens 
olika delar samverkar och är relaterade till varandra. Processkartor ger en grund för analys och 
gör det lättare att hitta förbättringsmöjligheter. (Ljungberg & Larsson, 2001) Processerna bör 
namnges på ett sådant sätt att de enkelt förklarar vad processen gör vilket underlättar 
förståelsen för de olika processernas roll i organisationen. (Ljungberg & Larsson, 2001; 
Hammer & Champy, 1993; Rentzhog, 1998) 
 
Dokumentation av processerna och processkartläggning är en väldigt viktig del inom processorientering. 
Processkartorna ligger till grund för att skapa en förståelse av vad organisationen gör och hur de olika 
delarna är relaterade till varandra. Processkartor och övrig dokumentation kan även användas som grund 
för analyser vad det gäller förbättringsarbeten  
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5.9 Att uppnå ständiga förbättringar 
Ett av målen med att implementera processorientering i en organisation är att uppnå ständiga 
förbättringar (Hung, 2006; Armistead, 1996). Kotter (1996) menar att det är mycket viktigt att 
förankra förändringen och inte sluta arbeta aktivt med nya förändringar och förbättringar. 
Detta för att organisationen inte ska återgå till det ursprungliga sättet att arbeta.  Det är viktigt 
att ha en förståelse för den befintliga processen och hur den fungerar för att kunna förbättra 
den. Förbättring kan göras genom processförbättringar eller genom processredesign. (Rentzhog, 
1998) Ofta nöjer sig företagsledare med att genomföra små förändringarna i den befintliga 
processen. Man hittar ett sätt att förbättra processen med små resursförbrukningar. Ofta 
medför detta bara att de investerade resurserna snart är förbrukade utan att åstadkomma någon 
förbättring. Efter det försöker man igen hitta små förbättringar tills det till slut hade varit bättre 
att slopa processen helt och börja från början. Konsekvensen av de här ”ständiga 
förbättringarna” är att företagsledaren investerat så mycket resurser i processen redan och 
därför är ovillig att bara släppa den och börja från början. (Hammer & Champy, 1993) 
 
För att uppnå ständiga förbättringar är delaktighet och engagemang från medarbetarna väldigt 
viktigt. Kotter (1996) kallar detta Medbestämmande och menar att för att skapa detta så måste 
organisationens medlemmar förstå varför förändringen genomförs, organisationens struktur 
och de stödjande systemen måste vara anpassade för att stödja förändringen, de anställda måste 
utbildas och tränas samtidigt som deras idéer och uppmuntras från chefer och ledning. Enligt 
Kotter (1996) bidrar Medbestämmande till att de anställda får möjlighet att påverka sin 
situation och företaget och detta skapar förutsättningar för förbättring då fler har möjlighet att 
kunna komma med förslag på förbättringar. Price och Chahal (2006) förespråkar att ledningen 
i ett tidigt skede av en förändring för en dialog med dem som kommer att beröras för att på så 
sätt skapa delaktighet och tar till sig kritik från motståndare till förändringen. Detta kan leda till 
att förändringen förbättras ytterligare. Det är viktigt att denna dialog fortsätter under 
förändringens gång för att minska eventuellt motstånd och skapa delaktighet bland det 
anställda (ibid.). 
 
Genom att arbeta med processorienteringsteam med medlemmar från olika delar av 
organisationen som byts ut med jämna mellanrum finns möjlighet att uppnå delaktighet och 
förståelse för hur organisationen fungerar. (Hammer & Champy, 1993) Även Rentzhog (1998) 
förespråkar processorienteringsteam med medlemmar från skilda delar av företaget. 
Processorienteringsteamet har som uppgift att komma med förslag på förbättringar och planera 
för processorienteringen vilket ligger till grund för att uppnå ständiga förbättringar. (Dicander 
Alexandersson et al., 1997)   
 
Ständiga förbättringar är en av de positiva saker som organisationer vill uppnå genom processorientering. 
För att skapa möjlighet till detta är det väldigt viktigt att det finns ett klimat i organisationen som 
uppmuntrar och stödjer engagemang och delaktighet bland personalen. 

5.10 Processorienteringens omfattning  
Implementering av processorientering måste få ta den tid som behövs. (Hammer & Champy, 
1993; Pritchard & Armistead, 1999). En ledning som ofta söker snabba lösningar ger inte 
organisationer förutsättningar att implementera processorientering framgångsrikt (Pritchard & 
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Armistead, 1999). Detta kan enligt Dicander Alexandersson et al. (1997) orsaka att ledningen 
beslutar att avbryta sitt arbete med processorientering trots den dittills investerade tiden och 
resurserna. Lee och Dale (1998) menar att personalen ofta för lite tid att arbeta med sina 
processer och förbättringar av dessa, vilket kan kopplas heltidsarbete med processorientering. 
Detta medför att de förbättringar som sker ofta kan kopplas till den enskilde processägarens 
engagemang inte till arbetet med processorientering. (ibid.) Även Balogun och Hope Hailey 
(2004) tar upp befintliga resurser som en viktig del vid genomförandet av förändring som måste 
tas i beaktning. 
 
Hammer och Champy (1993) menar att processorientera en stor process oftast kan ge bättre 
resultat men att det kräver mer resurser än att processorientera en mindre process. Därför är 
det oftast lättare att processorientera en mindre process (ibid.). Även Ljungberg och Larsson 
(2001) anser att en organisation har begränsad tid och resurser och därför inte kan 
processorientera alla processer. De begränsade resurserna gör att organisationen måste välja att 
arbeta med de processer som bidrar tillföretagets lönsamhet och framgång (ibid.). 
 
När en processorientering ska genomföras i en organisation är det viktigt att tillräckligt med tid och resurser 
finns tillgängliga och avsätts för förändringsarbetet. Görs inte detta finns det risk att processorienteringen 
tvingas avbrytas innan positiva resultat uppnås. Begränsade resurser gör även valet av vilka processer 
organisationen bör fokusera i sin processorientering väldigt viktigt. 

5.11 Sammanfattning av kritiska faktorer 
I tabell 2 sammanfattar vi de kritiska faktorerna från 5.1 till 5.10. Litteraturkälla hänvisar till 
om den kritiska faktorn har sitt ursprung i litteraturen kring processorientering (P) eller den 
allmänna litteraturen som rör förändringsarbete (F).  
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Tabell 2: Sammanställning av kritiska faktorer vid implementering av processorientering. 
 

Kritisk faktor Beskrivning Litteraturkälla 
Att veta vad processorientering är 
och att veta dess syfte och mål 

Ledningen måste veta vad processorientering är, vilket 
syfte och mål man vill uppfylla för att kunna 
kommunicera det till den övriga organisationen. 
 

Processorientering (P) 
Förändringsarbete 

(F) 

Överbrygga förändrings- 
motstånd  

För att kunna implementera processorientering måste 
organisationen veta vad det innebär och varför det är 
nödvändigt. Ledningen måste möta/förebygga motstånd 
och förändringen måste generera kortsiktiga vinster för 
att vinna acceptans i organisationen. 
 

 
F 

Att utse roller Valet av personerna i nyckelroller vid processorientering 
är väldigt viktigt då vissa egenskaper och kunskaper 
krävs. 
 

 
P F 

Att välja rätt processer att 
processorientera 

Det är viktigt att rätt processer väljs vid implementering 
av processorientering för att den ska ge ett lyckosamt 
resultat. 
 

 
P 

Att anpassa stödjande system För att en implementering av processorientering ska 
vara framgångsrik måste de stödjande systemen, som 
exempelvis belönings och förslagsverksamhet samverka 
med processorienteringen. Även andra delar av 
organisationen måste vara medvetna om att en 
processorientering sker och vad det innebär. 
 

 
P F 

Att undvika funktionella murar i 
processen 

Alla delar i organisationen måste se till helheten och 
arbeta för minimera suboptimeringar. 
 

 
P 

Att anpassa mätsystem De mätningar som görs måste anpassas till 
processorienteringen och resultaten måste användas. 
Mätning är viktigt för att kunna mäta 
processorienteringens resultat. 
 

 
P 

Att ha en fungerande 
dokumentation 

Dokumentation är en förutsättning för att 
processorienteringen ska var lyckosam och för att 
ständiga förbättringar ska kunna uppnås. Att kartlägga 
processerna är en grundförutsättning för 
processorientering. 
 

 
P 

Processorienteringens omfattning Resultatet på implementeringen av processorientering 
är beroende av att det finn tid och resurser tillgängliga i 
tillräcklig mängd. Storleken på processen har även 
betydelse i fråga om resursförbrukning och möjlighet till 
positivt utfall. 

 
P F 
 
 
 

 
Att uppnå ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är en av orsakerna till att införa 

processorientering. Ständiga förbättringar är starkt 
beroende av delaktighet och att använda sig av de 
resurser som finns i organisationen och kan bidra till att 
befästa tankesättet kring processorientering om det 
uppnås. 

 
P F 
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6 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi resultatet från vår empiriska studie. Grunden till den ligger i huvudsak i de 
intervjuer som vi har genomfört. Vår vistelse på fallstudieföretag och de möten vi har haft med vår 
handledare och andra personer i ledande befattningar har även bidragit till att skapa den empiriska 
referensramen. Intervjumallen som ligger till grund för intervjuerna finns i bilaga 1. Vi presenterar de 
kritiska faktorerna som vi identifierat i fallstudieföretagets implementeringsarbete på liknande sätt som vi 
presenterat de kritiska faktorer som vi identifierat i teorin i kapitel 5. På så sätt underlättar vi för läsaren 
att se kopplingar mellan de empiriskt och teoretiskt identifierade kritiska faktorerna. Citat från våra 
respondenter presenteras i kursiv text med en efterföljande förklaring av ur vilket sammanhang citatet är 
taget. 

6.1 Processorientering och dess syfte 
De flesta av våra respondenter från intervjuerna uppfattar processorientering som en bra tanke 
och att om det fungerade skulle arbetet på företaget kunna utföras effektivare. De anser att det 
redan har till en viss del blivit lättare att kunna fokusera på mjuka aspekter som att skapa 
delaktighet, teamkänsla och engagemang inom teamen. Några menar mer specifikt att 
processorienteringen skulle ge ett system där medarbetarna själva i varje given situation vet 
exakt vilka de rätta besluten är. Det skulle göra att medarbetarna skulle kunna arbeta mer 
självständigt och betyda att inte teamledaren alltid är ägare av och problemlösare till problem 
som uppstår.  
 
”Processorientering är att utveckla arbetssätt, att få medarbetarna engagerade.” – Om tanken med 
processorientering. 
 
”Tanken med processorientering är att en grupp av människor har hand om och ansvarar för ett 
processavsnitt, sätter upp mål och gör allt för att uppfylla målen.” – Om processorientering i 
allmänhet.   
 
För två av respondenterna från intervjuerna handlar processorientering om att fokusera på 
kunder och på kundernas behov och lägga upp verksamheten utefter det.  
 
”Det här med kunderna är det som är viktigt med processorientering är att veta vad kunderna vill ha 
ungefär. Det är väl det går ut på. Att man ska veta vad kunderna vill ha i alla led.” – Om vad 
processorientering är. 
 
”Viktigast att uppnå kundens krav och målsättningar för den process som är aktuell.” – Om vad 
processorientering är. 
 
Det gör att det blir tydligt vad varje team ska göra själva och vad andra ska göra. Ytterligare 
några respondenter har allmänt berört kundbegreppet i processorientering men inte lika 
uttryckligt.  
 
Under möten med vår handledare och andra ledande personer som är insatta i 
implementeringen av processorientering har vi utläst att det bland ledningen kan variera i fråga 
om vad de anser att processorientering och dess syfte är.  Vi har dock uppfattat det som att 
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ledningens mål är att organisationen genom att processorientera sig ska kunna uppnå en 
starkare fokusering på sina kunder, öka effektiviteten på de befintliga resurserna och att öka 
sina medarbetares engagemang och delaktighet. 

6.2 Överbrygga förändringsmotstånd  
Alla respondenter i våra intervjuer tyckte att det är viktigt att förbereda organisationen för 
uppstarten av implementeringen. Däremot varierar det hur bra de tycker att starten har sköts av 
ledningen. En av respondenterna tyckte inte det var tillräckligt att läsa en bok och lyssna på en 
konsult för att förstå varför processorienteringen skulle implementeras i organisationen. Några 
andra respondenter utryckte däremot att ledningen har gjort mycket för att kommunicera 
varför processorientering ska implementeras och vad målet är. Ett fåtal av de intervjuade gjorde 
en koppling mellan processorientering och att generera större kundvärde både internt och 
externt och att det är det som ledningen vill uppnå. För en stor del av respondenterna låg även 
dokumentation och införande av system och mallar som grund till varför processorientering ska 
implementeras i organisationen. En respondent ansåg att anledningen till att processorientering 
ska införas är att många konkurrenter blir starkare och att de har fördelar gentemot Smurfit 
Kappa Kraftliner eftersom de finns i geografiskt gynnsammare områden sett till avstånd och 
råvarupriser. Därför ansåg den respondenten att organisationen behövde införa 
processorientering för att effektivisera produktionen och erbjuda kunder produkter som gör att 
de vill behålla Smurfit Kappa Kraftliner som leverantör. Vad det gäller teammedlemmarna 
menade samtliga respondenter att det varierar mycket från person till person angående 
förståelsen varför processorientering ska implementeras. Sedan påverkar även de enskilda 
medarbetarnas intresse, teamsammansättning, teamstorlek och att arbetet bedrivs i skift 
förståelsen för implementering av processorientering.  
 
Angående hur implementeringen går till och den fortsatta planeringen för processorienteringen 
hade många olika åsikter. Ibland var åsikterna motstridiga respondenterna emellan. En av 
respondenterna uttryckte att det är svårt att se alla delar i upplägget eftersom ledningen inte har 
förklarat hur det ska se ut när det är klart.  
 
”Felet ligger i att ledningen har alldeles för vida ramar. Man startar någonstans utan att riktigt veta vart 
man ska landa.” – Om målet med processorienteringen 
 
Respondenten menar vidare att det finns mål satta men de är så abstrakta att de har blivit svåra 
att förstå. Vissa av respondenterna tycker att förändringen som genomförs på företaget är alltför 
långdragen och att istället för att genomföra förändringen fullt ut så genomförs den stegvis i allt 
för små steg, vilket har lett till att förändringen tappat kraft och inte känns nödvändig att 
genomföra. Samtidigt påpekade en annan respondent att det är viktigt att implementeringen av 
processorientering sker försiktigt för att inte ändra på det som fungerar bra i dagsläget.  
 
Samtliga teamledare tycker att de borde ha haft större möjlighet att tillsammans sätta sig ner 
och diskutera igenom vad processorientering är och vad det innebär och att ledningen med 
fördel kunde ha uppmuntrat till att ta sig tid för sådana träffar. Ett sådant upplägg skulle ha gett 
en större säkerhet om vad man vill uppnå med förändringen och hur detta ska nås. Dessutom 
skulle de kunnat dela med sig av sina erfarenheter som teamledare och på så sätt kunnat 
utveckla teamledarrollen.  
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Genom att skapa möten där operatörerna och de övriga teammedlemmarna har chans att 
framföra sina åsikter och idéer har delaktigheten i teamen ökat vilket har upplevts som positivt 
av teammedlemmarna. Alla team har dessa typer av möten vilket skapar högre delaktighet. I 
vissa team har man arbetat mer med detta och lyckats uppnå stor delaktighet. Detta exempelvis 
i form av träffar ett par gånger per år, på initiativ av och under stor ledning av 
teammedlemmarna själva, där man inom teamet utbyter erfarenheter med varandra för att på så 
sätt effektivisera sitt arbete. Detta erfarenhetsutbyte ligger sedan till grund för skrivna 
instruktioner. En del av de intervjuade använder sig av arbetsgrupper inom sitt team för att 
skapa delaktighet. Dessa arbetsgrupper knyts till och får som uppgift att arbeta med att lösa ett 
specifikt problem tillsammans vilket bidrar till ökat ansvar och delaktighet för deltagarna i 
arbetsgruppen. Dessa arbetsgrupper har ofta kommit med bra förslag på hur det problem de 
tillsatts att lösa ska åtgärdas. Bland de intervjuade finns det även de som har lämnat över stort 
ansvar på medlemmar i teamet med positivt resultat som följd. Några av våra respondenter 
upplever att de medlemmar som fått ta större ansvar ser detta som positivt. 

6.3 Roller i processorienteringen 
De roller som ledningen har utsett för implementeringen är huvudprocessägaren och 
delprocessägarna (teamledarna). Alla delprocessägarna är överens att de inte har fått de 
förutsättningar de skulle ha behövt för att kunna arbeta som teamledare på ett bra sätt. Detta 
anser respondenterna beror på att de förutom arbetet som teamledare även har andra 
arbetsuppgifter och befattningar som till exempel driftstekniker och driftsingenjörer. Många av 
teamledarna har ett visst teknikansvar vilket har resulterat i att de varit tvungna att prioritera 
bort de mer mjuka frågorna kopplat till teamledarrollen för att istället arbeta med de tekniska 
frågorna under vissa perioder.  
 
”Slutsatsen har blivit att vara teamledare och tekniker är ingen riktigt bra lösning” – En av de 
intervjuades syn på att teamledarna även arbetar som tekniker. 
 
”Jag tycker det är svårt när man har både tekniksidan och den här sidan (teamledare), så är det inte lätt 
att välja. Personligen så blir det lätt att jag fokuserar tekniksidan.” – En av respondenternas syn på att 
ha både en roll som tekniker och teamledare. 
 
”De som är teamledare har nog inte riktigt haft den tiden som behövs för att kunna nå dit” – Om 
teamledarnas möjlighet att kunna arbeta som teamledare. 
 
”Nog mer på tekniksidan, i medel har det blivit, lite självvalt.” – Angående fördelningen arbete med 
teknik kontra teamledare. 

6.4 Processer att processorientera  
När fallstudieföretaget påbörjade sin förändring mot ett processorienterat arbetssätt valde de att 
börja med en speciell delprocess i huvudprocessen. Denna delprocess hade vid starten 
missnöjda arbetare och produktionsresultat som inte var tillfredsställande. Resultatet av att 
införa processorientering var att delprocessen/teamet uppnådde mycket bra resultat 
produktionsmässigt då stopptiderna minskade. Samtidigt blev medarbetarna nöjdare och 
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upplevde att det blev roligare att arbeta. Den andra processen som processorienterades var även 
den en av delprocesserna i huvudprocessen och valdes på grund av produktionstekniska orsaker 
men även för att det fanns mycket missnöje bland personalen. Resultatet var framgångsrikt även 
här både produktionsmässigt och med ett ökat engagemang hos medarbetarna. I dagsläget 
arbetar företaget med att processorientera alla delprocesserna i huvudprocessen och har även 
påbörjat att sprida processorienteringsarbetet till andra processer.  

6.5 Anpassa organisationen till processorienteringsarbetet 
Ett par av de intervjuade lyfte fram att det är negativt att inte alla delar av organisationen har ett 
processorienterat arbetssätt. Detta upplevs som negativt då de stödjande funktionerna inte 
lyckats möta kraven från de mer processorienterade delarna av organisationen vilket skapar 
förseningar och effektslöseri. När viktiga saker inte blir gjorda inom en rimlig tidsram eller 
utförs allt för ineffektivt finns det risk att teamledare själva tar frågan i egna händer och ser till 
att arbetet blir utfört trots att det inte är deras arbetsuppgift. Det är enligt en del av våra 
respondenter viktigt att alla delar av organisationen arbetar för att stödja huvudprocessen och 
att man har huvudprocessen i fokus och inte den egna avdelningen eller det egna teamet. 
 
”Jätteviktigt med processorientering, det är ett måste men inte så många på det här företaget har förstått 
det” – Om att alla delar av organisationen inte arbetar med processorientering.  
 
Angående hur organisationen fördelar resurserna mellan teamen har alla respondenter uttryckt 
att resurserna idag fördelas till den del av huvudprocessen där de mest bidrar till att öka 
effektiviteten och kvalitén på processen som helhet. En del av teamledarna upplever att detta 
har blivit bättre i och med att man börjat arbeta med team och prioritera alla delar i 
huvudprocessen. 
 
Alla de intervjuade anser att det belöningssystem som finns på företaget idag bör ses över och 
anpassas till processorienteringen och teamarbetet. Bland de intervjuade finns skillnad i fråga 
om ett belöningssystem behövs överhuvudtaget. Vissa anser att det inte behövs ett 
belöningssystem utan att det ingår i ens arbetsuppgifter att arbeta för att nå målen och att man 
inte ska behöva en belöning för det. En del av de intervjuade skulle hellre se en generell 
belöning för alla anställda om vissa specificerade, uppsatta mål uppnås istället för att enbart 
belöna teamen. Detta för att minska avundsjuka mellan teamen och slippa problem med 
gränsdragning om vilka som tillhör teamen. Några av de intervjuade upplevde det som att 
belöningssystemet var en starkt motiverande faktor för dem som arbetar i teamet och att det är 
ett verktyg som ska användas. 
 
Alla de intervjuade ställer sig även frågande till om dagens individuella förslagsverksamhet 
kopplat till att generera förslag på förbättringar inom organisationen är lämpligt med den 
processorienterade och teambaserade verksamheten i organisationen. 
 
”Dåligt” – En teamledare angående hur dagens belöningssystem/förslagsverksamhet fungerar. 
 
”Syftet med teamet är att folk ska vara mer engagerade att ta hand om problemen, så har vi kvar den här 
gamla förslagsverksamheten med (individuella) belöningar” … ”Det arbetssättet är föråldrat” – En av de 
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intervjuades syn på belöningssystem/förslagsverksamhet kopplat till processorientering och 
teamarbete 
 
Den individuella förslagsverksamheten stämmer enligt många av de intervjuade dåligt överens 
med förändringen mot processorienteringen och teamarbete. Det motverkar delaktighet och 
arbetet mot ständiga förbättringar. Våra respondenter anser att istället bör ett teambaserat 
belöningssystem införas som premierar samarbete, engagemang och delaktighet.  

6.6 Suboptimeringar mellan delprocesserna 
Bland teamledarna finns en tydlig bild av hur huvudprocessen i organisationen är uppbyggd. 
Den övergripande bilden diskuterar teamledarna sinsemellan och alla ser tydliga avgränsningar 
mellan teamen (delprocesserna). Det finns dock vissa gråzoner mellan de olika teamen men den 
övergripande uppfattningen är att huvudprocessen är tydligt uppdelad mellan teamen på ett sätt 
som accepteras av alla. Det kan dock i vissa fall, när överlämningen inte är helt tydligt 
definierad, finnas risk för suboptimeringar eller att viktiga uppgifter inte utförs av någon. Detta 
ses inte som något stort problem i organisationen i nuläget. De flesta av teamledarna anser att 
risken för suboptimeringar skulle minska om avgränsningarna mellan teamen blev tydligare, 
mer väldefinierade och dokumenterade på ett bra sätt. Även kommunikationen mellan teamen 
upplevs av respondenterna som väldigt viktig, även på operatörsnivå, för att öka förståelsen och 
undvika suboptimeringar. Teamledarna lyfter fram att det vore önskvärt att alla 
teammedlemmarna har en bättre förståelse för huvudprocessen som helhet och hur deras arbete 
påverkar hela processen. Bland teammedlemmarna är inte synen och förståelsen av hela 
produktionsprocessen helt tydlig. 
 
”Inte så lätt för operatören alla gånger att se hela biten” – En teamledare om teammedlemmarnas 
förståelse för huvudprocessen. 
 
I flera delprocesser pågår arbetet med att förbättra teammedlemmarnas helhetsbild genom att 
exempelvis att ingå i ett annat team för att skapa en förståelse för arbetet i de olika teamen. I de 
teamen har det lett till att teamledarna upplever det som om teammedlemmarna till viss del har 
fått bättre förståelse för övriga delprocesser och hur huvudprocessen är uppbyggd. 
 

6.7 Mätning och dokumentation 
De flesta respondenterna påpekade i våra intervjuer att mätningar är en naturlig del i deras 
arbete då det krävs för att kunna tillverka en bra produkt till kunderna. De flesta team mäter 
och dokumenterar störningstiden vilka de sedan följer upp och använder som underlag för att 
förbättra produktionen i delprocessen. De olika delprocessernas produktionsvolymer mäts 
också och ställs mot de uppsatta målen för varje delprocess.  
 
På fallstudieföretagets intranät finns organisationen beskriven i en enkel och övergripande 
processkarta. Denna processkarta beskriver företagets huvudprocesser och de stödjande 
processerna. De olika processerna finns även mer detaljerat men fortfarande övergripande 
beskrivna i egna processkartor där bland annat vem som är processägare framgår. 
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För de olika teamen (delprocesserna) finns i några av fallen processkartor för vissa delar av 
delprocessen. Gemensamt för dessa processkartor är att de är väldigt grundläggande och inte 
något som egentligen används i det dagliga arbetet eller som grund för att arbeta med 
förbättringar. Arbetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar, befattningsbeskrivningar och 
instruktioner finns dokumenterade för alla delprocesserna. Det varierar dock mycket i hur ofta 
teamen uppdaterar dessa och hur mycket de används.  Många team dokumenterar även 
återkommande fel i sin delprocess för att kunna skapa ett underlag för att kunna lösa de 
problem som orsakar felen. 
 
Samtliga respondenter uttrycker att dokumentation är ett viktigt steg i att arbeta med 
förbättringar och att det finns ett behov att dokumentera kunskap och erfarenhet i företaget. 
De viktigaste momenten som rör det dagliga arbetet dokumenteras och följs upp på möten. 
Övergripande har dock dokumentation fått låg prioritet eftersom de anställda ändå vet vad de 
ska göra. Det tillsammans med att det inte finns tid att arbeta med uppdatering av 
dokumentation gör att den blir bristfällig.  

6.8 Tid till implementering av processorientering  
Implementeringen av processorientering är en förändring som vårt fallstudieföretag medvetet 
tar lång tid att genomföra. Vi upplever att ledningen är beredd att skynda långsamt och låta 
implementeringen av processorientering att ta tid. Det är viktigare att förändringen lyckas än att 
den går fort. Det är en uppfattning som vi har fått efter möten med vår handledare på 
fallstudieföretaget. Vi har även uppfattat att det finns en tanke att alla företagets processer ska 
processorienteras men att det också ses som en vision för framtiden.  

6.9 Ständiga förbättringar 
Alla de intervjuade ser kopplingar mellan teamarbetet/processorientering och ständiga 
förbättringar. Förbättringar krävs för att öka effektiviteten i organisationen vilket kan kopplas 
till varför ledningen valt att genomföra dessa förändringar. Alla teamledare ser en stark 
koppling mellan att skapa engagemang och delaktighet hos de anställda och ständiga 
förbättringar. Genom att på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns 
samlad inom organisationen och därigenom kunna arbeta mot ständiga förbättringar anser de 
flesta av de intervjuade att organisationen skulle kunna bli ännu effektivare. 
 
Ett par av de intervjuade ansåg att man borde ha större flexibilitet och möjlighet att avsätta 
arbetsgrupper, exempelvis i projektform, som kan arbeta med förbättringsarbeten. Detta skulle i 
så fall helst ske genom att tillsätta dessa arbetsgrupper och låta dess medlemmar under en 
begränsad tidsperiod arbeta på heltid med att försöka hitta förbättringar och genom detta 
arbete kunna nå ständiga förbättringar. 
 
Många av de intervjuade framförde att de gärna såg att medlemmarna i teamen skulle få 
utbildning i mer ”mjuka” frågor. Detta skulle exempelvis kunna vara i att arbeta och utvecklas 
som team. Det skulle även vara nyttigt för de anställda att få information om händelser i 
omvärlden som påverkar den egna verksamheten. Detta skulle enligt de intervjuade öka 
förståelsen för varför förändringar krävs och minska motståndet mot förändringar. 
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”Det är väl det man ska spinna vidare på och göra ännu bättre och ge ytterligare information om hur 
omgivningen ser ut för att ta rätt beslut och styra det på rätt sätt” – Om att informera om orsaken till 
förändringarna och dess betydelse för att skapa förståelse bland teammedlemmarna och som 
grund för att öka delaktighet.  
 
Från teamledarnas håll upplevs att delaktigheten generellt har ökat i organisationen de senaste 
åren. Teamen och teamledarna har idag möjlighet ge synpunkter och kommentarer på de mål 
som sätts upp och kunna påverka dessa på ett annat sätt än tidigare. Detta är en förbättring då 
målen är mer realistiskt satta och teamen genom teamledarna känner att de har bidragit till att 
fatta beslut om målen. De flesta teamledarna upplever att de får snabb återkoppling och 
respons på kritik och idéer de framför till ledningen. Vissa av de intervjuade framförde dock att 
det mellan teamledarna borde finnas ett större utbyte av erfarenheter och idéer. Detta skulle 
enligt teamledarna kunna uppnås genom att de träffas och diskuterar ”teamfrågor” med 
varandra för att på så sätt underlätta och utnyttja varandras erfarenheter för att på så sätt kunna 
förbättra teamarbetet. Några av de intervjuade framförde att sådana träffar fanns i början av 
arbetet med teamarbetet men att de på senare tid inte har förekommit vilket många tycker är 
negativt. 
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7 Analys av empiri och teori 
Det här kapitlet presenterar vår analys mellan de teoretiskt och empiriskt identifierade kritiska faktorerna 
som vi redogör för i kapitel 5 respektive kapitel 6. På så sätt kommer vi att kunna se vad det finns för 
likheter och skillnader mellan teori och empiri. Vi kommer även att se om det finns kritiska faktorer som 
upplevs på fallstudieföretag men som inte beskrivs av teorin och vice versa.  

7.1 Processorientering och dess syfte 
En viktig kritisk faktor som vi identifierat genom vår empiriska studie är att organisationen vet 
vad processorientering och dess mål och syfte är. Detta för att för att ha en genensam bild av 
vad som ska uppnås. Enligt processorienteringslitteraturen är det processorienteringskommittén 
och processägarna som har ansvaret att informera organisationen om vad processorientering är. 
De ska även kommunicera ut varför processorientering genomförs och vad dess mål och syfte 
är. (Harrington, 1991; Dicander Alexandersson et al, 1997; Hammer & Champy, 1993; 
Ljungberg & Larsson, 2001) Därför är det inte gynnsamt att det finns variationer från 
ledningens sida i fråga om vad processorientering är och dess syfte. Vårt fallstudieföretag har 
från mellanchefsnivå varierande förståelse för och syn på vad processorientering är och innebär. 
Två av respondenterna gjorde en direkt koppling till kundfokus vilket liknar den definition av 
processorientering som har kunden i fokus och som exempelvis Rentzhog (1998), Hammer 
(1996) och Dicander Alexandersson et al. (1997) förespråkar. För vissa av respondenterna 
handlar processorientering om att engagera medarbetarna och att strukturera verksamheten för 
att skapa tydliga mål. Vissa anser att det handlar om att effektivisera genom att skära ner på 
personal vilket inte har stöd i teorin. Samtidigt som de anser att orsaken är att man vill utnyttja 
den potential som finns hos personalen i organisationen på bästa sätt. Ett fåtal av de 
intervjuade nämnde att en av anledningarna är att öka kundfokuseringen gentemot både 
interna och externa kunder.  

7.2 Överbrygga förändringsmotstånd 
Kotter (1996) talar om att skapa en känsla av nödvändighet och en förståelse om att en 
förändring krävs. Dessutom anser Kotter (1996) att en vision och strategi för förändringen 
måste skapas och att den sedan måste kommuniceras ut till resterande del av företaget. Även 
Price och Chahal (2006) menar att förbereda och informera organisationen om varför en 
förändring genomförs är väldigt. Respondenterna i våra intervjuer ansåg att uppstartsfasen av 
processorienteringen är viktig men det skiljer i hur man uppfattar att det egna företaget har 
genomfört detta. Vissa ser att ledningen kunde ha gjort mer för att framföra orsaken till varför 
processorientering ska införas och målet och syftet med detta vilket även rekommenderas i 
litteraturen kring processorientering. Å andra sidan finns det respondenter som tycker att 
ledningen skött uppstarten av processorienteringen väldigt bra och på ett tydligt sätt 
kommunicerat ut orsakerna och syftet till den övriga organisationen. Många upplevde dock att 
det arbetet avtagit med tiden och att det hade varit bra med kontinuerliga uppföljningar av 
arbetet med att implementera processorientering. En gemensam åsikt bland respondenterna är 
att samtliga teamledare skulle ha haft större möjlighet att tillsammans diskutera 
processorientering och dess effekter på organisationen. Detta skulle enligt dem ha skapat större 
säkerhet angående syftet och målet med förändringen samtidigt som teamledarna skulle kunna 
utveckla teamledarrollen tillsammans. Vissa anser att det har varit svårt att se kopplingen 
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mellan olika delar av arbetet med processorientering. En respondent uttryckte det som att 
målen är för abstrakt satta och därför är svåra att arbeta mot. Andra uttrycker att 
implementeringen av processorientering har varit för långdragen och därigenom tappat kraft 
och därför inte längre känns nödvändig. Samtidigt uttryckte andra att det är viktigt att 
implementering av processorientering bör göras försiktigt och därigenom kunna bibehålla de 
delar av den befintliga process som fungerar bra. Detta kan kopplas till Rentzhogs (1998) 
resonemang om processförbättring eller processredesign som olika förbättringsstrategier.  

7.3 Roller i processorientering 
En av de kritiska faktorerna vi identifierat i teorin är att utse rätt roller för dem som ska arbeta 
med att implementera processorientering på företaget. Vår empiriska studie visar att vårt 
fallstudieobjekt inte använder sig av en uttalad processorienteringskommitté. 
Processorienteringskommittén ska enligt Harrington (1991) och Dicander Alexandersson et al. 
(1997) kommunicera behovet och betydelsen av processorienteringen till övriga organisationen. 
Det är även viktigt att processorienteringskommittén har utbildning och förståelse om 
processorientering (ibid.). Enligt Hammer och Champy (1993) och Harrington (1991) ska 
processorienteringskommittén identifiera, prioritera och välja vilka processer som ska 
processorientera och välja processägare för processerna. Hammer och Champy (1993) anser att 
processorienteringskommittén bör bestå av företagets ledningsgrupp. Av våra inofficiella träffar 
med företagets ledningsgrupp har vi förstått att det är ledningsgruppen som har utfört dessa 
uppgifter och kan därför anses uppfylla rollen som processorienteringskommitté även om de 
har valt att inte kalla sig det. 
 
Under våra intervjuer har det framkommit att många av teamledarna/delprocessägarna i 
huvudprocessen även är tekniker/ingenjörer. Detta gör att de har stor kunskap om de tekniska 
aspekterna kring sin delprocess men i vissa fall innebär att de saknar kunskap om 
processorientering och om att leda förändringsarbeten. Många av respondenterna uttrycker att 
de på grund av de dubbla arbetsrollerna och den starka fokuseringen på teknik väljer eller 
tvingas att välja att arbeta med tekniska frågor istället för att arbeta som teamledare. Detta beror 
ofta på tidsbrist och avviker från Harrington (1991) och Hammer och Champys (1993) 
rekommendation om att processägaren ska arbeta 100 % av sin arbetstid med 
processorientering.  Det finns dock några delprocessägare som har stor förståelse om 
processorientering och som försöker arbeta på ett mer processorienterat sätt i sina delprocesser. 
Enligt Hammer och Champy (1993) och Harrington (1991) har processägaren (i vårt fall 
delprocessägarna) som uppgift att utveckla och anpassa processorienteringen till den egna 
organisationen och att förmedla och sälja in den till övriga delar av organisationen. Ljungberg 
och Larsson (2001) menar att processägaren ska ha ett personligt ansvar för processen och att 
skapa mål och fokus för processorienteringen. Vår studie visar att huvudprocessägaren i 
organisationen följer och arbetar enligt Hammer och Champys (1993), Harrington (1991), och 
Ljungberg och Larssons (2001) definition av vad som ingår i en processägares arbetsuppgifter. 
Alla våra respondenter upplever att de har tillräckligt med befogenheter att kunna uppfylla sina 
uppgifter som processägare vilket Ljungberg och Larsson (2001) anser är viktigt. 
 
Vår empiriska studie visar att fallstudieföretaget inte använder sig av processorienteringsteam. 
Det finns inte heller funktioner inom organisationen som svarar mot Rentzhogs (1998) 
underlättare, specialister eller dokumenterare. I en del av teamen använder man sig av 
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problemlösningsteam. Detta hade enligt respondenterna hade haft en positiv effekt i form av 
kreativa lösningar på problemen och en känsla av ökad delaktighet bland deltagarna i 
problemlösningsgruppen. En av våra respondenter framförde att det skulle vara bra om man 
kunde lyfta personal ur produktionen under en tidsperiod och att låta dessa arbeta med att 
förbättra sin (del)process. Detta är ett resonemang som har likheter med både 
problemlösningsteam men även med processorienteringsteam. 

7.4 Processorientera rätt processer  
Vid implementering av processorientering är det viktigt att välja rätt processer att 
processorientera. Att identifiera och prioritera vilka processer som ska processorienteras i en 
organisation är enligt Hammer och Champy (1993) och Harrington (1991) 
processorienteringskommitténs/företagsledningens uppgift. Genom att skapa processkartor 
över hur organisationen är uppbyggd och skapar värde för kunden kan organisationen analysera 
och förstå sin organisation (Ljungberg & Larsson, 2001). I vårt fallstudieföretag är 
huvudprocesserna och stödprocesserna identifierade och en processkarta finns för hela 
organisationen. 
 
Ljungberg och Larsson (2001) anser att en organisation inte har möjlighet att på grund av 
begränsningar i tid och resurser processorientera alla sina processer samtidigt. De måste därför 
välja de processer som är mest betydelsefulla och bidrar till lönsamheten (ibid.). Även 
Harrington (1991), Hammer och Champy (1993) och Davenport (1993) förespråkar olika sätt 
att välja vilken process som bör processorienteras. Även hos dessa framkommer att man kan 
basera sitt val på vilket bidrag processen ger till företagets lönsamhet och hur viktig den är för 
kunden. På vårt fallstudieföretag har ledningen valt att till att börja med processorientera sin 
produktionsprocess. I huvudprocessen har ledningen dessutom valt den delprocess som hade 
mest problem och mest missnöje från medarbetarnas håll.  
 
Enligt Kotter (1996) är det viktigt att man under ett förändringsarbete sätter upp delvisioner 
och delmål. Detta för att skapa kortsiktiga vinster som kopplas till förändringsarbetet och ger 
tydliga signaler till alla organisationsmedlemmar att förändringen medför något positivt. Detta 
stämmer bra med fallstudieföretagets strategi att börja med att processorientera en process de 
kan göra stora förbättringar inom och sedan använda dessa vinster som exempel inför den 
övriga organisationen. 

7.5 Anpassa organisationen till processorientering 
Kotter (1996) menar att vid en förändring måste de system som finns inom organisationen 
stödja den förändring som ska genomföras. Detta har vi även identifierat som en kritisk faktor 
eftersom stödjande system måste samverka med implementering av processorientering (Al-
Mashari & Zairi 1999). Under våra intervjuer framkom det att de övriga delarna av 
organisationen inte har kommit så långt i sin implementering och därför idag inte stödjer 
processorienteringsarbetet som sker i huvudprocessen. En av de intervjuade upplevde detta som 
en nackdel då många saker därför görs på ett ineffektivt sätt. Den intervjuade ansåg att alla 
delar av organisationen måste ha samma tänk för att kunna utnyttja processorientering fullt ut.  
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En gemensam åsikt bland de intervjuade är att dagens förslagsverksamhet som är individuellt 
motverkar en organisation där ett mål är att utnyttja kompetensen hos medarbetarna och att få 
dem att samarbeta. Den förslagsverksamhet som belönar individuella prestationer borde därför 
enligt de intervjuade struktureras om så att den istället stödjer den processorienterade 
organisationen genom att främja samarbete, delaktighet och engagemang. Många av de 
intervjuade ansåg även att ett belöningssystem borde finnas för att motivera de anställda att 
arbeta i linje med processorientering vilket stödjer Kotters (1996) resonemang ovan. 

7.6 Suboptimeringar mellan delprocesserna  
Alla personer som vi har intervjuat anser sig ha en bra bild av hur produktionsprocessen är 
uppbyggd och hur dess delprocesser är sammanlänkade och påverkar varandra. Respondenterna 
ansåg även att alla teamledare arbetade för huvudprocessen bästa och att exempelvis resurser 
investeras där de ger den största nyttan för processen som helhet. Processen är tydligt uppdelad 
i delprocesser som ägs av respektive teamledare (delprocessägare) och hela processen ägs av en 
huvudprocessägare. Processen som helhet finns dokumenterad i en processkarta. Det här är i 
linje med vad Rentzhog (1998) och Burlton (2001) förespråkar om att veta hur delprocesserna 
fungerar och hur den hänger ihop med varandra.  En betydande del av de intervjuade ansåg att 
deras teammedlemmar dock inte hade en övergripande bild av hela processen och att det vore 
bra om dessa förstod processen och vilka konsekvenser deras arbete får på övriga delar i 
processen. I flera team pågår arbete med att öka förståelsen av processen som helhet och 
teamledarna i dessa team har uppfattat att medlemmarna nu har en större förståelse för sitt 
bidrag till produktionsprocessen. Under våra intervjuer framkom att en stor del av de 
intervjuade tror att det finns risk för suboptimeringar mellan de olika delprocesserna men att 
det i dagsläget inte uppfattas som ett stort problem.  
 
Litteraturen kring processorientering förespråkar att organisationer ska analysera sin nuvarande 
process när arbetet med processorientering börjar. Detta för att förstå varför processen fungerar 
på det sätt den gör idag, vilka processens kunder är och om det som produceras verkligen är det 
som processens kunder efterfrågar. (Hammer & Champy, 1993; Davenport, 1993; Rentzhog, 
1998) Att vårt fallstudieföretag genomfört någon sådan analys framkom inte under våra 
intervjuer. En av våra respondenter ansåg att implementering av processorientering bör gå 
försiktigt framåt för att minska risken att ändra på saker som funderar bra i dagsläget. Detta kan 
kopplas till det teoretiska resonemanget om att analysera sina processer för att se vad som 
behöver förändras och vad som är viktigt att behålla som det är idag. 

7.7 Mätning 
Mätningar är en naturlig del av arbetet på vårt fallstudieföretag och i huvudprocessen. En av de 
kritiska faktorerna vi identifierat i teorin är mätning av processers prestanda. Enligt Ljungberg 
och Larsson (2001) är mätning väldigt viktigt inom processorientering. Det krävs för att tala om 
var processen befinner sig, vad organisationen har uppnått och för att kunna mäta resultatet av 
förändringar i processen. Mätsystemet måste även vara kopplat till processorienteringen och 
stödja denna. (ibid.) Harrington (1991) förespråkar att företaget ska mäta inre och yttre 
effektivitet samt anpassningsförmåga. Enligt de intervjuade respondenterna använder sig vårt 
fallstudieföretag av mätning av störningstider, på produktionsvolym och återkommande 
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problem för att förbättra processerna. Dessa mätningar ligger sedan till grund för åtgärder och 
förändringar.  

7.8 Dokumentation 
Under implementering av processorientering menar Burlton (2001) att dokumentation sker 
hela tiden i form av skapandet av processkartor och visioner. På vårt fallstudieföretag finns en 
övergripande processkarta för hela organisationen som identifierar huvud- och stödprocesserna. 
Varje process är sedan beskriven i en mer detaljerad processkarta. Enligt de intervjuade används 
inte dessa processkartor i det dagliga arbetet men finns lätt tillgängliga på intranätet. Inom 
delprocesserna dokumenteras arbetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar befattningsbeskrivningar, 
instruktioner och mötesprotokoll. Många team dokumenterar även störningstider för att sedan 
använda dessa som underlag för att hitta förbättringsmöjligheter i processen. Även 
återkommande fel som orsakar störningar i produktionen dokumenteras. Genom denna 
dokumentation skapas ett underlag för att kunna prioritera och åtgärda dessa fel. Alla vi har 
intervjuat anser att dokumentation är viktigt för att kunna förbättra sin process. De uttrycker 
samtidigt att övergripande dokumentation av processen ofta inte blir gjord, ofta på grund av 
tidsbrist eller att det är svårt att se nyttan med det då alla redan vet vad som ska göras.  

7.9 Processorienteringens omfattning  
Under vår vistelse på företaget och genom våra intervjuer har vi fått intrycket att 
implementeringen av processorienteringen på Smurfit Kappa Kraftliner tillåts ta lång tid. Vi har 
även uppfattat att ledningen inte vill snabba på förändringen som införande av 
processorientering innebär då det är viktigare att ett bra resultat uppnås än att det görs fort och 
risken att misslyckas ökar. Hammer och Champy (1993), Pritchard och Armistead (1999) och 
Lee och Dale (1998) menar att implementering av processorientering är ett arbete som tar lång 
tid att genomföra. För vårt fallstudieföretag är det inget problem eftersom de är beredda att 
investera den tid som behövs för att implementera processorientering framgångsrikt.  

7.10 Ständiga förbättringar 
Mätning och dokumentation som Ljungberg och Larsson (2001), Harrington (1991) och 
Burlton (2001) menar är en av förutsättningarna för ständiga förbättringar. Förutom det 
kopplade respondenterna även delaktighet och engagemang till ständiga förbättringar. Vissa av 
respondenterna uttryckte att de vid behov tillsattes arbetsgrupper för att lösa specifika problem.  
Dessa arbetsgrupper skulle kunna liknas vid de grupper som Rentzhog (1998) beskriver som 
problemlösningsteam. Dessa ska lösa problem på företaget som är direkt kopplade till mål som 
ska uppnås. Att arbete på det här sättet menar några av respondenterna höjer även 
engagemanget hos medarbetarna att vilja delta i att utveckla sitt arbete och processen vilket är 
en viktig beståndsdel i arbetet att uppnå ständiga förbättringar. Genom att stimulera 
engagemang och delaktighet kan ständiga förbättringar uppnås i de olika delarna av 
huvudprocessen. I ett av teamen samlades teammedlemmarna en gång per år på eget initiativ i 
ett möte och dela med sig av sina erfarenheter. Det stimuleras av ledningen och teamledaren 
och skapar goda förutsättningar för det som Kotter (1996) betraktar som medbestämmande 
som vilket bidrar till att stimulera till ständiga förbättringar.   
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Alla respondenterna utrycker att arbeta med ständiga förbättringar är viktigt för företaget och 
för att kunna utveckla huvudprocessen. Detta krävs då kunderna ställer högre krav på 
produkterna och konkurrensen hårdnar. Processorientering kan anses vara ett steg att nå dit. 
Viktigt blir att komma ihåg att det som Kotter (1996) menar att organisationer inte får återgå 
till gamla sätt att arbeta innan förändringen, vilket är vanligt då företagskulturen inte hunnit ta 
till sig processorienteringen. 
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8 Slutsatser 
Detta kapitel presenterar de kritiska faktorerna som vi har identifierat i vår studie och svarar på vår 
forskningsfråga. Här drar vi även slutsatser om varje kritisk faktor.  

8.1 Kritiska faktorer vid implementering av processorientering 
Slutsatsen av vårt examensarbete är att de kritiska faktorer vid implementering av 
processorientering i en organisation som beskrivs i teorin och som vi presenterar i kapitel 5 är 
de som vi identifierat som kritiska i vårt fallstudieföretags implementeringsarbete. Vi kunde inte 
heller av våra respondenters svar utläsa någon/några nya kritiska faktorer som skulle läggas till 
dem som redan finns identifierade i teorin. Vi ser även att de kritiska faktorernas inverkan och 
betydelse är väldigt varierande mellan olika implementeringar beroende på att de påverkas av 
den situation som råder i företaget och dess omvärld vid implementeringstillfället. Detta 
innebär för vårt fallstudieföretag att vissa av de teoretiska kritiska faktorerna inte ses som något 
som skulle kunna orsaka problem. Det beror på att organisationen i dessa fall har fattat beslut 
och gjort val som innebär att den kritiska faktorn har tagits hänsyn till. Därför uppfattas inte 
heller dessa som kritiska faktorer vid den specifika implementeringen. Det är viktigt att 
organisationer är medvetna om att detta kan förändras och att vid varje implementering måste 
alla kritiska faktorer behandlas för att öka möjligheterna att lyckas med sin implementering av 
processorientering.  

8.2 Slutsatser kring varje enskild kritisk faktor 
Nedan presenterar vi våra slutsatser kring varje enskild kritisk faktor i syfte att uppnå djupare 
förståelse kring dess olika påverkan på implementering av processorientering.  

8.2.1 Processorientering och dess syfte 

Att förstå vad processorientering är och vad ett företag vill uppnå med det är den första kritiska 
faktorn som företag vid implementering av processorientering måste arbeta med. Detta 
förespråkar dels processorienteringslitteraturen och dels litteraturen kring förändringsarbeten i 
allmänhet. Vår empiriska studie visar att det i vårt fallstudieföretag finns skillnader i 
uppfattningen om vad processorientering är och vilket syfte ledningen vill uppnå med att 
implementera det i organisationen. Detta skapar svårigheter för delprocessägarna att kunna 
motivera vad förändringen innebär och hur den ska genomföras tillsammans med sina 
medarbetare.  
 
Anledningen till att förstå vad processorientering är och vad målet och syftet med att 
implementera detta är en kritisk faktor beror på att det är en förutsättning för att kommunicera 
en tydlig bild till den resterande organisationen. Förändringsarbeten möts ofta av motstånd och 
därför är det viktigt att ledningen är överens och kan motivera vad de vill uppnå med 
förändringen. Det ökar trovärdigheten för förändringsarbetet och därmed skapas 
förutsättningar för att minska förändringsmotståndet. Att organisationen har en gemensam bild 
av processorientering är även viktigt för att undvika missförstånd och att kunna kommunicera 
med varandra på ett konstruktivt sätt.  
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8.2.2 Överbrygga förändringsmotstånd 

Företag måste förbereda organisationen inför en implementering av processorientering. En del i 
det är att ledningen kommunicerar ut och förklarar varför just processorienteringen ska införas. 
Det är väldigt viktigt att företagets ledning och processägarna kan förklara varför ett 
processorienterat arbetssätt ska införas i organisationen och vad målet med detta är och att de 
anställda kan acceptera dessa motiveringar. Om de anställda har en förståelse för detta och 
ledningen ger dem förutsättningar att ta ansvar för delar av implementeringen kan det öka 
engagemanget och delaktigheten att vara med och förändra. Ledningen kan även utforma en 
vision för hur de vill att företaget ska se ut när implementeringen av processorientering är 
genomförd. Detta är sätt att vissa vad förändringen kommer att medföra och att det kan vara 
värt att arbeta med att uppnå det. Sedan är det också mycket viktigt att ständigt följa upp med 
information om hur det går med förändringsarbetet och även påminna återkommande vad 
företaget arbetar med. Annars finns det risk att förändringsarbetet tappar i kraft, glöms bort och 
arbetet återgår till samma som innan implementeringen.  
 
Gällande vårt fallstudieföretag är det varierande åsikter från mellanchefsnivå i fråga om hur bra 
ledningen har förmedlat den bakomliggande orsaken till att införa processorientering och hur 
bra organisationen har blivit förberedd. Det har gjort att delprocessägarna i vissa fall har haft 
svårt att se fördelarna med processorienteringen. Givetvis blir det då svårt för medlemmarna i 
delprocesserna att förstå syftet med processorientering och fördelarna med att arbeta på ett 
processorienterat sätt.  

8.2.3  Roller i processorientering 

Det är av stor vikt att rätt personer utses till de olika rollerna vid en implementering av 
processorientering. Företag behöver avsätta tid till att utse deltagarna i 
processorienteringskommittén, processägare, och delprocessägare om de behövs. Processägare 
ska till exempel helst ha tidigare erfarenhet av processorientering. De ska även besitta andra 
egenskaper och vara bra ledare som ska stimulera till att arbetet med att implementera av 
processorientering i en process sker på ett bra sätt. Om så inte är fallet är risken stor att 
motståndet mot förändringen ökar vilket kan inverka negativt på dess resultat. 
 
I vårt fallstudieföretag finns inte vissa av de roller som beskrivs i litteraturen tydligt definierade. 
Ledningen fungerar som teorins processorienteringskommité och fyller samma funktion även 
om de inte använder sig av namnet. Vårt fallstudieföretag har vid valet av delprocessägare valt 
att i de flesta fall använd sig av tekniker/ingenjörer. Genom att välja duktiga 
driftstekniker/driftsingenjörer som delprocessägare som har behållit sina tidigare 
arbetsuppgifter som tekniker/ingenjör har gjort att de personerna haft svårt att vara ledare för 
processerna på samma gång. Många känner att de inte har förutsättningar att kunna arbeta som 
processägare (teamledare) på ett bra och konstruktivt sätt. Detta beror till stor del på att de har 
för lite tid att arbeta och utveckla teamledarrollen och att de i många fall saknar utbildning och 
kunskap om vad teamledarrollen innebär. Detta avspeglar sig i att delprocessägarna har olika 
syn på vad processorientering är och vad det innebär för den egna organisationen. Därför är det 
naturligt att delprocessägarna väljer att fokusera på den tekniska delen av sitt arbete som 
ingenjör/tekniker. Att så stort fokus ligger på teknik och att lösa tekniska problem kan även 
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bero på att processindustrin är väldigt beroende av att tekniken fungerar för att kunna 
producera bra produkter och att driftstörningar är väldigt kostsamma.  
 
Vårt fallstudieföretag använder sig inte heller av processorienteringsteam vilket litteraturen 
kring processorientering förespråkar. Detta skulle kunna innebära att vårt fallstudieföretag inte 
uppnår ett lika stort fokus i sin organisation som de skulle uppnå om de hade 
processorienteringsteam som arbetade med att utveckla och förbättra processerna. Det är även 
troligt att implementeringen av processorientering skulle ha gått fortare om de hade valt att 
avsätta mer tid och resurser i form av team som arbetade heltid med införandet av 
processorientering. Däremot finns det i vissa av delprocesserna arbetsgrupper som arbetar med 
att lösa specifika problem i den egna delprocessen. 

8.2.4 Processorientera rätt processer 

Det är inte önskvärt att företag implementerar processorientering på alla företagets processer på 
samma gång. Det är istället bättre att välja en eller några få processer till en början, uppnå bra 
resultat som kan kopplas direkt till processorienteringen och sedan sprida arbetet och 
erfarenheterna till andra processer. Lyckas företag få tidiga framgångar med de första 
processerna som processorienteras är det lättare att motivera att även andra processer ska 
processorienteras 
 
Vårt fallstudieföretag har lyckats bra med att välja processer att processorientera och därför har 
inte detta uppfattats som ett problem i organisationen. Att välja delprocesser i 
produktionsprocessen är ett bra val då den är starkt kopplad till företagets lönsamhet och 
kunder. Vid starten av införandet av team, som sedan skulle komma att bli implementering av 
processorientering, valde de att börja med en delprocess där det även fanns stor 
förbättringspotential. Efter att framgångsrika resultat nåddes kunde processorienteringen lättare 
accepteras av de andra delprocesserna vilket var positivt för företaget. 

8.2.5 Anpassa organisationen till processorientering 

Implementeringen av processorientering kommer att medföra att saker och ting förändras i ett 
företag. Om exempelvis arbetet förändras från att vara självständigt till arbete i team måste även 
stödjande system som belöningssystem och förslagsverksamhet anpassas till det nya arbetssättet. 
Företag som inte tar hänsyn till detta riskerar att det nya arbetet missgynnas av gamla och icke 
anpassade stödjande system. Det är även nödvändigt att alla delar av organisationen är 
medvetna om att delar av organisationen är eller genomför en förändring mot 
processorientering. Detta är viktigt för att organisationen och de processer som arbetar 
processorienterat ska kunna fungera på ett bra och effektivt sätt även när de samverkar med de 
delar av organisationen som ej är processorienterade. 
 
I vårt fallstudieföretag är exempelvis förslagsverksamheten uppbyggt för att uppmuntra 
individuella förslag och inte teamarbete vilket företaget arbetar med och därför borde belöna. 
Det motverkar motivationen att arbeta i team och minskar delaktigheten och engagemanget hos 
medarbetarna vilket är allvarligt. Även belöningssystemet fick kritik under våra intervjuer då en 
del respondenter ansåg att de inte hjälpte till att skapa samhörighet bland personalen i 
huvudprocessen som helhet. 
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8.2.6 Suboptimeringar mellan delprocesserna 

Bara för att ett företag väljer att organisera sig kring processer behöver det inte innebära att 
suboptimeringar som tidigare funnits mellan olika funktioner och avdelningar försvinner. Det 
finns en stor risk det istället uppstår suboptimeringar mellan olika processer eller mellan olika 
delprocesser i en process. De olika mål som finns uppsatta för varje delprocess måste samverka 
med det övergripande målet för hela processen så att delprocesserna inte arbetar mot varandra. 
Därför är det viktigt att företag har identifierat processers interna kunder och leverantörer samt 
att det finns en övergripande förståelse bland dem som arbetar i delprocesserna om hela 
processen.  
 
För vårt fallstudieföretag finns en god förståelse i hur huvudprocessen fungerar och 
delprocessägarna samarbetar för att den ska fungerar på bästa möjliga sätt. Exempel på detta är 
att resurser satsas i de delprocesser där de har störst effekt för att skapa en bättre process som 
helhet. Många av respondenterna är dock medvetna om att suboptimeringar kan förekomma 
eller uppstå. Därför är det viktigt att tydligt definiera gränserna mellan de olika delprocesserna 
och att den dialog förs mellan de olika delprocessägarna vilket är fallet på vårt fallstudieföretag. 
Det gör att det i det här fallet potentiella suboptimeringar mellan de olika delprocesserna i 
dagsläget inte utgör något stort problem.  

8.2.7 Mätsystem 

För att veta hur processen fungerar och om det sker förbättringar är det mycket viktigt att 
företag genomför mätningar i processen. Kvantifierbara mått är ett måste för att kunna 
kontrollera processers prestanda. Det är även mycket viktigt att tänka på att mäta rätt och på 
rätt sätt så att det som verkligen ska mätas också mäts. Därför är det bra om företag har ett 
tillförlitligt mätsystem. Det är även vikigt att mätsystemet är anpassat till processorienteringen så 
att det mäter på ett sätt som möjliggör trovärdiga jämförelser av arbetet före och efter 
implementeringen av processorienteringen.  
 
Även i vårt fallstudieföretag används mätning i form av produktionsvolym störningstider, och 
återkommande fel. Många mål som är satta för de olika delprocesserna är av en kvantifierbar 
natur vilket gör att mätning blir en naturlig del i arbetet. Då mätning är en naturlig del inom 
processindustrin upplever vi att vårt fallstudieföretag har en redan fungerande mätning och 
mätsystem och därför inte ser mätning som något stort problem. Det är dock viktigt att 
mätsystemen utvecklas i takt med processorienteringen för att säkerställa att rätt saker mäts.  

8.2.8 Dokumentation  

Det är mycket viktigt att företag arbetar med och använder sig av dokumentation som ett 
verktyg att förbättra sina processer. En organisation ska dokumentera sina processer i 
processkartor och dessa är det viktigt att uppdatera om och/eller när det sker förändringar i 
processerna. Dokumentation är även en förutsättning för att bevara kunskap och erfarenhet i 
organisationen. Denna kan organisationen sedan använda som grund för förbättringar och för 
att nyanställda snabbt ska kunna lära sig hur arbetet i processerna fungerar. För att kunna 
förbättra sina processer måste organisationen ha en förståelse över hur processerna verkligen är 
uppbyggda. Detta underlättar att upptäcka områden och delar av processerna som kan 
förbättras. 
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I vårt fallstudieföretag finns processkartor dokumenterade för organisationen som helhet 
uppdelad i huvud- och stödprocesser. I vår studerade huvudprocess, produktionsprocessen, 
finns delprocesserna även dokumenterade som processkartor. Uppföljningen är däremot inte 
den bästa och varierar i hur mycket tid respondenterna från intervjuerna har tid att sitta med 
just den sortens arbete. Det avspeglar sig i att vissa av processkartorna inte har blivit 
uppdaterade på en längre tid. Däremot används dokumentation för arbets- och 
rutinbeskrivningar vilket är bra för att kunna bevara kunskap och erfarenhet som finns i 
organisationen. 

8.2.9 Processorienteringens omfattning 

Implementering av processorientering är ett omfattande arbete som tar lång tid. Därför är det 
viktigt för företag att bestämma hur mycket tid som kan avsättas till implementeringen. Företag 
måste även ta hänsyn till hur mycket resurser som kan användas under implementeringen av 
processorientering. Stora processer tar längre tid och kräver mer resurser vid implementering av 
processorientering än mindre processer. Företag som har begränsat med tid och resurser 
behöver inte processorientera alla processer utan kan välja några få utvalda. Det finns alltid 
möjlighet att processorientera andra processer senare.  
 
För vårt fallstudieföretag är inte tiden som är avsatt till att implementera processorientering 
något stort problem. Ledningen är beredd att avsätta det tid som behövs för 
processorienteringen och det finns en vision att processorientera alla processer. Ledningen har 
även valt att börja med en process för att sedan om utfallet visar sig bra införa 
processorientering i övriga delar av organisationen. Däremot i fråga om resurser i form av tid 
för de delprocessägarna att arbeta med att utveckla sina processer finns det brister. Att 
delprocessägarna arbetar både som tekniker och teamledare hindrar dem från att kunna arbeta 
med förbättringar i sina delprocesser. Det finns inte heller tidsmässigt och ekonomiskt 
utrymme att till sätta processorienteringsteam eller arbetsgrupper som under en period arbetar 
med att förbättra specifika delar av sin process. 

8.2.10 Ständiga förbättringar 

Att uppnå ständiga förbättringar i en organisation är svårt. En organisation vars företagskultur 
genomsyras av en vilja att arbeta mot ständiga förbättringar har större möjligheter att 
implementera processorientering framgångsrikt. Det är väldigt viktigt att arbeta för att uppnå 
ständiga förbättringar annars finns det risk att organisationen går tillbaka till sitt gamla sätt att 
arbeta och slutar utveckla sig. Många av de tidigare beskrivna kritiska faktorerna är en 
förutsättning för att företag ska uppnå ett arbete mot ständiga förbättringar. Fortlöpande 
mätningar av processens prestanda och dokumentation av förändringar/förbättringar i 
processerna är exempel på två kritiska faktorer som är en förutsättning för ständiga 
förbättringar.  
 
Vårt fallstudieföretag anser att ständiga förbättringar är väldigt viktiga. I många av teamen finns 
det ambitioner att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna för att på så få dem att 
kunna bidra till att förbättra processerna. Detta ser fallstudieföretaget som väldigt viktigt för att 
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kunna uppnå ständiga förbättringar och kunna producera attraktiva produkter som kunderna 
efterfrågar samtidigt som personalen trivs och är mer engagerade.  
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9 Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet presenterar vi vår diskussion kring processorientering och de kritiska faktorerna 
som vi har identifierat i vårt examensarbete. Sedan ger vi rekommendationer till fallstudieföretaget och 
avslutar kapitlet med förslag till fortsatt forskning inom området. 

9.1 Diskussion kring processorientering 
Efter vår studie av processorientering och implementering av denna anser vi att om 
organisationen lyckas implementera processorientering i sin organisation på ett framgångsrikt 
sätt kan de uppnå många positiva effekter som ökad effektivitet, mer motiverad och engagerad 
personal och nöjdare kunder. Varje enskilt företag som funderar på att införa 
processorientering bör beakta de kritiska faktorerna som vi identifierat i vår studie. Därefter bör 
de utifrån de kritiska faktorerna anpassa sitt implementeringsarbete till sina tillgängliga resurser 
och den situation som råder på företaget och i dess omvärld. 
 
Förutom kritiska faktorer som gäller processorientering specifikt är det även mycket viktigt att 
beakta kritiska faktorer som gäller vid förändringsarbeten generellt, då implementering av 
processorientering är ett förändringsarbete. Anledningen är att det kan finnas kritiska faktorer 
som inte processorienteringslitteraturen tar hänsyn till men som ändå påverkar implementering 
av processorientering. De kritiska faktorerna som är beskrivna i teorin finns och beaktas enligt 
våra respondenter i deras arbete med att implementera processorientering. Däremot kunde vi 
inte från våra respondenters svar om hur de genomför sitt implementeringsarbete utläsa att det 
finns kritiska faktorer som upplevs men som inte är beskrivna i teorin.  

 
Under vår empiriska studie har vi dock sett indikationer på faktorer som skulle kunna betraktas 
som kritiska och som teorin inte beskriver. Dessa indikationer kan däremot kopplas till de 
kritiska faktorer som finns beskrivna i teorin. Det vi har i åtanke är att företag under tiden att 
processorientering ska implementeras kommer att vara tvungna att hantera två olika system på 
samma gång.  Det handlar om dels det nya systemet som implementeras och dels det gamla 
systemet som övriga delar av företaget använder. Detta kan innebära problem då dessa system 
kan motverka varandra och det är lätt att återvända till det gamla invanda systemet. Företag 
måste dessutom hantera investeringsintressen mellan det nya och det gamla systemet. Även till 
den kritiska faktorn att veta vad målet och syftet med processorientering ser vi att tillägg kan 
göras. Det kan enligt oss vara svårt att uppnå en helt gemensam syn på vad processorientering 
innebär och vad dess syfte är eftersom det finns olika intressen i ett företag. Organisationer 
måste vara medvetna om att skillnader kan finnas och försöka arbeta med att motverka dessa. 
Det kan även vara svårt för medarbetare på alla nivåer att förstå hela bakgrunden till orsakerna 
och vad det kommer att innebära i organisationen. Detta kan leda till motstånd mot 
förändringen och är en aspekt som är viktig för ledningen att vara medvetna om.  
 
Att försöka vikta de kritiska faktorerna mot varandra är mycket svårt eftersom de är företags- 
och situationsspecifika. Till och med ett och samma företag bör anta en viss försiktighet och 
inte bara anta att de mest kritiska faktorerna vid en förändring måste per definition vara mest 
kritiska vid en annan. Därför får man inte luras att enbart genom en fallstudie och ett fall 
generalisera en viktning mellan de kritiska faktorerna.  
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Med utgångspunkt i vår studie anser vi ändå att den viktigaste kritiska faktorn är att förstå vad 
processorientering är och vad det är för syfte att införa det i företaget. Det måste finnas en 
tydlig förståelse från ledningshåll, genom mellancheferna och ner på golvnivå. Finns inte denna 
gemensamma förståelse är risken stor att missförstånd uppstår och det blir svårt att motivera 
införandet av processorientering vilket kan leda till ökat förändringsmotstånd. Vi anser det 
även som viktigt att de som tilldelas rollen som processägare ges bra förutsättningar att kunna 
arbeta med att utveckla och förbättra sin process i samarbete med sina medarbetare. Saknas 
förutsättningar i forma av exempelvis utbildning och tid finns risk att processorienteringen blir 
ineffektiv vilket kan leda till att arbetet avslutas innan organisationen börjat uppmärksamma 
fördelarna som förändringen innebär. 
 
Vid ett så omfattande förändringsarbete som implementering av processorientering innebär 
tycker vi att det är viktigt att organisationer inte begränsar sig till enbart använda en expert och 
bok inom området. Vi förstår att det finns en begränsning i hur mycket tid som kan läggas på 
det förberedande arbetet innan själva implementeringen. Därför tycker vi att organisationer 
som vill införa processorientering bör ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen metod och vara 
medvetna om vilka fördelar och nackdelar den medför. Allt för att fatta rätt beslut med det 
beslutsunderlaget som finns. 

9.2 Rekommendationer till fallstudieföretaget 
Primärt anser vi att vårt fallstudieföretag behöver skapa en tydlig och gemensam bild vad som 
syftet är och varför processorientering ska bli implementerat. Detta bör göras för att underlätta 
kommunikationen ut i organisationen av vad processorienteringen kommer att innebära för 
företaget och dess personal. Exempel på kanaler som kan användas för att sprida kunskap om 
processorienteringen och implementeringen av denna är intranätet och företagstidningen. En 
viktig aspekt vi upptäckt under vår studie är att teamledarna/delprocessägarna bör arbeta som 
just teamledare/delprocessägare på heltid och inte ha andra arbetsuppgifter parallellt med 
dessa. Kombinationen driftstekniker/driftsingenjör och teamledare har lett till en 
prioriteringsfråga om arbetsuppgifterna då tiden inte räckt till för teamledarna att göra båda 
arbetena. Eftersom vårt fallstudieföretag är verksamt inom processindustrin innebär det att de 
tekniska aspekterna måste prioriteras. Fungerar inte tekniken leder det till stora kostnader i 
form av förlorad produktionsvolym eller kasserade produkter. Därför är vår rekommendation 
att delprocessägarna inte själva ska ha en roll som tekniker vid sidan av arbetet som 
processägare. Genom att fokusera på att utveckla och förbättra sina processer kan 
delprocessägarna därigenom skapa förbättringar för huvudprocessen som helhet samtidigt som 
tekniska frågor kan delegeras till tekniker eller ingenjörer. Dessutom skulle vi gärna se att 
teamledarna/delprocessägarna också hade en tydlig och gemensam bild av vad 
processorientering är syftet med att införa det. Därför anser vi att det vore önskvärt att 
stimulera till ett samarbete teamledarna/delprocessägarna emellan för att hjälpa, stötta och lära 
sig av varandras misstag och framgångar.  
 
Vårt fallstudieföretag skulle även enligt oss på ett bättre sätt kunna anpassa de stödjande 
systemen som finns i organisationen. Exempelvis förslagsverksamheten som uppmuntrar 
individuella förslag är direkt motverkande mot processorienteringens tanke om ökad 
delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Även belöningssystem skulle med fördel kunna 
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anpassas på så sätt att de stimulerar teamarbete och delaktighet och engagemang hos 
medarbetarna. Det är dock viktigt att belöningssystemet inte bidrar till att skapa osämja och 
irritation mellan teamen/delprocesserna. Vi anser även att även om det bara är 
produktionsprocessen på fallstudieföretaget som implementerar och arbetar processorienterat så 
bör även de andra processerna vara medvetna om vad det innebär. Detta för att förändringar 
och förbättringsarbete i produktionsprocessen även i många fall påverkar andra processer i 
organisationen och kan motverkas av dessa. 
   
Det finns andra kritiska faktorer som inte skapar några problem för vårt fallstudieföretag då de 
gjort val och fattat beslut som gör att de kritiska faktorerna inte framstår som kritiska. Vi 
uppfattar vårt fallstudieföretag som ett förändringsbenäget företag som ser möjligheter i att 
förändra sig. Detta samtidigt som de har en realistisk syn på förändringsarbete och inte vill 
stressa igenom förändringar då detta kan ge ett sämre resultat. Istället har de ett långsiktigt 
tänkande och genomför sina förändringar med eftertanke.  
 
I och med att företaget är verksamt inom processindustrin är mätningar ett naturligt inslag i 
arbetsuppgifterna. Därför upplevs inte mätningar som en kritisk faktor även om mätsystemen 
givetvis måste utvecklas i takt med processorienteringen. Det är viktigt att resultaten från 
mätningarna används på ett bra sätt och att resultaten från mätningarna används för att 
utveckla processen. I vårt fallstudieföretag finns en bra grund gällande dokumentation. 
Däremot anser vi att dokumentation i större utsträckning måste hållas uppdaterad. Om 
dokumentation används på rätt sätt kan den ligga till grund för förbättringar av processerna 
samtidigt som den hjälper till att bevara den erfarenhet och kunskap som finns i företaget. Idag 
har produktionsprocessen på vårt fallstudieföretag inga uppenbara murar mellan 
delprocesserna. Detta beror på ett gemensamt synsätt hos huvudprocessägaren och 
delprocessägarna om att det är huvudprocessen som helhet som ska fungera så optimalt som 
möjligt och inte de olika delprocesserna i sig. 
 
Vi upplever att Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har kommit en bra bit på väg i sin 
implementering av processorientering i sin produktionsprocess. Givetvis finns det områden och 
kritiska faktorer som bör beaktas i större grad men vi anser att företaget har goda möjligheter 
att lyckas. Vi ser även att fallstudieföretaget med fördel kan implementera processorientering i 
andra processer i organisationen. Det är dock viktigt att påpeka att dessa implementeringar 
måste genomföras med respektive process specifika situation som grund och att det kan påverka 
de kritiska faktorernas betydelse och inverkan. Genom att göra detta finns stora möjligheter att 
skapa bättre produkter och nöjdare kunder, både externt och internt, och kunna uppnå 
effektivare produktion och arbetssätt. Samtidigt ökar engagemanget och delaktigheten hos 
medarbetarna vilket av många upplevs som att deras arbete blir mer tillfredställande och att 
deras arbete verkligen har betydelse för företaget som helhet. Genom detta kommer Smurfit 
Kappa Kraftliner att uppnå nöjdare kunder och medarbetare samtidigt som lönsamheten kan 
öka. 

9.3 Förslag till vidare forskning 
Resultatet av vår fallstudie visar att de faktorer som kan identifieras som kritiska vid 
implementering av processorientering existerar i verkliga implementeringar. Samtidigt 
identifierar inte vår empiriska studie några nya kritiska faktorer som företag upplever vid 
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implementering av processorientering. Resultatet kan inte användas för att dra generella 
slutsatser. Däremot skulle vårt resultat tillsammans med resultatet från andra liknande studier 
kunna användas för att skapa generella slutsatser. Vi anser att vår studie kan ligga som grund 
för andra studier inom området kritiska faktorer vid implementering av processorientering. Det 
skulle även vara intressant att undersöka om de kritiska faktorerna kan viktas för att bestämma 
vilka som är viktigast att beakta för att implementeringen ska lyckas. 
 
För att eventuellt hitta flera empiriskt kritiska faktorer än de som vi har identifierat hade det 
varit önskvärt att ha haft möjligheter att även intervjua teammedlemmarna i de olika 
delprocesserna. Det hade även gett oss förutsättningar att vikta de olika kritiska faktorerna 
emellan eftersom vi skulle ha fått betydligt fler svar från två olika nivåer i fallstudieföretaget. 
Även om det inte hade räckt för att generalisera ur enbart vår fallstudie hade det gett större 
bidrag till den samlade, nuvarande och framtida, forskningen kring de kritiska faktorerna vid 
implementering av processorientering samt viktningen dem emellan.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Intervjumall Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå 2006-11-02 
Vår intervjumall som använts som underlag under intervjuerna. Den består av områden vi vill att 
respondenten ska reflektera kring och exempelfrågor inom dessa områden. 
 
Processorientering i allmänhet 

• Vad är processorientering för dig?  
• Vad har du för syn på processorientering?  
• Vilka nackdelar ser du, vilka fördelar ser du med processorientering? 

 
Ledningen och definitionen på processorientering i organisationen 

• Vad tror du syftet är att införa processorientering? 
• Vad är organisationens mål och vision? 
• Mål och vision med processorienteringen 
• Planering och implementering av processorientering 
• Nödvändighet och tidsaspekt? 

 
Processer 

• Meningen, definitioner, val, förståelse 
• Förstå huvudprocessen 
• Avgränsningar mellan delprocesserna och överlämning mellan dem 
• Suboptimeringar 
• Resursfördelning 
• På vilket samarbetar ni mellan teamen? Finns det tydliga gränser mellan teamen? 

 
Dokumentation och mätning 

• Hur dokumenteras arbetssätt och processer 
• Processkarta för teamen, finns det och uppdateras den? 

 
Delaktighet 

• Skapa delaktighet, teamledarna och teammedlemmarna. 
• Ansvar och befogenheter 
• Belöningssystem 

 
Ständiga förbättringar 

• Hur uppnås ständiga förbättringar 
• Hur uppfattar du att ledningen vill arbeta med ständiga förbättringar 
• Utbildning av personalen, allmänt och i processorientering 

 
Övrigt 

• Övriga synpunkter och åsikter som respondenterna vill ta upp 




