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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar effekter som uppstår när två skilda verksamhetsmodeller ska 
kombineras. I det här fallet är det den funktionsorienterade organisationsmodellen 
som ska användas tillsammans med processtänkandet. Själva syftet med uppsatsen har 
varit att undersöka vilka effekter som påverkar processarbetet i en 
funktionsorganisation.  
 
Under författandet av uppsatsen har slutsatserna växt fram från befintliga teorier kring 
process- och funktionsorganisationer, från vår empiriska undersökning och den 
genomförda analysen. 
 
Uppsatsens slutsatser framhäver effekter som kan relateras till en ökad förståelse för 
verksamheten nämligen: underlättat förbättringsarbete, kostnadslokalisering, 
organisatoriska hinder, organisationskrockar, rädsla, inställning och traditioner. Det 
har framkommit att oklara ansvarsområden kan leda till samarbetssvårigheter mellan 
den funktionsansvarige och processägaren. Ytterligare har det visat sig att individer 
kan känna en rädsla till att beskriva sina arbetsuppgifter i processer, eftersom de kan 
riskera att bli bortrationaliserade. 
 
Nyckelord: funktioner, förändringar, organisationer, processer och struktur. 
 
 



 

Abstract 
This study deals with the problems that arise when two different activity models are 
going to be combined. In this case it is the functional oriented model of organization 
that is going to be used together with process thinking. The purpose of the study has 
been to illustrate the problems that can be related to adaptability difficulties between 
the functional organization and the process work. 
 
During the writing process of the study the conclusions has developed from present 
theories about process- and functional organizations, from our empirical research and 
the accomplished analysis. 
 
The conclusions of the study emphasize effects that can be related to an increasing 
understanding of the activity such as: making improvement work easier, location of 
costs, obstacles within the organization, crashes of organizations, fear, attitude and 
traditions. It has emerged that indistinct areas of responsibility can lead to cooperation 
difficulties between the person in charge of the function and the process owner.  It has 
also turned out that individuals can be afraid of describing their assignments in 
processes, since they are running the risk of being out of work. 
 
Keywords: functions, changes, organizations, processes and structure. 
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1. Inledning 
Ljungberg & Larsson (2001) anser att snabba förändringar i omvärlden påverkar både 
näringsliv och den offentliga sektorn. Förändringarna tvingar fram en effektivisering 
av den verksamhet som bedrivs, det är till exempel vanligt att organisationer trots 
minskade resurser förväntas uppnå ett bättre resultat. Karlsson & Söderstedt (1997) 
skriver att ett företag måste bedriva ett ständigt förbättringsarbete för att säkra sin 
kvalitet. Meningen med förbättringsarbete är att det ska leda till en förbättrad 
kundtillfredsställelse och en ökad produktivitet för företaget, vilket sammantaget 
säkerställer företagets överlevnad och konkurrenskraft. Ett sätt att utveckla sin 
verksamhet är att bedriva verksamhetsutveckling genom ett processarbete. 
Processerna i företaget ligger till grund för kvalitetsarbetet. Business Process 
Reengineering (BPR) och Total Quality Management (TQM) är två processbaserade 
utvecklingsmetoder som varit och är populära att använda enligt Rentzhog (1998). 
Vidare menar Rentzhog att den grundläggande idén om att fokusera på processer har 
kommit för att stanna. ISO9000 är en internationell standard för kvalitetssäkring och 
innefattar delar av processarbetet. Standarden är erkänd och används över hela 
världen vilket medför att företag använder sig av processtänkandet för att bli ISO9000 
certifierade. Ljungberg & Larsson (2001) 
 
Ljungberg & Larsson (2001) menar att ett företags verksamheter kan indelas i enheter 
med utgångspunkter i processer. Tanken med processer är att det ska fokuseras på hur 
resultatet uppnås och inte vad resultatet är. Med det menas att det är hur varan eller 
tjänsten framställs som ska utredas. I verksamhetsutvecklingen ska processen som 
skapar resultatet vara i centrum. Nyström (1999) menar att en anpassning till ett 
processarbetssätt i en tydlig hierarki medför förändringar. Individer upplever sig som 
mer självständiga och får ett utökat personligt ansvar i motsats till den hierarkiska 
strukturen. Det sätt som arbetet utförs på prövas och utvecklas ständigt. 
Processynsättet är en del av verksamhetsutvecklingen. 
 
Att strukturera organisationens enheter efter processer kan dock vara komplext. Först 
och främst menar Rentzhog (1998) att processynsättet kan vara svårt att förstå och 
realisera. En anledning är att funktionsorganisationer är vanligast och att de styrs 
utifrån sina befintliga funktioner. Funktionerna kan utgöras av marknadsföring, 
kvalitetsstyrning och personalutveckling. Idag finns det organisationer som är 
funktionsorienterade men delvis försöker se sin verksamhet utifrån processer. Vidare 
menar Rentzhog att det då kan uppkomma faktorer som hindrar utvecklandet och 
användandet av ett processarbete. Ljungberg & Larsson (2001) går ett steg längre och 
menar att man inte kan bedriva processarbete i en funktionsorganisation utan att riva 
alla hierarkier. Detta eftersom att en renodlad processorganisationen helt saknar 
hierarkier. 
 
Rentzhog (1998) menar dock att problem kan uppstå därför att de flesta strukturella 
elementen har skapats i en funktionell miljö och ska därmed utgöra stöd till ett 
funktionellt synsätt. När det istället är processynsättet som ska stödjas och eftersom 
det till stor del skiljer sig från det funktionella synsättet krävs omfattande 
förändringar. Detta är en av flera effekter när en funktionsorganisation ska arbeta med 
ett processynsätt. Vi vill därför visa på de effekter som kan uppkomma när dessa två 
verksamhetsmodeller ska kombineras. 
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Syftet med vår undersökning är härmed att undersöka vilka effekter som påverkar 
processarbetet i en funktionsorganisation. Genom att belysa de påverkande effekterna 
anser vi att processarbetet kan utvecklas och kombineras tillsammans med 
funktionsorganisationer. Det beror på att individer som känner till den bakomliggande 
problematiken kan bemöta den och processarbetet kan fullföljas istället för att 
förhindras. I vår undersökning visar vi på negativa effekter av processarbetet, 
dessutom ser vi även till det som upplevs som positiva effekter av processarbetet i en 
organisation. Detta för att se varför det bedrivs processarbete trots de svårigheter som 
förknippas med det. För att besvara vårt syfte har vi undersökt en 
funktionsorganisation som delvis använder processarbetet samt läst litteratur med 
anknytning till det aktuella ämnesområdet. 
 
Inledningsvis beskriver vi den metod vi arbetat efter i Metodkapitlet. I det här kapitlet 
motiverar vi vilken forskningsansats vi valt. Sedan redogör vi för studiens upplägg 
och genomförande. Kapitlet avslutas med att vi diskuterar studiens trovärdighet och 
rimlighet. Därefter kommer vi att redogöra för de teorier som är relevanta för 
undersökningen. I den första delen av Teorikapitlet utreds vad en 
funktionsorganisation är och senare beskrivs processer och processorganisationer. 
Dessutom behandlas kritik både mot processorganisationen och 
funktionsorganisationen. 
 
Sedan presenterar vi empirin där data som inhämtas genom våra intervjuer återfinns. 
Den första delen av vår analys genomförs i slutet av Empirikapitlet. Analysen 
fortsätter och avslutas i kommande Analys och diskussionskapitlet. Analysmetoden 
som används finns beskriven i Metodkapitlet. Slutligen presenterar vi slutsatser som 
vi kommit fram till genom analysarbetet. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare 
forskning inom området. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga med vår undersökning för att orientera 
läsaren om hur studien genomförts. Det ger utrymme till att reflektera över 
trovärdigheten och rimligheten i vår studie. Inledningsvis beskriver vi valet av 
forskningsansats. Därefter redogör vi för vår litteraturstudie. Slutligen presenterar vi 
datainsamlingen och beskriver vår analysmetod som avslutas med att visa på studiens 
trovärdighet och rimlighet. 
 
För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt har vi valt att beskriva vårt genomförda arbete 
i en figur, se Figur 2.1 Tillvägagångssätt. Figuren visar vårt arbetssätt och illustrerar 
vår genomförda undersökning. Vi vill påpeka att arbetet varit iterativt vilket innebär 
att vi har förbättrat samtliga avsnitt flera gånger. Pilarna i figuren visar hur det 
iterativa arbetet genomförts. Den fetstilta texten motsvarar rubriker i Metodkapitlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Tillvägagångssätt 
 
2.1 Forskningsansats 
Vi är intresserade av att undersöka effekterna av processarbetet i en 
funktionsorganisation. Vi anser att helheten är nödvändig för att kunna belysa olika 
effekter som kan uppstå när processarbetet bedrivs i en funktionsorganisation. 
Effekterna kan uppkomma från olika delar i en organisation och om vi valde en del 
kunde vi gå miste om andra delar med andra effekter. Att utgå från helheten ledde in 
oss på att använda det hermeneutiska angreppssättet. Enligt Patel & Davidson (1991) 
vill hermeneutikern se helheten i forskningsproblemet. Detta är något som vi också 
ville göra med vår undersökning. Vår helhet kan även brytas ned till vad som är 
positiva och negativa effekter med ett processarbete i en funktionsorganisation. I 
dessa moment kan man på en lägre nivå lokalisera ytterligare effekter som kan 
underlätta en förståelse för helheten. 
 

Intresseområde 
 
Är ämnet relevant för forskning? 
Vilken Forskningsansats ska vi använda? 
 
Genomför en djupare Litteraturstudie. 

Datainsamling 
 
Hitta en organisation som är funktionsorienterad 
och delvis arbetar med processer. 
 
Genomföra intervjuer gentemot vårt syfte med 
undersökningen. 

Analysmetod 
 
Analysera insamlad data. 
 
Dra slutsatser och beskriv vår undersöknings 
resultat. 
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Enligt Patel & Davidson (1991) ställs helheten sedan i relation till delarna och 
forskaren itererar därefter mellan del och helhet för att uppnå största möjliga 
förståelse. Forskaren kan ställa sig själv som subjekt i förhållande till 
forskningsobjektet och därefter växla mellan att inta objektets och subjektets 
synvinkel. Med det menas att om man intar objektets synvinkel står man utanför 
forskningsobjektet och studerar forskningsobjektet. Med en subjektiv synvinkel 
befinner sig forskaren tillsammans med forskningsobjektet och försöker se problemen 
utifrån forskningsobjektets synvinkel. Vi har utifrån vår erfarenhet och förståelse 
tolkat genomförda intervjuer och insamlad data ur vår synvinkel. Att varje forskare 
får möjligheten att tolka sina insamlade data ger flera olika aspekter på 
forskningsproblemen. På detta sätt stöds forskningen genom att se problemen från 
olika synvinklar menar Patel & Davidson (1991). 
 
Vi anser att det är möjligt att någon annan forskare kan finna andra slutsatser eftersom 
hela omvärlden ständigt befinner sig i en pågående förändring. I omvärlden påverkas 
och utvecklas människor hela tiden. Det leder till att om någon genomför en liknande 
undersökning kan vi inte garantera att de uppnår ett exakt likadant resultat som vi 
kommit fram till. 
 
Eftersom vi själva har genomfört intervjuer inom vald organisation anser vi att vi har 
utvecklat en inre relation till forskningsobjektet. Vi har genomfört intervjuer och 
diskuterat med respondenterna och med våra erfarenheter tolkat den information som 
framkommit. Informationen som utgör basen i vår studie inhämtades genom 
intervjuer med människor som har erfarenhet av processynsättet i en 
funktionsorganisation. När vi tolkar verkligheten åskådliggör vi problematiken och 
det är kärnan i den hermeneutiska metodologin. Patel & Davidson (1991) 
 
Patel & Davidson (1991) anser att positivismen som är motsatsen till hermeneutiken 
istället använder en empirisk prövning av hypoteser. Tanken är att man ska utgå från 
teori och härleda hypoteser som därefter prövas empiriskt med vetenskapliga metoder. 
Helheten ska delas upp i mindre delar som studeras var för sig. Forskarens 
förhållningssätt är att stå i en yttre relation till forskningsobjektet, det vill säga 
forskarens person och känslomässiga läggning ska inte påverka forskningsresultatet. 
Att vårt forskningsresultat inte påverkats av våra erfarenheter och kunskaper ser vi 
som en utopi. Detta stödjer vi på tidigare resonemang angående valet av 
forskningsansats. Vi anser att det är komplext som forskare att ständigt befinna sig i 
en yttre relation till forskningsobjektet och inte påverka resultatet av genomförd 
forskning. Därför ser vi fler fördelar att använda hermeneutiken som grund till vår 
forskning. En av de främsta fördelarna är den förståelse som vi får för problematiken 
då vi bryter ned helheten till delar. Hermeneutiken ger oss dessutom möjligheten att 
se vår undersökning från olika synvinklar vilket vi föredrar. 
 
Vi har även använt oss av en kvalitativ ansats tillsammans med hermeneutiskt 
angreppssätt. Kännetecknande för kvalitativa undersökningar, enligt Patel & 
Davidson (1991), är syftet att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som uppkommer när en kvantitativ metod används. 
Kvantitativ informationsbearbetning är enligt Patel & Davidson (1991) något som 
sker inom ramarna för den statistiska vetenskapen. Med kvalitativ bearbetning 
försöker man förstå och analysera helheter. Undersökningen präglas ofta av den 
person som genomför arbetet. Med de menas att olika forskare har skilda arbetssätt 
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och inte nödvändigtvis behöver komma fram till samma slutsatser på befintliga 
problem. Vi vill uppnå en förståelse och djupare kunskap med användandet av ett 
processarbete. Att vår undersökning blivit påverkad av oss som individer har framgått 
från tidigare stycke och därför anser vi att kopplingen till en kvalitativ undersökning 
naturlig. 
 
2.2 Litteraturstudie 
Inledningsvis startade vår litteraturstudie med att genomföra en litteratursökning. 
Litteraturen som intresserade oss behandlade organisationer, processer i 
organisationer och förändringar i organisationer. Artikel- och litteratursökning 
genomförde vi på Luleå Universitetsbibliotek. Databaser vi använt är Emerald och 
Ebsco. Nyckelord vid våra sökningar har varit processer, förändring, organisationer, 
processes, changes, och organizations. Av våra sökningar fick vi relevant information 
till vår studie angående processer i organisationer. I litteraturen fann vi även 
ytterligare förslag på ny litteratur. 
 
Att genomföra en litteratursökning i bibliotekets databaser och använda nyckelord är 
något som Ejvegård (1996) förordar. Litteraturen som vi hittade är en form av 
sekundär data och det betyder att det är data som inhämtas och skapas av andra. 
Eneroth (1984) beskriver att sekundärdata är i form av böcker eller texter där någon 
annan visar sitt resultat från ett experiment. Ett problem med sekundärdata är att man 
inte kan veta till vilken grad källan är trovärdig. Detta anser vi att man bör vara 
medveten om. Ett sätt att öka trovärdigheten är att läsa granskade vetenskapliga 
artiklar och böcker vilket vi också strävade efter. 
 
Av den inhämtade litteraturen upptäckte vi att processynsättet och 
processorienteringen är centralt för många organisationer. Dock ansåg Ljungberg & 
Larsson (2001) och Nyström (1999) att processynsättet ofta är svårt att realisera och 
förstå. Detta leder till att det är svårt att använda och utveckla processynsättet i en 
organisation. Eftersom vi såg det som ett övergripande problem ville vi begränsa oss 
till att se vilka effekter som påverkar processynsättet i en funktionsorganisation. 
 
2.3 Datainsamling 
Valet av hur datainsamlingen skulle ske grundade sig på att det skulle vara en 
funktionsorganisation och att de skulle arbeta med processer. En 
funktionsorganisation valde vi eftersom att det är den vanligaste organisationsformen 
i västvärlden enligt Ljungberg & Larsson (2001). Valet styrktes ytterligare när vi läste 
deras bok angående processbaserad verksamhetsutveckling. Här påtalar de att det 
finns konflikter i en funktionsorganisation som i någon utsträckning använder sig av 
ett processynsätt. Genom att vi besitter kontakter inom Försvarsmakten frågade vi en 
person inom Försörjningsdivisionen om dem kunde ställa upp som 
undersökningsenhet. Försörjningsdivisionen är en funktionsorganisation som arbetar 
med processer och det stödjer urvalskriteriet för vår undersökning. Undersökningen 
skulle genomföras vid Försörjningsdivisionens stab. Vår kontaktperson var positivt 
inställd till genomförandet av intervjuer.  
 
Urvalet av vilka vi skulle intervjua var baserat på att individerna skulle inneha en djup 
kunskap angående processer. Valet att välja ut vilka personer som skulle intervjuas 
och när det var möjligt blev kontaktpersonens ansvar. Kontaktpersonen utsåg fyra 
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anställda som vi skulle få intervjua vilket vi ansåg vara tillräckligt för vår 
undersökning. 
 
Intervjuerna genomfördes på planerade möten med representanter från 
Försörjningsdivisionens stab. Våra intervjuer planerades och skapades utifrån det 
syfte vi har med uppsatsen och de teorier vi inhämtat under vår litteraturstudie. Se 
bilaga 1 Intervjufrågor. Yin (1994) beskriver kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
vilket innebär att man skapar fasta frågor med fria svarsalternativ. Under våra 
semistrukturerade intervjuer använde vi bandspelare för att vi skulle kunna analysera 
insamlat material på ett enklare sätt. Intervjuerna medförde att vi fick en insikt i 
individernas dagliga arbete med processer i en funktionsorienterad organisation. 
Intervjuernas längd varierade mellan 30–45 minuter. Det som skiljer sig mellan 
intervjuerna är att vi inte ställt likadana följdfrågor till respektive intervjuperson. Med 
följdfrågor menar vi frågor som vi inte presenterat i Bilaga 1 Intervjufrågor. Behovet 
av att ställa följdfrågor har uppkommit då det uppstått oklarheter eller intressanta 
områden som kan härledas till syftet med undersökningen. 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse av 
problemområdet. Detta stödjer vi på att en öppen diskussion vid en intervju kan ge 
fler aspekter av vad som påverkar ett processarbete än en strukturerad enkät där man 
inte har möjligheten att ställa följdfrågor. Vid intervjutillfällena erhöll vi dessutom 
broschyrer angående deras organisation och dessa har legat till grund för 
beskrivningen av organisationen i Empirikapitlet. Utifrån erhållen data och befintliga 
teorier skulle vi undersöka effekter som påverkar processarbete i en 
funktionsorganisation. Efter genomförda intervjuer påbörjade vi att transkribera 
materialet enligt Thomssons (2002) anvisningar. Transkribering innebär att 
intervjuerna som är inspelad på band omvandlas till datafiler och papperskopior. Efter 
det skrev vi ut intervjuerna och detta var början på vår analys. Hur denna analys 
genomförts kommer vi att presentera i kommande text. 
 
2.4 Analysmetod  
För att analysera vår insamlade data har vi använt oss av en reflexiv systematisk 
analys enligt Thomsson (2002). Valet av denna analysmetod gjorde vi på grund av att 
den var strukturerad och författaren hade en stark verklighetsanknytning i sin 
beskrivning av metoden. Vi har använt metoden i tidigare forskning och ville därför 
befästa och använda våra tidigare inhämtade kunskaper angående reflexiv systematisk 
analys. Innebörden av en reflexiv studie är enligt Thomsson (2002) att den tolkande 
analysen ständigt pågår. Studien är reflexiv beroende av att den växlar mellan att vara 
systematisk och osystematisk. Den är osystematisk för att vi reflekterar under 
intervjuns gång, oavsett om vi använder informationen eller inte. Studien är 
systematisk eftersom vi kan bestämma oss vad vi vill reflektera över under intervjuns 
gång. Efter intervjufasen startar en systematisk genomgång av intervjuerna och de 
noteringar som skrivits ned under studiens genomförande.  
 
Den reflexiva systematiska analysen består av en lodrät och en vågrät analys. Den 
lodräta analysen genomförs genom respektive intervju och påbörjas redan i vårt 
Empirikapitel. Den vågräta analysen skär genom hela intervjuunderlaget där man 
söker mönster och olikheter i samtliga intervjuer. Den vågräta analysen sker i vårt 
Analys och diskussionskapitel. Thomsson (2002) beskriver att syftet, tids och 
kostnadsramar styr hur grundlig analysen kommer att bli. Den tid som analysen tar i 
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anspråk avspeglas ofta i hur pass intressanta resultaten kommer att bli. Därför 
rekomenderas de som har knappa resurser till att begränsa sin frågeställning, göra 
färre intervjuer och istället lägga tid på att analysera materialet. Vi har valt att 
genomföra fyra intervjuer och istället kraftsamla på att analysera. Efterföljande text 
beskriver de steg som utgör en reflexiv systematisk analys enligt Thomsson (2002). 
 
2.4.1 Rådata och transkribering 
Thomsson (2002) menar att man är tvungen att insamla rådata för att kunna fullfölja 
analyserna. I den intervjustudie som vi har genomfört är det intervjuerna som är 
rådata. Vidare menar Thomsson att man bör sträva efter att spela in intervjuerna på 
band. Vi spelade in samtliga intervjuer varefter vi lyssnade igenom banden. 
Thomsson (2002) anser att man ska kunna analysera intervjuerna måste de 
transkriberas. Inledningsvis är det bra att bara lyssna igenom banden och därefter 
starta arbetet med att skriva ned intervjuerna. Tillvägagångssättet vi efterföljde var att 
vi först lyssnade igenom intervjuerna ett varv varefter vi skrev ned dem ordagrant. 
Till vår hjälp använde vi datorn och ett ordbehandlingsprogram. När vi lyssnade 
igenom banden gjorde vi även stödanteckningar.  
 
2.4.2 Att lyssna igenom banden 
Thomsson (2002) menar att när man lyssnar igenom banden ger det en annan 
upplevelse än den som man erhöll under intervjuerna. Det kan vara bra att avslappnat 
lyssna igenom materialet. Vi upplevde redan nu att vi kunde börja upptäcka sådant 
som kunde tänkas vara relevant för kommande slutsatser och som vi inte noterade 
under själva intervjuerna. Vidare menar Thomsson (2002) att man skapar en bättre 
helhetssyn och kan reflektera på ett effektivare sätt. Samtidigt som man lyssnar 
skriver man anteckningar på viktiga stycken i intervjun.  
 
Det kan även vara bra att ha ett räkneverk för att lätt kunna gå tillbaka och lyssna igen 
samt tänka igenom de teorier som man inhämtat tidigare och om det finns några 
motsägelser. Vi har inte haft något behov av att använda räkneverk då arbetet med 
transkriberingen inte har skapat några problem. Däremot har vi fört en del 
stödanteckningar i samband med det arbetet. Thomsson skriver att det viktigaste vid 
den här delen är att lyssna och få en överblick över det underlag man har. Intervjuerna 
ska lyssnas igenom flera gånger samtidigt som man har textmaterialet framför sig. Det 
ska fokuseras på lyssnandet och helheten. Lyssna inte bara på den som intervjuas utan 
även på den som intervjuar. Ifall det har varit något vi inte förstått i de transkriberade 
intervjuerna har vi löst det genom att lyssna på det inspelade materialet vilket har 
medfört att vi fått bättre insikt i vad som verkligen diskuteras.  
 
2.4.3 Granskning och läsning 
När man lyssnat igenom intervjuerna är det dags att skriva ut dem. Under 
genomläsningen gör man noteringar och tillägg från tidigare minnesanteckningar. 
Noteringarna görs både direkt i själva texten och i egna dokument. Spontana tankar, 
tolkningar och insikter kan kommenteras i dokumenten enligt Thomsson (2002). Vi 
har var och en läst igenom intervjuunderlaget och båda fört anteckningar och gjort 
understrykningar i intervjuunderlaget. Thomsson menar att en viktig sak är att ta 
kopior på originalen för att kunna genomföra processen med att kommentera flera 
gånger. Om man är flera intervjuare ska samtliga läsa och kommentera alla intervjuer 
för att skapa en bred och djup reflektion. Om man arbetar ensam kan det vara bra att 
någon person läser igenom intervjuerna och ger reflektioner på innehållet. Även om 
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personen inte är insatt kan det vara bara med lekmannakommentarer. Vid 
genomläsningen ska man ha gjort analytiska frågor som eventuellt kan besvaras. 
Svaren kan läggas in i texten eller i ett individuellt dokument. Denna fas anser vi 
genomfört till stor del eftersom vi har haft flera kopior av intervjuerna som vi har 
skrivit anteckningar i. Vi skiljer oss i ett avseende och det är att vi inte låtit någon 
utomstående läsa igenom de utskrivna intervjuerna. Intervjuresultatet har vi diskuterat 
tillsammans och slutligen sammanställt i Empirikapitlet. 
 
2.4.4 Tolkningsprocessen 
Vid en reflexiv studie är det utöver intervjuunderlag och summeringar viktigt att ta 
hänsyn till hur och varför saker sägs som de görs. Data och resultat särskådas för att 
man ska komma framåt i undersökningen. För att analysarbetet ska vara effektivt ska 
man sträva efter att dela upp arbetet och enligt Thomsson (2002) görs detta genom en 
lodrät och vågrät analys. En lodrät analys görs genom varje intervju eller text. 
Thomsson (2002) rekommenderar att den vågräta analysen ska skära genom flera 
intervjuer eller texter. Det här är något som vi genomfört eftersom den lodräta 
analysen behandlar varje intervju för sig medan den vågräta analysen behandlar hela 
intervjuunderlaget. Det vill säga att den lodräta analysen avspeglar intervju för 
intervju och den vågräta analysen skär genom samtliga genomförda intervjuer fråga 
för fråga. Det finns ingen fastställd ordning mellan de två analysernas delar som 
alterneras för att uppnå förståelse. Med hjälp av detta kommer man fram till en 
intresseväckande och tillförlitlig tolkning. Vi anser att vi varit iterativ mellan de två 
olika analysdelarna vilket vi beskrivit i början av detta kapitel. I denna sista fas har vi 
blivit hjälpta av främst kombinationen mellan att använda lodräta och vågräta 
analyser på vårt insamlade material och teorier. Teorierna har jämförts med varandra 
och med intervjuunderlaget. Kombinationen har tydliggjort mönster och 
differentieringar i vårt analysmaterial. 
 
2.5 Trovärdighet och rimlighet 
Eftersom vi har ett hermeneutiskt angreppssätt med en kvalitativ ansats tolkar vi vår 
insamlade information och därmed kan vi inte utgå från mättekniska analyser. Därför 
valde vi att använda Patel & Tebelius (1987) begrepp trovärdighet och rimlighet som 
passar den kvalitativa ansatsen. I den kvalitativa forskningen är det svårt att beskriva 
problematiken med mättekniska utgångspunkter och därför har Patel & Tebelius 
(1987) valt att använda begreppen trovärdighet och rimlighet för den kvalitativa 
forskningen. Trovärdighet kan beskrivas som studiens pålitlighet. Med trovärdighet 
menas att forskaren ska kunna argumentera pålitligheten i den insamlade 
informationen. Rimligheten handlar enligt Patel & Tebelius (1987) om att uppvisa 
graden av rimlighet i information och tolkningar. Det uppnås om forskaren kan visa 
att tolkningarna är tillämpliga i flera situationer och att det bygger på ett rikt material. 
Tekniken som används för att samla information bedöms efter hur lämplig den är för 
att ge en utförlig och öppen information. 
 
För att säkra vår trovärdighet valde vi att spela in våra intervjuer och ställa likadana 
frågor i samma ordning till samtliga vi intervjuade. Vi har utformat och beskrivit en 
metod och använt oss av ett strukturerat verktyg för att analysera vårt insamlade 
material. Detta anser vi höjer trovärdigheten av studien. Vårt tillvägagångssätt för 
hela undersökningen finns beskrivet vilket leder till att andra kan genomföra en 
liknande undersökning och uppnå ett liknande resultat. Det man ska vara medveten 
om är att möjligheterna för andra personer att nå liknande resultat minskar med tiden 
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eftersom organisationen med människorna där vi genomfört vår undersökning 
ständigt formas av nya erfarenheter. 
Rimligheten stärks genom att vi valt ut flera teorier från olika ämnesområden. Med 
det menar vi att vi läst teorier angående processer och funktioner. Intervjuer som vi 
genomfört har även gett oss mycket information gentemot vårt syfte med 
undersökningen. Detta anser vi stärker undersökningens rimlighet eftersom det gett 
oss ett brett material att analysera. Rimligheten styrks ytterligare genom att vi båda 
två har kommit fram till liknande individuella tolkningar av det insamlade 
intervjumaterialet. Vi har båda uppmärksammat samma återkommande mönster. 
 
2.6 Summering av kapitel 
Detta kapitel har visat vilken metod vi utgått ifrån när vi arbetat med vår 
undersökning. I nästa kapitel kommer vi att beskriva de teorier som ligger till grund 
för undersökningen. Teorierna hjälper läsaren till att få insikt i valt ämnesområde men 
stödjer oss även i vårt fortsatta arbete. 
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3. Teori 
I det här kapitlet behandlar vi teorier angående funktionsorganisationer och 
processorganisationer som tillsammans med intervjuerna utgör grunden till vår 
undersökning. Med kapitlet vill vi åstadkomma en bra introduktion till ämnesområdet 
och den problematik som kan uppkomma när två skilda verksamhetsmodeller ska 
kombineras. Inledningsvis har vi valt att beskriva funktionsorganisationen. Därefter 
kommer vi att redogöra för vad som är utmärkande för den processorienterade 
organisationen. Slutligen presenteras förändringsdimensioner tillsammans med vårt 
eget ställningstagande. 
 
3.1 Funktionsorganisationer 
Robbins (2001) skriver att ett av de mest populära tillvägagångssätten för att gruppera 
ett företags aktiviteter är att sortera efter de funktioner som finns. En chef kan indela 
sin organisation genom att särskilja ingenjörer, revisorer och tillverkande personal till 
olika avdelningar. Att indela i avdelningar baserade på identifierade funktioner är 
något som kan användas i alla typer av organisationer. En funktionsorganisation 
präglas enligt Nyström (1999) av ett mekanisktdeterministiskt tankesätt. Med det 
menar Nyström att man styr verksamheten med funktionsindelade enheter. Det är 
dessa funktioner som belönas för prestationsförmåga och resultat. Organisationen 
kännetecknas av en tydlig chefshierarki och denna hierarki anses vara nödvändig för 
att organisationen ska vara effektiv. Alter (1999) anser att organisationer traditionellt 
organiseras kring funktionella affärsområden. Dessa områden är stora delsystem inom 
ett företag och kan relateras till en specifik affärsdisciplin som i sin tur kan utgöras av 
produktion, försäljning, och marknadsföring för att ge några exempel. De allra flesta 
företag organiserar sig runt funktionella områden därför att det tillför fokus till arbetet 
och främjar professionalism och expertis. Figur 3.1, Funktionsorganisationen, 
beskriver den funktionella organisationsstrukturen enligt Rentzhog (1998) med sina 
karakteriserande avdelningar/funktioner. Den hierarkiska strukturen består i det här 
fallet av två plan. Företagets verkställande direktör finns i det övre planet medan 
organisationens avdelningar/funktioner ryms i det nedre planet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Funktionsorganisationen (Rentzhog, 1998) 
 
3.1.1 Kritik mot funktionsorganisationer 
Ljungberg & Larsson (2001) kritiserar funktionsorganisationer. 
Organisationsstrukturen stödjer sig på antagandet att individer inte kan hantera 
avancerade uppgifter vilket hindrar att organisationen drar nytta av människornas 
fulla kompetens. Andra nackdelar som brukar relateras till den funktionsinriktade 
organisationen är suboptimering, interna maktkamper, bristande kundfokus, byråkrati, 
långsamma beslut och svårigheter till att anpassa organisationen efter nya 
förutsättningar. Det finns tydliga gränser mellan organisationens avdelningar och 
funktioner vilket gör att ett samarbete mellan avdelningarna svårt. De har sina egna 

    

VD 

Marknad Utveckling Produktion Ekonomi 



Teori 

 11 

enskilda arbetsuppgifter och arbetar enbart med det som skapas inom den egna 
avdelningen. Funktionsorganisationer anses däremot passa bra åt arméer och andra 
institutioner med höga krav på säkerhet. Anledningen till att vi tar upp kritik mot 
funktionsorganisationen beror på att vi vill visa att den inte är felfri eller fullständig. 
Eftersom att vi också behöver ha insikt i processorganisationer kommer vi nu att 
övergå till att behandla detta. 
 
3.2 Processarbete i organisationer 
Det är vanligt att dagens organisationer arbetar efter någon form av processarbete. 
Ljungberg & Larsson (2001) anser att det är tillämpningen av ISO 9000 som ligger 
till grund för att processarbetssättet har fått ett riktigt genomslag. Företagen använder 
sig alltså av processtänkandet mycket för att följa den internationella standarden. 
Mängden av hur mycket en organisation arbetar med processer varierar. Ljungberg & 
Larsson (2001) hävdar att processorientering utgör en kraftfull form av 
processynsättet som innebär att organisationen är helt processbaserad. Vidare menar 
de att själva innebörden av begreppet processorientering är att förändra den 
funktionsorienterade synen på organisationsform, system, strukturer, attityder, 
värderingar och organisationskultur genom att överföra dessa faktorer till en 
processkontext. Det är vanligt att organisationer som upptäcker processynsättet startar 
ett förändringsarbete. Ifall arbetet syftar till att förändra verksamheten så att 
processerna blir utgångspunkten för att se på hur verksamheten ska utformas, ledas, 
bedrivas och utvecklas är organisationen på väg mot att processorienteras. Här vill vi 
även framföra att vi ser effekter till att arbeta med processer i organisationer utan att 
transformera den funktionsbaserade organisationen till en helt processbaserad 
organisation. Exempel på positiva effekter är att individerna i organisationen ser 
helheten och den del som de utför i verksamheten. Detta leder till en bättre förståelse 
för arbetet. Ljungberg & Larsson anser även att en organisation kan vara mer eller 
mindre processorienterad. Se Figur 3.2 Grad av processorientering. I bildens övre 
vänstra del finns den helt funktionsinriktade organisationen. I dess nedre högra hörn 
återfinns den helt processinriktade organisationen. Det aktuella nuläget visar var den 
undersökta organisationen befinner sig idag med avseende till hur mycket det arbetas 
med processer eller funktioner inom organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Grad av processorientering (Ljungberg & Larsson, 2001) 
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Nilsson (outgiven betaversion av bok) skriver om att det är tidskrävande att etablera 
processtänkandet i en organisation. Trots att det skapade arbetet kan se bra ut är det 
sällan som kvalitén är tillräckligt god. Det är också tidskrävande att få individer och 
grupper tillräckligt insatta i processynsättet och man får räkna med att det kan ta ett 
halvår tills processarbetet fungerar bra. Det tar därför tid att ändra sin organisation 
från att ha varit funktionsorienterad till att bli fullständigt processorienterade enligt 
Figur 3.2 Grad av processorientering. Ljungberg & Larsson (2001) menar att 
ledarskapet som krävs i en processorganisation är ett till stora delar outforskat 
ämnesområde. Det är emellertid klart att processarbete kräver att det moderna 
ledarskapet används. Synen på makt kontra kontroll över beslutsprocesser, kunskap, 
information och gränsområden måste förändras. 
 
På senare år har det blivit populärare att arbeta i processer och det finns flera 
definitioner över vad en process är. Vi har valt ut två skilda definitioner över vad som 
kännetecknar en process. Nyström (1999) definierar en process som ”En kedja av 
aktiviteter med ett bestämt omfång som leder fram till en nytta”. Ljungberg & 
Larsson (2001) väljer att använda en mer komplex definition. ”En process är ett 
repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information 
och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till 
tillfredsställelse av kundens behov”. Båda citaten återger liknande bilder över vad en 
process är. Vi föredrar Ljungberg & Larssons definition eftersom den visualiserar 
själva skeendet bättre genom att beskriva transformationen av ”objekt in” till ”objekt 
ut”. Nyströms beskrivning är mindre omfattande men är kärnfull och bra. 
 
Figur 3.3, Processorganisationen, beskriver den processorienterade 
organisationsstrukturen enligt Rentzhog (1998). Den hierarkiska strukturen som är 
utmärkande för den funktionsorienterade organisationsstrukturen är nedbruten till ett 
plan. Processerna är på samma nivå som företagets VD. Istället för 
avdelningarna/funktionerna finns det kärnprocesser som illustrerar vad som utförs 
inom verksamheten. I det här fallet att tillfredsställa kunders nuvarande behov, 
tillfredsställa kunders framtida behov och utveckla strategiska planer. 
Kärnprocesserna rymmer ledningsprocesser och stödprocesser som dock inte syns på 
bilden eftersom de innefattas av kärnprocesserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Processorganisationen (Rentzhog, 1998) 
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Ould (1995) skriver att det i alla organisationer finns processer som utförs för att 
affärsmål ska uppnås. Processerna kan utgöras av att hantera inkomna varuorders, 
rekrytera personal, designa nya produkter eller fatta investeringsbeslut. Processer har 
några utmärkande drag. De involverar aktiviteter som innebär att antingen människor 
eller maskiner utför någonting. Vanligtvis rör det sig om grupper som innehåller fler 
än en person eller maskin och samarbetes aktiviteter. En process har också mål och 
den är till för att uppnå någonting. Ould (1995) väljer att dela in processer i tre olika 
grupperingar. Det är kärnprocesser, supportprocesser och managementprocesser. 
Kärnprocesser koncentreras till att tillfredställa externa kunder. De tillför ett värde till 
kunden, svarar på kundens krav och tillför kundtillfredställelse. Supportprocesser är 
till för att tillfredställa interna kunder. De tillför indirekt kundvärde genom att stödja 
en kärnprocess. Ledningsprocesserna styr de kärnprocesser som finns. Vi anser att 
Rentzhog och Oulds beskrivningar över hur processer kan delas upp är likvärdiga i sin 
betydelse. Dock skiljer sig namnen på processerna och när Ould pratar om 
supportprocesser benämner Rentzhog det som stödprocesser. Vidare nämner Ould 
managementprocesser vilket Rentzhog beskriver som ledningsprocesser. Vi avser att 
fortsättningsvis använda Rentzhogs begrepp som utgörs av kärnprocesser, 
stödprocesser och ledningsprocesser. Vi vill också förtydliga att en annan vanlig 
benämning som används för kärnprocesser är huvudprocesser enligt Ljungberg & 
Larsson (2001). 
 
3.2.1 Kärnprocesser 
Rentzhog (1998) anser att kärnprocesser handlar om att använda processynsättet på en 
övergripande nivå i en organisation. Kärnprocesser är precis som namnet antyder 
kopplade till organisationens kärnverksamhet. I de allra flesta organisationer varierar 
antalet kärnprocesser mellan fyra och åtta stycken. Åsikterna kring antalet 
kärnprocesser varierar mellan olika författare och Ljungberg & Larsson menar att 
organisationen bara ska ha en eller ett par kärnprocesser. Vidare menar Rentzhog att 
de kärnprocesser som identifieras tillsammans ska klara av att uppfylla 
organisationens syfte. Ett konkret exempel på en kärnprocess skulle kunna vara 
produktutveckling. Rentzhog förutspår att utvecklingen går i riktning mot att sätta 
kärnprocesserna i fokus. Vidare skriver han att det beror på två huvudsakliga skäl. Det 
första skälet utgörs av att processynsättet är en viktig del i Total Quality Managment 
som är en ledningsfilosofi som är vanlig i flera organisationer. Det andra skälet har att 
göra med trender inom affärslivet som visar på att behovet av processynsättet blir 
större. 
 
3.2.2 Stödprocesser 
Ljungberg & Larsson menar att stödprocesserna finns till för att kärnprocesserna ska 
fungera. Enskilt har de inget egentligt värde utan de ska värderas efter hur väl de 
stödjer kärnprocesserna. Stödprocesser kan utgöras av till exempel fakturera kunder, 
bemanna verksamheten, skapa budget och planera produktion. Det är viktigt att 
påpeka att det som är stödprocesser i ett företag kan vara huvudprocesser i ett annat. 
Stödprocessernas antal kan vara mycket stort. Därav blir arbetet med att särskilja de 
mest betydelsefulla stödprocesserna viktigt eftersom det är omöjligt att förbättra alla. 
I en del fall kan det vara svårt att skilja emellan kärnprocesser och stödprocesser. Om 
processen är absolut kritisk för verksamheten är det troligen frågan om en kärnprocess 
och inte en stödprocess. Klassificeringen av ett företags processer är något som får 
stor betydelse för företagets syn på processen och den egna verksamheten. Saker som 
påverkar klassificeringen kan utgöras av företagets situation för tillfället och den 
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aktuella affärsidén. Det blir viktigt att inte dra förhastade slutsatser om en process 
värde utifrån hur processen klassificeras. En stödprocess kan också den vara viktig för 
organisationen. Ljungberg & Larsson (2001) 
 
3.2.3 Ledningsprocesser 
Ljungberg & Larsson (2001) anser att ledningsprocesser är till för att styra och 
samordna huvud- och stödprocesser. Denna processtyp utgörs av ledarens 
arbetsuppgifter som beskrivs i form av en process. Arbetet med att beskriva arbetet i 
form av en strukturerad process upplevs många gånger som svårt. Det kan bero på att 
de tycker att deras arbetsuppgifter är för komplicerade för att kartläggas och därefter 
beskrivas som en process. En annan orsak kan vara den att ledaren ägnar den största 
delen av sin arbetstid till att lösa problem som uppkommer i den dagliga 
verksamheten. Det ägnas därför inte så mycket tid åt styrning och samordning av 
verksamhetens processer. Det kan i sin tur ha sin grund i att vardagsproblem är lättare 
att hantera än vad frågor som gäller verksamhetens strategiska val är. 
Arbetsbeskrivningar som gäller ledarens styrande och samordning finns inte. Det blir 
därför viktigt att underlätta dennes arbete med att identifiera vad som krävs för att 
leda verksamheten. Ifall det skulle finnas beskrivna ledningsprocesser skulle det vara 
lättare för ledaren att veta vad som måste göras för att styra och samordna 
kärnprocesserna och stödprocesserna. Det är vanligt förekommande att arbetet med 
ledningsprocesser inte prioriteras och genomförs. Ljungberg & Larsson (2001) 
 
3.3 Processanalys 
För att förbättra en process finns det enligt Rentzhog (1998) två olika alternativ att 
välja mellan. Dessa är processförbättring och process-redesign. Med 
processförbättring menas att den existerande processen analyseras och 
vidareutvecklas. Fördelen med det är att kunskapen om processen ifråga blir rik då 
individer och team lär sig mer för varje gång processen analyseras. Nackdelarna med 
processförbättring är att förbättringspotentialen inte blir lika stor som vid ett redesign 
projekt. Utmärkande för redesign arbetet är att man utgår från processens syfte och 
kunder varefter en helt ny process utformas. Målet är att uppnå fundamentala och 
radikala förbättringar. Det är bra att känna till dessa analysmetoder då man ska 
analysera eventuella motsättningar mellan funktionsorganisationen och 
processorganisationen då det medför att frågor kring hur organisationen hanterar sina 
processer kan formuleras. 
 
3.4 Förändringsdimensioner 
Rentzhog (1998) skriver om hur implementeringen av processorientering påverkar en 
organisations struktur och kultur genom att det uppstår effekter. Han förespråkar 
processorientering vilket kan sägas vara en radikal inriktning inom processarbetet. 
Det som skiljer oss från Rentzhog är att vi ser till hur funktionsorganisationen 
fungerar då verksamheten delvis bedrivs genom processarbete. Rentzhog är istället 
ute efter att ersätta funktionsorganisationen med processorganisationen. För att 
förtydliga det är det viktigt att påpeka att vi inte är ute efter att ta bort 
funktionsorganisationen. Den ska finnas kvar i botten men inom verksamheten ska det 
bedrivas processarbete. Vi avser att belysa effekter som kan relateras till 
funktionsorganisationen och som uppkommer till en följd av processarbetet. I vårt fall 
finns alltså funktionsorganisationen kvar. Rentzhog har sett hur dimensionerna 
struktur och kultur påverkas då processorienteringen sätts in fullt ut och vi kommer att 
se till hur de påverkas då processer och funktioner kombineras. För att komplettera 
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Rentzhogs teorier har vi valt att ta med andra teorier som även de behandlar struktur 
och kultur. 
 
3.4.1 Strukturella förändringar 
Strukturella förändringar är enligt Rentzhog (1998) förändringar som kan relateras till 
de system, strukturer, regler och rutiner som finns för att styra och underlätta 
verksamheten. Det kan röra sig om ekonomisystem, lönesystem, kvalitetssystem, 
ansvars- och befogenhets beskrivningar samt arbetsrutiner. Rentzhog skriver vidare 
att de strukturella förändringarna bör göras i kombination med de kulturella 
förändringarna. Uteblir samtida förändringar riskerar man att hamna i en ohållbar 
situation. Med det menar han att aktiviteter för att sprida processynsättet kan 
genomföras samtidigt som förändringar av strukturella element uteblir. Detta leder till 
att de anställdas värderingar kan påverkas negativt då det gäller processynsättet. 
 
Robbins (2001) menar att det finns sex nivåer som karakteriserar en 
organisationsstruktur. Hans strukturer är inte bara till för processer utan gäller 
generellt för organisationsstrukturer. Den första nivån är arbetsspecialisering och 
handlar om till vilken grad uppgifterna inom organisationen är indelade i separata 
arbetsuppgifter. Den andra nivån utgörs av departementalisering som innebär hur 
arbetsroller är grupperade. Nästa nivå utgörs av kommandokedjan som innefattar vem 
som rapporterar till vem inom organisationen. Nivån kontrollspannet beskiver hur 
många anställda en chef har att styra. Nästa nivå som utgörs av centralisering och 
decentralisering handlar om var i organisationen beslut fattas. Den sista nivån är 
formaliseringsgraden och handlar om till vilken grad arbetsuppgifter inom 
organisationen är standardiserade. Vi väljer att ta med Robbins eftersom det tillför 
ytterligare aspekter i organisationsstrukturen. 
 
3.4.2 Kulturella förändringar 
Med kulturella förändringar avser Rentzhog värderingar, förhållningssätt och attityder 
som finns i organisationen. Kulturen styr medarbetarnas beteende, agerande och 
prioriteringar. Framgångsrik processledning kräver att alla tar hänsyn till processer, 
kundfokus och ständiga förbättringar och inte bara diskuterar kring det för att glömma 
det i nästa skede. Det nya synsättet kan inte bara ”införas” utifrån utan måste växa 
fram inifrån genom att organisationens medlemmar känner för det nya synsättet. 
Wilson (1999) menar att kultur är ett begrepp som används för att beskriva ett företag 
eller till att utgöra en grund för människors handlande, riktlinjer för beteende, mått på 
vad som är bra och på vad som är dåligt som sammantaget formar organisationen till 
”det den är”. Sjöstrand (1987) skriver att kulturen är människors gemensamma tanke- 
och förhållningssätt i en organisation. Själva begreppet har två huvudsakliga 
innebörder. Den ena är ”mänsklig livsform” och innefattar den helhet av idéer och 
handlingsmönster som ett samhälle ger upphov till. Den andra är inte lika omfattande 
och rör enbart det kollektiva medvetandet i ett samhälle. Kulturen fungerar i det andra 
fallet som ett slags ”filter” vid människors perception av sin omgivning. 
 
3.4.3 Tydliga effekter  
Vidare skriver Rentzhog att det inte räcker med att bara ta hänsyn till de strukturella 
och kulturella dimensionerna. Många organisationer saknar tålamodet till att driva 
verksamhetsutvecklingen framåt om de inte kan visa några tydliga effekter av arbetet. 
Det är därför inte tillräckligt att bara arbeta med struktur och kultur utan det blir också 
nödvändigt att förbättra de enskilda processernas kapacitet för att på så sätt 
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åstadkomma effekter. Därför anser Rentzhog att man bör tydliggöra vilka effekter 
som ett processarbete kan medge. Effekterna uppkommer som en följd av de 
strukturella och kulturella förändringarna. En medvetenhet om effekter kan skapa 
förståelse till varför man bör nyttja processarbete i verksamheter. Exempel på positiva 
effekter är att processarbetet ger en ökad kundfokusering. Vidare leder ett fokus på 
processer till att det blir betydligt enklare för en organisation att uppnå en gemensam 
strävan mot övergripande visioner, strategier och mål. Detta leder till att det skapas en 
bild över hur organisationen slutför sina uppdrag och hur medarbetarnas arbete bidrar 
till detta. Ytterligare en fördel med att se sin organisation utifrån processer är att det 
tvärfunktionella samarbetet förbättras. Tydliga processer hjälper till att riva murar 
mellan avdelningar och skapa förståelse för varandras arbete. Processarbetet 
underlättar för medarbetare att inta nödvändig kunskap för att kunna fatta bättre 
beslut. Detta för att individerna skapar en helhetsförståelse på vad deras organisation 
ska prestera. 
 
3.4.4 Eget ställningstagande 
Vi avser att beskriva vilken betydelse vi själva lägger i begreppen struktur, kultur och 
effekter. Tyngdpunkten utifrån betydelsen av begreppen kommer från vår tidigare 
beskrivning under rubrikerna 3.4.1-3.4.3. Betydelsen som vi lägger i begreppet 
struktur innebär i likhet med Rentzhog (1998) hur system, strukturer, regler och 
rutiner som finns för att styra och underlätta verksamheten är uppbyggda. Strukturen 
innefattar även vilka individer som rapporterar till varandra i organisationen. Vidare 
innefattar betydelsen som vi förknippar med begreppet kultur enligt Rentzhog (1998) 
värderingar, förhållningssätt och attityder som finns i organisationen. Vi anser att 
kulturen lägger grunden till människornas beteende och handlande i en organisation. 
Rentzhog menar att effekter är något positivt som de strukturella och kulturella 
förändringarna måste medföra för att organisationens medlemmar ska kunna 
motiveras till fortsatt processarbete. Eftersom vi utreder vilka effekter som påverkar 
processarbetet i en funktionsorganisation behöver vi utöka betydelsen som Rentzhog 
tillskriver begreppet effekter med negativa effekter. När vi ser till de negativa 
effekterna avser vi de nackdelar som uppkommit i organisationen och som direkt kan 
relateras till antingen de strukturella eller kulturella förändringarna som 
processarbetet medför. Se Figur 3.4 Förändringsdimensioner enligt Rentzhog (1998) 
med tillägg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Förändringsdimensioner enligt Rentzhog (1998) med tillägg 
I vår undersökning kommer vi att i Empirikapitlet påvisa effekter i form av negativa 
och positiva effekter av processarbete i en funktionsorganisation. För att förstå 

  Negativa 
effekter 
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helheten med processarbete bör man även förstå vilka positiva effekter det medför. I 
Analys och diskussionskapitlet kommer vi att benämna effekterna indelat i negativa 
och positiva effekter. 
 
3.5 Kritik mot processmetodologier 
Processsynsättet har fått mycket kritik och den kan man inte utelämna ifall man vill 
upprätta en rättvis bild över ämnet. Det är främst de radikala process 
förbättringsmetoderna som kritiserats. Business Process Reengineering (BPR) har 
genom åren fått ta emot mycket kritik. Sheridan (1994) menar att reengineering av ett 
företag inte är tillräckligt. Felet består enligt honom i att BPR misslyckas med att 
tillföra nytt värde till kunden. Total Quality Management misslyckas i sin tur mycket 
beroende på att den högsta ledningen inte lägger ned nog med tid på TQM arbetet 
enligt Hammer & Champy (1993). En annan orsak till misslyckanden vid 
processarbetet som Dicander-Alexandersson et al (1997) behandlar är att man 
suboptimerar organisationens processer istället för att optimera organisationen som 
helhet. Därför menar författarna att man bör förbättra alla processer i företagen 
eftersom organisationen inte är bättre än sin svagaste länk. Alla processer ska 
optimeras för att organisationen ska fungera effektivt. 
 
Vi ställer oss tveksamma till Dicander-Alexandersson et al (1997) som menar att 
precis alla processer måste förbättras. Detta eftersom att det inte är möjligt att 
förbättra varenda process inom ett företag. Ett företag kan ha ett väldigt stort antal 
stödprocesser och det går inte att förbättra precis alla. Det hade varit rimligare ifall de 
på en mer övergripande nivå hade fokuserat på att istället förbättra alla 
huvudprocesserna. Vi anser i likhet med Hammer & Champy (1997) att TQM 
misslyckas beroende på att ledningen inte lägger ned tid på detta och istället ägnar sig 
åt sina vanliga arbetsuppgifter. 
 
3.6 Summering av kapitel 
I det här kapitlet har vi presenterat funktioner och processer på en övergripande nivå 
men vi har också rett ut begrepp som relateras till de två ämnesområdena. Dessutom 
har vi presenterat kritik riktad både mot processorganisationer och mot 
funktionsorganisationer. Vi har också presenterat de såkallade 
förändringsdimensionerna som ett företag bör ta hänsyn till då det börjar använda 
processtänkandet i sin verksamhet. I nästa kapitel beskriver vi den organisation där vi 
genomfört vår undersökning med tillhörande intervjuer. 
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4. Empiri 
Inledningsvis i detta kapitel avser vi beskriva den organisation där vi genomfört vår 
undersökning. Därefter presenterar vi genomförda intervjuer med individer inom 
tidigare nämnd organisation. Dessa intervjuer är första delen i vår analys som 
benämns lodrät analys. Se bilaga 1 Intervjufrågor. 
 
4.1 Försvarsmaktens logistik 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) har till uppgift att ge underhåll och stöd åt 
Försvarsmakten. Organisationen skapades för att effektivisera och rationalisera 
underhålls- och stödverksamheten inom Försvarsmakten. Detta ska leda till att 
förbanden ska kunna ägna all sin kraft åt kärnverksamheten. FMLOG omsätter cirka 
4,5 miljarder, är intäktsfinansierade och utgör ungefär en tredjedel av hela 
Försvarsmakten. På en central nivå finns en samordnande ledning och under denna 
ledning finns funktioner som hålls samman i tre divisioner. Inom FMLOG finns 
Försörjningsdivisionen, Teknikdivisionen och Servicedivisionen. Teknikdivisionen 
underhåller och reparerar material. Servicedivisionen tillhandahåller administrativa 
funktioner i form av till exempel resor och löner. Försörjningsdivisionens 
kärnverksamhet är förnödenhetsförsörjning och transporter. Divisionschefen med 
divisionsstaben för Försörjningsdivisionen är lokaliserade i Boden. Stabens uppgift är 
att stödja divisionschefen med beslutsunderlag för ledning. Staben ansvarar också för 
långsiktig planering med uppföljning och analys av verksamheten. Verksamheten ska 
hela tiden vidareutvecklas och göras så effektiv som möjligt. Försvarsmaktens logistik 
(2002) 
 
Inom divisionen finns 14 försörjningsenheter och 6 produktområden. Dessa enheter 
visas i Figur 4.1 Försörjningsdivisionens organisationsstruktur. De 14 
försörjningsenheterna är organisatoriskt lika och finns utplacerade på lokal nivå där 
kunderna finns. Dessa enheters uppgifter är att tillhandahålla förnödenheter i 
serviceförråden, svara för service vid drivmedelsanläggningar och utföra transporter. 
De 6 produktområden som visas i Figur 4.1, Försörjningsdivisionens 
organisationsstruktur, är Behovsenheten, Transportenheten, Förrådsenheten, 
Förnödenhetsavvecklingsenhet, Baltstödenheten och Miljöenheten. Behovsenhetens 
uppgift är att förse Försvarsmakten med de förnödenheter de behöver i fred, kris och 
krig. Transportenheten stödjer Försvarsmakten med person-, gods- och 
förbandstransporter. Förrådsenheten ansvarar för att planera hur förnödenheter nu och 
i framtiden ska förvaras. Förnödenhetsavvecklingsenhetens uppgift är att leda och 
samordna avvecklingen av material inom Försvarsmakten. Baltstödenheten leder 
överföringen av material på uppdrag av Högkvarteret till de Baltiska staterna. 
Miljöenheten är Försvarets centrum för yttre miljö och miljöfarlig verksamhet. Denna 
enhet tar hand om Försvarsmaktens farliga avfall. Försvarsmaktens logistik (2002) 
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Figur 4.1 Försörjningsdivisionens organisationsstruktur 
 
4.2 Intervjuer 
För att redovisa svaren på våra intervjuer avser vi att presentera intervjuerna var för 
sig. Varje intervju inleds med en presentation av individens arbetsuppgifter och 
därefter redovisas en sammanfattning av respektive intervju. Totalt redovisas 4 
stycken intervjuer vilket också var antalet vi genomförde på Försörjningsdivisionens 
stab. 
 
4.2.1 Intervju 1 
Intervjuperson 1 arbetar som kvalitetschef i divisionsstaben på 
Försörjningsdivisionen. Ansvarsområde är att kontrollera att divisionen för styrande 
dokument enligt ISO standard, andra internationella standarder och 
Försvarsmaktsstandard. 
 
Personen beskriver att man inom organisationen arbetar med styrande dokument. I de 
styrande dokumenten beskrivs regler som verksamheten ska följa. Försvarsmakten har 
tagit fram en egen standard som till stor del är baserad på ISO 9000. Det här är en 
internationellt gångbar standard för att kontinuerligt förbättra verksamheten. För att 
underlätta verksamheten har Försörjningsdivisionen visualiserat och skapat två 
stycken huvudprocesser. Dessa två huvudprocesser är transporttjänst och 
förnödenhetsförsörjning. Dessa två processer styrs av en ledningsprocess som 
genomför en långsiktig och kortsiktig planeringsfas. För att kunna klara av att hantera 
verksamhetens processer har organisationen utformat verksamhetsmanualer. 
Manualerna innehåller beskrivningar av de rutiner som organisationens olika 
arbetsuppgifter innefattar. Manualerna som är framtagna innehåller divisionens 
processer. Vidare berättar personen att organisationen har bestämda rutiner för hur 
processer ska tas fram och de är den som är processägare som ansvarar för att samla 
personalen som arbetar med berörd process. Organisationen kommer att genomföra en 
omstrukturering av dess enheter och ledningarna för de 14 försörjningsenheterna. 
Produktionsdelarna kommer att finnas kvar men det är ledningsstrukturen som 
kommer att förändras. Förändringarna kommer att medföra att antalet anställda inom 
organisationens ledning kommer att minska. 
 
Personen berättar att kulturen med att tänka i processer började växa fram 1996 inom 
Försvarsmakten. Anledningen till detta berodde på att processtänkandet fått 
genomslag i den civila industrin och Försvaret började få skarpare besparingskrav. 
Organisationen utvecklas hela tiden och har fått bättre förutsättningar till att anpassa 
sig till processtänkandet. Trots det här har fördelarna med processbeskrivningen inte 
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nått ut i hela organisationen. Vidare säger personen att arbetet med processer ofta kan 
vara självklart när man befinner sig på ett möte, men blir komplexare när 
medarbetaren återgår till sina arbetsuppgifter. Efter mötet kan fokusen på 
processarbetet tappas. Detta kan bero på att individer i en organisation kan ha svårt att 
beskriva sin verksamhet när man inte vet om man själv kan bli bortrationaliserad. Det 
kan finnas en rädsla som motarbetar arbetet med att beskriva processer i sin egen 
verksamhet. Intervjupersonen tror att arbetet med processer är något som kommer att 
fortsätta i framtiden och att organisationen hela tiden delvis anpassas till ett 
processtänkande. 
 
Genom att utse två huvudprocesser påtalar personen att man klarar av att leverera 
produkter i form av förnödenheter på rätt tid och rätt plats. Försvarsmaktsstandarden 
ställer krav att processerna hela tiden måste förbättras för att uppnå största möjliga 
effektivitet. Inom organisationen har man genomfört en processkartläggning för att 
möjliggöra uppbyggnaden av en effektivare verksamhet. De största fördelarna som 
personen ser med processarbetet är att arbetet kan effektiviseras. Saker som framhävs 
i det här fallet är att man uppnår en bättre ordning och bättre struktur på de uppgifter 
som utförs. Ett problem som har uppkommit i organisationen är att processer som 
skär igenom flera avdelningar kan leda till att ansvaret för processen blir oklart. Det 
medför också att det kan uppkomma kollisioner mellan funktioner och processer. Det 
kan uttrycka sig i att delprocesserna har processägare men att det inte finns någon 
utsedd huvudprocessägare med övergripande ansvar. Personen berättar att 
processägarna är positiva till processarbetet men själva arbetet fungerar inte fullt ut i 
alla enheter. 
 
4.2.2 Intervju 2 
Intervjuperson 2 arbetar i divisionsstaben på Försörjningsdivisionen. Personen arbetar 
med ekonomi och ledningsfrågor. Personen är controller och har ett strategiskt 
ansvarsområde gällande divisionens verksamhetsuppföljning. 
 
Controllern handhar ett strategiskt arbete som går ut på att se ifall uppställda mål nås. 
Arbetet sker med hjälp av balanserade styrkort och syftet är att kontrollera och styra 
verksamheten. Personen berättar att ekonomi traditionellt mäts med räntabilitet, 
soliditet och andra ekonomiska mått. Med balanserade styrkort kan man istället se till 
andra saker. Det kan röra sig om att mäta sjukfrånvaro, det kan vara att använda 
enkäter för att se hur personalen mår eller till att se om kunder är nöjda. En 
processbeskrivning har erhållits och den är utförd av Försvarets Materielverk på 
beställning av Försörjningsdivisionen. I den kan man se de huvudprocesser och 
delprocesser som finns. Personens uppfattning om den processkartläggning som 
genomförts är att den är till för att man vill få en bild över vilka delar som finns i 
processerna och att alla ska ha någonting att relatera till då problem diskuteras. Det 
kan röra sig om att det saknas rutiner eller att rutinerna inte fungerar vilket i sin tur 
leder till störningar. Kring arbetet med processkartor är det viktigt att man fastställer 
syftet med kartan. Syftet kan vara att utveckla organisationen eller att börja arbeta 
med processer. Personen berättar att man också måste bestämma detaljeringsgraden 
och hur omfattande kartan ska vara. Ska den användas till att hitta problemområdena 
på ett övergripande sätt eller beskriva en väldigt detaljerad nivå där man kan se vem 
som gör vad. Med hjälp av Verksamhetsledningssystemet blev personen ifråga 
introducerad till organisationens processarbete. Där fanns kvalitetsmanualer och 
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styrdokument. Utöver det har det också bedrivits arbete i grupper. Styrningen från 
högkvarteret med direktiv om vad som ska göras har varit stark. 
 
Personen anser att man inom organisationen skulle kunna arbeta bättre med 
processerna. Organisationsmässigt är de funktionsinriktade med avdelningar. 
Enheterna ska funktionsstyras med tillhörande processer som inte är tillräckligt väl 
framtagna. Anpassningen av organisationen till processer är inte heller tillräckligt bra. 
Arbetet som görs med verksamhetsmanualerna för att jobba med processer är inte 
tillräckligt anser personen, den riktiga viljan saknas. Personen känner inte heller att 
det finns något beslut om att processorientera organisationen och tror inte heller att 
det kommer att bli så. Personen menar att funktionerna kommer att leva vidare i deras 
organisation. 
 
Personen är med och utför verksamhetsuppföljningar där man mäter hur 
verksamheten fungerar. Personen anser inte att processarbetet fungerar 
tillfredsställande och anmärker att det uppkommer problem vid överlämningar mellan 
processer. Detta leder till att man får korrigera mycket för att få det att fungera. En 
stor fördel med processarbetet är att man får en klarare bild över hur arbetet går till 
och det är bra att utgå från då processerna ska diskuteras. Alla får då chansen att bilda 
sig en egen uppfattning om det specifika fallet. Ett problem som uppstår är att det blir 
som en matrisorganisation där processerna skär genom de olika avdelningarna med 
sina funktioner. Det kan uttrycka sig i oklarheter över vem som ansvarar över vad. En 
effekt av processkartläggningen är att den har underlättat förbättringsarbetet genom 
att vara en bra utgångspunkt då fel ska lokaliseras. Personen anser att processarbetet 
är väldigt bra då det ger en bra överblick över vad som händer inom organisationen 
och tycker att det vore intressant att se hur man kan jobba processorienterat i sin 
organisation. 
 
4.2.3 Intervju 3 
Intervjuperson 3 är avdelningschef på ledningsavdelningen inom 
Försörjningsdivisionen. Personen ansvarar att driva avdelningens arbete och med det 
stödja Divisionschefen med beslutsunderlag. 
 
Personen berättar om arbetet med Verksamhetsledningssystemet som är utvecklat 
efter Försvarsmaktstandard och innehåller grundorganisationens värderingar och som 
i sin tur bygger på ISO. I systemet finns det beskrivet hur organisationen arbetar. 
Processerna beskrivs genom rutinbeskrivningar men också genom flödesscheman. 
Inom organisationens hierarkier ryms mycket som är bra berättar intervjupersonen. 
Det är bland annat arbetsgivare ansvar och administrativt ansvar. Nedbrytningen av 
hierarkierna skulle ta för mycket tid och kraft och därför kan man mycket väl ha kvar 
den hierarkiska strukturen. Men samtidigt ska det föras in processägare som äger 
verksamhetens processer och linjeorganisationen ska fungera som ett slags 
administrativt skyddsnät. Det är alltså linjeorganisationens chefer som får en annan 
roll. De får nya uppgifter som att fungera som ett stöd till processägaren genom att till 
exempel ta fram arbetsresurser till processägaren och fungera som ett administrativt 
stöd. Utbildningen av personalen på olika nivåer inom Försvarsmakten har skett efter 
kaskadmodellen. Utbildningen har innefattat Verksamhetsledningssystemet, 
processanalyser och processkartläggningar. 
 



Empiri 

 22 

Personen upplever inte att organisationen arbetar processorienterat och tycker istället 
att arbetet sker linjevis inom avdelningar. Personen anser också att det inte läggs ned 
tillräckligt med tid på arbetet med processer inom organisationen. Orsaken till det kan 
vara att arbetet med processer tar tid från det vanliga arbetet. Tid är något som man 
saknar inom organisationen. Personen tycker inte att det finns bra metoder för att 
utveckla arbetsprocesserna. Syftet med processarbetet tror personen är kvar för att 
stanna. Försvarsmakten har alltid försökt utveckla sättet att leda, sättet att vara och 
sättet att hantera verksamheten. Ifall man bryter ned processtänkandet handlar det i 
slutändan om att göra saker så bra som möjligt och så enkelt som möjligt och 
personen anser att processarbetet är lika bra som något annat sätt att arbeta. Dock 
anser personen inte att de organisationsmässigt är mogna för en helt processtyrd 
organisation och man arbetar inte heller på det sättet. Istället tror personen att 
matrisorganisationen skulle vara bra. Avdelningarna ska vara administrativa ramar 
som rymmer processägarna och i det vardagliga arbetet ska processtänkandet 
uppmuntras. Bakom det ska en formell gammal hierarkisk linje organisation leva 
kvar. 
 
Med hjälp av att processarbetet har introducerats i organisationen har det blivit lättare 
att hitta saker som de utför och som inte fungerar eller är överflödigt. Det arbetet är 
något som de utför aktivt inom organisationen. Nedskärningarna av personal inom 
Försvarsmakten har bidragit till att färre människor ska göra samma sak och då blir 
det arbetstidsbrist. Just processkartläggningen har varit en förutsättning för att komma 
tillrätta med problem inom organisationen. Med kartläggningen kan man komma 
tillrätta med bristen på arbetstid, med vad som utförs och om det är rätt saker som 
utförs. Den kan också användas till att lokalisera kostnader i verksamheten som bland 
annat kan utgöras av produktionskostnader. Svårigheterna med kartläggningen har 
dock varit att folk inte tycker att de har tid att hjälpa till med kartläggningen varför 
det har blivit tvunget med korrigeringsarbete. Effekterna av processarbete har också 
varit att personalens motivation och trivsel har ökat. Processarbetet tenderar till att 
arbetet blir bättre, snabbare och billigare anser intervjupersonen. Processarbetet är en 
revolution gentemot tidigare förhållanden till strukturer och hierarkier. 
 
4.2.4 Intervju 4 
Intervjuperson 4 arbetar som chef för utvecklingsavdelningen i divisionsstaben på 
Försörjningsdivisionen. Personens ansvarsområden är att driva den långsiktiga och 
kortsiktiga utvecklingsstrategin inom Försörjningsdivisionen samt hantera IT-frågor 
inom organisationen. 
 
Den intervjuade berättar att deras organisation har ett Verksamhetsledningssystem 
och detta system innebär att man visualiserar sin organisation i ett processorienterat 
sätt. Närmare bestämt dokumenterar man huvud- och delprocesser. I detta ingår det 
att identifiera sina kunder. Verksamhetsledningssystemet leder till att organisationen 
klarar av att ISO-certifiera sin verksamhet. Verksamhetsledningssystemet stödjer och 
tydliggör organisationen. Arbetet med processer ska förbättra hela organisationen och 
detta ska leda till en ökad effektivitet. Personen påtalar att när man befinner sig i en 
direkt kommando struktur passar inte hela processtänkandet. Försvaret ska kunna 
arbeta både under freds-, kris- och krigssituationer. Att nyttja processarbete under kris 
och krig är inte utvecklat utan arbetet med processer har enbart genomförts under 
fredsmässiga förhållanden. 
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Personen berättar att Försvarsmakten i grunden är en hierarkisk organisation med 
starka traditioner. Det är vanligt att medlemmarna beskriver och delar upp 
organisationen i fyrkantiga klossar. Personen menar att man dagligen upptäcker detta 
vid möten och diskussioner. Medlemmarna pratar gärna chefer och 
organisationsenheter när man egentligen ska uttrycka sig i processer och 
processägare. Det här visar att medlemmarna i organisationen har svårt att förändra 
Försvarsmaktens organisationsstruktur och kultur. Vid arbetet med 
processkartläggningen har medlemmarna upptäckt organisatoriska krockar. 
Processkartläggningen leder till att man ser problem med dagens organisation. Detta 
leder till att chefer som har maktpositioner kan känna sig hotad genom att 
processkartläggningen pekar på organisatoriska förändringar som hotar just deras 
verksamhet. Genom detta kan ett revirtänkande uppstå mellan medlemmarna i 
organisationen. 
 
Effekter av att bedriva processarbete har lett till att organisationen kan visualisera vad 
man gör via processer och hur man gör via aktiviteter. Är processer och aktiviteter 
tydliga kan externa intressenter och nyanställda enklare få förståelse för hur olika 
ärenden hanteras. Personen fortsätter att berätta om att processarbetet stödjer 
verksamhetsutvecklingen. Detta grundas på att man med processarbetet visar hur man 
gör nu och vad man gör. Detta leder till ett bra avstamp för utveckling av 
organisationen. I och med att man visualiserar verksamheten blir en mängd olika 
saker enklare att förstå. Det kan vara att förklara verksamheten och driva 
verksamhetsutveckling. Därför tror intervjupersonen att processarbetet är något som 
kommer att användas i framtiden men naturligtvis vidareutvecklas beroende på vilken 
organisation man befinner sig i. Arbetet med processer i organisationen kräver 
mycket utbildning. Detta för att skapa förståelse för processerna och minska riskerna 
för ett misslyckande med att driva ett processarbete. Personen anser att fördelarna 
med processarbetet inte är helt förankrat i organisationen och därför finns ett visst 
motstånd att arbeta med detta. 
 
4.3 Summering av kapitel 
I det här kapitlet har vi redovisat intervjuunderlaget uppdelat efter respektive intervju. 
Den första delen av den reflexiva systematiska analysen som benämns lodrät analys 
har genomförts. I nästa kapitel fortsätter den reflexiva systematiska analysen med den 
vågräta analysen. 
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5. Analys och diskussion 
I det här kapitlet redovisar vi vår analys med tillhörande diskussioner. Analysen av 
det empiriska materialet är gjord med hjälp av en vågrät analys som är det andra 
steget i den reflexiva systematiska analysen. Den vågräta analysen och vår tolkning av 
den relateras sedan genom diskussion till vår teoretiska referensram. Vi har valt att 
strukturera analys och diskussion utifrån de negativa och positiva effekter som 
påverkar processarbete i en funktionsorganisation. Effekterna uppkommer till en följd 
av processarbetet i en funktionsorganisation. Effekterna återfinns under rubrikerna 
Negativa effekter och Positiva effekter.  
 
5.1 Negativa effekter 
Nedan diskuteras de negativa effekterna; organisatoriska hinder inom hierarkiska 
strukturer, organisationskrockar, uteblivna förbättringar, rädsla och inställning, 
bristande förståelse samt starka traditioner. Effekterna är ett resultat av tillämpningen 
av ett processarbete inom en funktionsorganisation. 
 
5.1.1 Organisatoriska hinder inom hierarkiska strukturer 
Tre intervjuer visar på att hierarkier har en påverkande effekt på processarbete. 
Informationen av intervjuunderlaget indikerar att en stark styrning kan begränsa 
kreativiteten och själva användandet av processarbetet. Rutiner och aktiviteter i 
organisationen är starkt inarbetade och det leder till att människorna i organisationen 
har svårt att se fördelarna med nya arbetssätt. Intervjupersonerna har reflekterat över 
att en direkt kommandostruktur inte lämpar sig för ett renodlat processarbete. Vi anser 
att rutiner, aktiviteter och kommandostrukturen är starkt förknippat med den 
hierarkiska strukturen. Det har även kommit fram ur intervjuerna att hierarkier inte 
bara har negativ påverkan utan rymmer arbetsgivare ansvar och administrativt ansvar. 
Människorna i vår undersökta organisation anser att den hierarkiska strukturen är en 
viktig del för att organisationen ska kunna fungera. 
 
Nyström (1999) anser att en funktionsorganisation kännetecknas av en tydlig 
chefshierarki och denna hierarki anses vara nödvändig för att organisationen ska vara 
effektiv. Ljungberg & Larsson (2001) menar på att den hierarkiska strukturen 
motverkar individers kreativitet att hantera avancerade arbetsuppgifter. De anser att 
organisationen därför inte kan tillgodose människors fulla kompetens. Vidare menar 
de att gränserna är tydliga mellan avdelningar inom en funktionsorganisation vilket 
kan leda till ett begränsat samarbete. Dock menar de att funktionsorganisationer 
fungerar inom arméer och andra organisationer med höga krav på säkerhet. Ljungberg 
& Larsson (2001) fortsätter med att hävda att man bör bryta ned hela den hierarkiska 
strukturen för att kunna anamma ett fullständigt processtänkande. Vidare anser de att 
andra nackdelar som de vill relatera till den funktionsorienterade organisationen 
utgörs av byråkrati, suboptimering, interna maktkamper, bristande kundfokus, 
långsamt beslutsfattande och svårigheter med att anpassa organisationen efter nya 
förutsättningar. I den hierarkiska strukturen återfinns Robbins (2001) nivåer över vad 
som är utmärkande för en struktur. Hans teorier är generella och kan inte enbart 
knytas till den funktionsorienterade organisationen men visar på vad en struktur 
innehåller. 
 
Nyströms (1999) resonemang angående om att hierarkier är nödvändiga för att 
organisationen ska fungera överensstämmer med genomförda intervjuer. Det 
resonemanget antyder att det inte borde vara svårt att kombinera processarbetet med 
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hierarkier. Personer som vi har intervjuat berättar också hur viktig hierarkierna är för 
deras organisation men också om att det är svårt att kombinera hierarkierna med 
processarbetet. Ljungberg & Larsson (2001) hävdar att man bör bryta ned hela den 
hierarkiska strukturen för att kunna anamma ett fullständigt processtänkande. Vi vill 
hävda att det inte är nödvändigt att bryta ned hierarkierna helt eftersom vi har 
upptäckt att det går att kombinera med processer i vår undersökta organisation då det 
har framkommit en rad fördelar med processarbetet. Fördelarna som framkommit är 
att processarbetet ger en förståelse för verksamheten, underlättar förbättringsarbete 
och att lokalisera var kostnaderna uppstår i organisationen. Vi bortser inte från att den 
hierarkiska strukturen även kan motverka processarbetet. Ska man ha en fullständig 
processorganisation vill vi visa att den hierarkiska strukturen måste ifrågasättas vilket 
är ett resonemang som styrks av Ljungberg & Larssons och Nyströms teorier. I 
sammanhanget blir det viktigt att ta hänsyn till Ljungberg & Larssons (2001) 
resonemang angående att funktionsorganisationer fungerar inom arméer och andra 
organisationer med höga krav på säkerhet. Från den empiriska undersökningen har det 
också framkommit indikationer på att den direkta kommando strukturen är viktig för 
den militära organisationen. Vi vill framhäva att det som Robbins benämner som 
kommandokedjan är en viktig del av hierarkin. Det kan därför bli svårt att genomföra 
stora förändringar inom hierarkin eftersom den strukturen är så inarbetad i 
Försvarsmakten. Detta anser vi kan vara ytterligare anledningar till att den gamla 
strukturen är svår att förändra och påverka i det här fallet. I en annan typ av 
organisation är det möjligt att hierarkierna inom funktionsorganisationen upplevts 
annorlunda. 
 
Att riva den hierarkiska struktur som Försvarsmakten omfattas av är ett arbete som 
skulle vara mycket svårt att genomföra. Detta skulle i så fall genomföras inom hela 
organisationen och det finns inget som visar att detta skulle vara aktuellt. Dock visar 
Försvarsmakten att förändringar är möjliga inom deras uppbyggda struktur. Nackdelar 
som vi ser med den hierarkiska organisationen är att högsta ledningen kan ge riktlinjer 
som inte överensstämmer med processarbetet som bedrivs på en lokal nivå. Vi vill 
påpeka att om det finns sådana uppfattningar kan det vara svårt att implementera ett 
processtänkande inom organisationen. Det kan alltså motverka ett processarbete även 
fast syftet inte är att skapa en processorganisation.  
 
5.1.2 Organisationskrockar 
Vår undersökning visar att funktioner som kombineras med processer skapar 
problematik med organisationskrockar som består i att ansvarsområden blir diffusa. 
Det här är problem som kan inverka på varandra Samtliga intervjuade upplever att det 
kan ske organisatoriska krockar mellan processer och funktioner när ansvarsområdena 
ska beskrivas och fördelas vilket innebär att ansvarsområdena blir diffusa. Detta beror 
på att en process kan skära genom flera funktioner och att det leder till oklarheter 
angående huvudansvaret för befintliga aktiviteter. En aktivitet genomförs inom en 
funktion men tillhör även en process som kan bestå av andra aktiviteter som tillhör 
andra funktioner. I detta fall kan det vara svårt att redogöra för ansvarsområdet både 
för processägaren och för den funktionsansvarige. 
 
 
Att ansvarsområdena blir otydliga är själva effekten och kan ha sin förklaring i de 
regler och styrningar som finns inom en funktionsorganisation. Enligt Nyström (1999) 
styrs en funktionsorganisation i funktioner med olika ansvarsområden där regler 
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klargör vilket ansvar individerna har i organisationen. Processarbete å andra sidan 
förändrar en organisations struktur (Rentzhog 1998). En fullständig 
processorganisation ska inte bestå av någon hierarkisk struktur. Den processbaserade 
organisationen ska istället bestå av processer som inte arrangeras i någon hierarki. 
Inom strukturen ryms det som Robbins (2001) benämner kontrollspann vilket innebär 
antalet individer och medarbetare en chef ansvarar över.  
 
Ansvarsområdena har en koppling till regler och styrningar som finns inom en 
funktionsorganisation. Reglerna klargör vilket ansvar individerna har i organisationen 
anser Nyström (1999). Han menar att verksamheten styrs i funktioner med olika 
ansvarsområden. Rentzhog (1998) skriver om hur processarbetet förändrar en 
organisations struktur. 
 
5.1.3 Uteblivna förbättringar 
En annan del av problematiken kan kopplas till det förbättringsarbete som bedrivs 
inom Försörjningsdivisionen. Arbetet drivs utifrån pågående förändringar i mindre 
steg och de har genomfört en processkartläggning av deras organisation. De har 
strukturerat sin organisation efter huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser. Detta arbete pågår och kommer säkerligen att leda till förändringar 
och anpassningar till ett processarbetssätt vilket har framkommit genom 
intervjuunderlaget. 
 
Angående förbättringsarbetet som intervjuunderlaget visar på finns det två 
huvudsakliga metoder för att utveckla processarbetet inom en organisation enligt 
Rentzhog (1998). Det kan bedrivas antingen genom processförbättring eller process 
redesign. Processförbättringen handlar om att analysera och vidareutveckla befintliga 
processer. Process redesign är mer radikalt och innebär att en ny process utformas 
inom verksamheten. Utmärkande för processförbättringsmetoder är att 
förbättringsmöjligheten inte är lika stor som vid process redesign. 
 
Det här anser vi kan bero på att processförbättringsmetoderna ofta bara leder till 
mindre förbättringar. Det kan i sin tur leda till att processarbetet inte fått något riktigt 
genomslag inom Försörjningsdivisionen. Process redesign innebär ett större 
risktagande men också en större förbättringspotential. En lyckad process redesign 
skulle kunna innebära att processarbetet skulle få en större framgång inom 
organisationen. Detta grundar vi på att individerna i organisationen skulle kunna få ett 
större förtroende för processarbetet ifall det medförde stora förbättringar. 
Processarbetet skulle vara enklare att motivera och nyttja i hela organisationen. 
Nackdelen med vårt resonemang är att den undersökta organisationen är av statlig 
hierarkisk karaktär. Med det menar vi enligt tidigare resonemang att radikala 
förändringar kan vara svåra att genomföra i organisationer med en gammal och 
beprövad struktur. Inom organisationen håller man dock på att genomföra en större 
omorganisering vilket kommer att leda till omfattande förändringar för 
ledningsstrukturen inom organisationen. Det här kan sägas vara en processförbättring 
av ledningsstrukturen som man genomför inom Försörjningsdivisionen. Själva 
effekten av de uteblivna effekterna kan sägas bestå i att processförbättringens resultat 
uteblir och att anställda därmed kan förlora tilltron till processarbetet. 
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5.1.4 Rädsla och inställning 
Ett par av intervjuerna visar att det finns ett visst motstånd till att beskriva sina egna 
arbetsuppgifter i processer. Anledningen som beskrivs är att det kan finnas en rädsla 
bland individer till att framställa sina arbetsuppgifter vilket skulle kunna medföra att 
de eventuellt kan rationaliseras bort. Detta anser vi kan skapa en rädsla gentemot 
processarbetet samtidigt som inställningen påverkas negativt medvetet eller 
omedvetet. Intervjupersonerna påpekar att processarbetet fungerar tillfredställande på 
samordnade möten och diskussioner men oviljan och rädslan tar sig uttryck först när 
individerna själva ska kartlägga sina arbetsuppgifter i processer. 
 
I en av intervjuerna har det framkommit att chefer upplever att deras verksamhet 
missgynnas av en processkartläggning. Detta påverkar naturligtvis processarbetet. Det 
kan leda till att organisationens verksamheter påverkas negativt utifrån en chefs 
inställning till processarbete. Intervjun tyder på att det kan uppstå ett revirtänkande 
bland organisationens medlemmar när cheferna enbart ser till egna intressen och 
därmed påverkar sina underställda negativt. 
 
Rentzhog (1998) anser också att den rådande kulturen inom en organisation behöver 
anpassas till processarbetet. Enligt Wilson (1999) styr värderingar människor och det 
är en viktig aspekt i företagskulturen. Ett företags kultur utgör en del av människors 
handlande, riktlinjer för beteende, mått på vad som är bra och dåligt och som 
tillsammans formar organisationen. Vi anser att människors värderingar till en hög 
grad inverkar på inställningen till processarbetet. Rentzhog (1998) skriver att 
processarbetet kan vara svårt att förstå på grund av att processer skiljer sig till stor del 
från det funktionsorienterade synsättet. Nilsson (outgiven betaversion av bok) skriver 
att det är tidskrävande att etablera processtänkandet i en organisation. Vidare menar 
han att detta processtänkande ska etableras i full utsträckning. Rentzhog (1998) har ett 
liknande resonemang som Nilsson och menar att processynsättet är komplext och 
därmed kan vara svårt att förstå och realisera. Detta leder även till att anställda kan få 
en negativ inställning till processarbetet. Vi anser att komplexiteten i processarbetet 
kan utgöra en rädsla till att använda arbetet som ett instrument i organisationen. Med 
det menar vi att rädsla kan uppstå när något är komplext och därmed svårt att förstå. 
 
Rädslan för att beskriva sina arbetsuppgifter är inte något som vi enbart relaterar till 
en funktionsstruktur utan det skulle säkert kunna uppkomma i andra 
organisationsstrukturer och verksamhetsförändringar. Vi anser att känslor av denna 
karaktär försvårar processkartläggningen. Individerna reagerar och visar både 
omedvetet och medvetet ett motstånd till processkartläggningen vilket försvårar 
denna. Det här ser vi som en effekt som kan påverka processarbetet negativt. Genom 
att ta hänsyn till Rentzhogs resonemang angående kultur ser vi som nödvändigt 
eftersom kulturen påverkar människors värderingar. Värderingar påverkar i sin tur 
människors beteenden vilket i det här fallet är rädsla som kan leda till ett handlande 
som är en negativ effekt för ett processarbete.  
 
5.1.5 Bristande förståelse 
Rentzhog skriver också att processarbete kan vara svårt att förstå. Detta anser vi 
överensstämma med vår undersökning när vi analyserat vårt intervjuunderlag. Vi vill 
påvisa att den individuella oviljan kan bero på att processarbetet är svårt att förstå. Tre 
av de fyra intervjuade anser att processarbetet kan vara svårt att förstå. Vi vill med 



Analys och diskussion 

 28 

detta redogöra för att komplexiteten med processarbetet gör det svårare för individen 
att ta till sig arbetssättet. Bristande förståelse är en effekt som motverkar 
processarbetet. Att Rentzhog och Nilssons teorier överensstämmer med vår 
undersökning är tydligt. Rentzhog menar att processarbetet är svårt att förstå och 
Nilsson anser att det tar lång tid att uppnå ett fungerande processarbete. Vi har även 
erhållit indikationer om att individen i organisationen äskar om mer utbildning 
angående processarbete. Vi hävdar att om individer önskar utbildning så finns det ett 
behov av utbildning. En annan sida av problematiken är att Försörjningsdivisionen 
inte erhåller resurser för utbildning. Att de inte får resurser har en stark koppling till 
de senaste årens besparingar inom Försvarsmakten. Det leder till att 
Försörjningsdivisionen inte har ekonomiska förutsättningar till att bedriva utbildning i 
den utsträckning som de önskar. 
 
Tidigare har vi presenterat utifrån intervjuunderlaget att chefers uppfattning kan 
påverka processarbetet. En negativ uppfattning angående processarbetet anser vi bidra 
till en bristande förståelse för detta. Detta hävdar vi vara ett allvarligt problem 
beroende på att chefer som har en maktposition kan ge signaler som påverkar de 
underställda till en negativ inställning gentemot processarbetet. Om man har en 
negativ inställning är man inte villig till att skapa förståelse för processarbetet. Denna 
maktposition är tydligare i en hierarkisk organisation och medför att chefer har ett 
stort inflytande. I fall det är värderingar som dominerar inom organisationen är det 
lätt att förstå att processarbetet möter motstånd. Vi anser att detta visar att vår analys 
av vårt intervjuunderlag styrker befintliga teorier. Dock har det genom vår 
undersökning visat sig att processtänkande inte behöver användas i full utsträckning 
för att det ska uppta tid och resurser från organisationen. Det här anser vi kan vara en 
koppling till att människor kan ha svårt att förstå processtänkandet. Med kopplingen 
menar vi att förståelsen inte uppkommer förrän utbildning sker. Bristande förståelse 
är alltså en effekt som kan uppkomma inom en funktionsorganisation som använder 
sig av processarbete. 
 
5.1.6 Starka traditioner 
En annan effekt inom företagets kultur är att det inom vår undersökta organisation 
finns starka kulturella traditioner. Individerna i organisationen använder fortfarande 
begrepp som starkt kan relateras till en funktionsorienterad organisation. Att använda 
begreppen process och processägare sker inte i önskad utsträckning. Istället berättar 
en intervjuad person om att man fortfarande talar om chefer och organisationsenheter 
vilket är ett kännetecken för en funktionsorienterad organisation. Processarbetssättet 
blir därmed svårt att etablera i organisationen. 
 
Ljungberg & Larssons (2001) syn är att en funktionsorganisation har svårt att anpassa 
sig till nya förutsättningar. Detta beror på att människorna kan känna en stark trygghet 
i sina uppdelade funktioner. Denna trygghet tar sig även i uttryck att en 
funktionsinriktad kultur har svårt att anpassa sig till ett arbete med processer. 
Tryggheten påverkas av de traditioner som organisationen står för. Det här anser vi 
bero på de traditioner som fortfarande finns kvar inom organisationen. Sjöstrand 
(1987) tillskriver begreppet kultur innebörden av att vara människors gemensamma 
tanke- och förhållningssätt i en organisation. 
 
Av detta kan vi utläsa att både organisationen och individerna med sina traditioner 
påverkar processarbetet. Vi hävdar att starka traditioner behöver åskådliggöras hos 
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individerna för att det eventuellt kan motverka processarbetet. Vi anser att om 
människorna är medvetna om kulturella effekter är det ett steg på vägen till att förstå 
processarbetet. Naturligtvis finns det andra konsekvenser som motverkar 
processarbetet när organisationen är traditionsbunden. Detta anser vi kan ha sin grund 
i att traditionerna kan påverka individerna till att bortse från processarbetet. Att en 
grupp eller organisation kan påverka en individ är sedan länge känt. Detta leder till att 
vi vill hävda att man bör ta hänsyn till vilka traditioner som finns i en organisation för 
att kunna bedriva ett processarbete. Genom att vi anser att traditionerna skapar en 
trygghet för medlemmarna i organisationen hävdar vi att det kan vara svårt bryta 
invanda funktioner i organisationen. Detta leder till att Ljungberg & Larssons (2001) 
åsikter överensstämmer med vad vi upptäckt i vår undersökning om att människor kan 
känna en stark trygghet i uppdelade funktioner. 
 
5.1.7 Sammanfattning av negativa effekter 
En av effekterna som uppkommit varit att hierarkierna inverkar negativt på 
processarbetet. En stark hierarki kan ge begränsningar i individers kreativitet och 
detta hämmar processarbetet. Det är inte oväntat eftersom processorganisationen helt 
saknar hierarkier och har en vågrät organisationsstruktur där alla arbetar på samma 
nivå. En annan negativ effekt består av organisationskrockar mellan avdelningar 
vilket är vanligt i funktionsorganisationer. Detta ger sig i uttryck i oklarheter mellan 
processägaren och den funktionsansvarige angående vem av dessa två som har 
huvudansvaret där processen skär genom en funktion.   I vårt fall blir det lite speciellt 
då kommandostrukturen och hierarkin är viktiga eftersom det är en 
militärorganisation. Det har dock visat sig att processarbetet kan bedrivas inom en 
hierarki. En annan effekt har att göra med det förändringsarbete som bedrivs inom 
organisationen. Om förbättringarna uteblir blir processarbetet svårare att motivera. 
Det här är något som även Rentzhog anser. Vidare har det visat sig att anamma 
processarbetet i en beprövad funktionsorganisation kan ge effekter i form av att 
individerna känner en rädsla mot förändring. Denna rädsla kan ge upphov till ett 
motstånd mot processarbetet. Motståndet kan också uppkomma för att individerna har 
svårt att förstå hur processarbetet fungerar och ska genomföras. En annan effekt som 
uppkommit är att chefers inställning till processarbete och stora inflytande i hierarkier 
kan påverka processarbetet i negativ riktning. Ytterligare har det visat sig att starka 
traditioner inom organisationen och hos individerna är något som kan påverkar 
processarbetet. Traditionerna skapar en trygghet hos individerna vilket renderar till att 
nya tankesätt som processarbetet motverkas både medvetet och omedvetet. 
 
5.2 Positiva effekter 
Nedan presenterar vi fördelar, det vill säga de positiva effekter som vi upptäckt i vår 
empiriska undersökning och dessa härleder vi till några av de teorier vi behandlat i 
Teorikapitlet. De tre effekterna som vi identifierat är förståelse för verksamheten, 
underlättande av förbättringsarbete samt lokalisering av kostnader. 
 
5.2.1 Förståelse för verksamheten 
Vid intervjuerna har det framkommit att man på ett enklare sätt kan förstå 
verksamheten när man har lyckats med att beskriva delar av verksamheten i processer. 
En av intervjupersonerna har påtalat att man uppnår en bättre ordning och bättre 
struktur på de uppgifter som utförs. Detta leder naturligt till att man enklare förstår 
verksamheten. Ljungberg & Larsson (2001) hävdar att människor får en bättre bild på 
organisationen som helhet och över det som utförs i verksamheten. Detta anser de 
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leder till en bättre förståelse för verksamheten. Rentzhog (1998) anser att det blir 
enklare för en organisation att komma fram till en gemensam strävan mot 
övergripande visioner, strategier och mål. Det leder till en bild över hur 
organisationen hanterar sina uppdrag och hur medarbetarnas arbete bidrar till detta. 
Med detta får individerna i organisationen se helheten och den del som de utför i 
verksamheten. Detta leder till en bättre förståelse för verksamheten. Något som 
ytterligare underlättar förståelsen för verksamheten är att använda ett 
verksamhetsledningssystem. En person berättar att Verksamhetsledningssystemet 
används till att introducera denne och övriga anställda hur processarbetet bedrivs i 
organisationen. I systemet finns kvalitetsmanualer och styrdokument. En annan 
intervjuperson påtalar att Verksamhetsledningssystemet stödjer och tydliggör 
organisationen. I systemet finns beskrivet hur man visualiserar sin organisation på ett 
processorienterat arbetssätt. Verksamhetsledningssystemet leder till att organisationen 
har möjlighet till ISO-certifiering. 
 
Resonemanget som Ljungberg & Larsson och Rentzhog för angående att arbetet blir 
lättare att förstå och att medarbetare får en bättre helhetsbild över sin organisation 
överensstämmer med det som de intervjuade berättat då det gäller fördelar med 
processarbetet. Här kan vi se att både vår empiriska undersökning och litteraturen 
pekar på att man genom en processkartläggning av verksamheten får en god förståelse 
av verksamheten vilket i sin tur leder till  de två  positiva effekterna, underlättande av 
förbättringsarbete och lokalisering av kostnader.  
 
5.2.2 Underlättar förbättringsarbete 
Ytterligare en effekt av processarbetet är att det har underlättat förbättringsarbetet 
genom att vara en bra utgångspunkt då fel ska lokaliseras. Personen anser att 
processarbetet är väldigt bra då det ger en bra överblick över vad som händer inom 
organisationen och tycker att det vore intressant att se hur man kan jobba mer 
processorienterat i sin organisation. Genom att utse två huvudprocesser påtalar en 
person att man klarar av att leverera produkter i form av förnödenheter på rätt tid och 
rätt plats. Försvarsmaktsstandarden ställer krav att processerna hela tiden måste 
förbättras för att uppnå största möjliga effektivitet.  
 
Rentzhog (1998) redogör för två alternativa tillvägagångssätt som kan tillämpas för 
att förbättra ett företags processer. Dessa är processförbättring och process-redesign. 
Processförbättring innebär att en redan existerande process utvecklas och förbättras. 
Process-redesign är mer radikalt och när det då gäller förbättringsarbetet utgår man 
från processens syfte varefter man utformar en helt ny process. När det gäller den 
generella verksamhetsutvecklingen blir det enligt Rentzhog (1998) viktigt att visa det 
resultat som uppnås. Utgår detta kan individerna i organisationen mista motivationen 
till att bedriva verksamhetsutveckling/förbättringsarbete. 
 
Det påtalas att processarbete används för att det ger en bra överblick över det arbete 
som bedrivs. Teorierna stärks på grund av att vi upptäckt att vår empiriska studie visar 
på att utvald organisation försöker förbättra sina redan befintliga processer. Det blir 
därför processförbättring som tillämpas och inte process-redesign. Organisationen 
upplever att det är enklare att lokalisera brister inom verksamheten då 
processtänkandet tillämpas. Därför blir det tydligare för individerna att påtala och se 
var bristerna uppkommer inom organisationen. Vi anser att processförbättring 
metoden är bra till att vidareutveckla en befintlig verksamhet som i någon 
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utsträckning använder sig av ett processynsätt. Vi hävdar att resultat av 
verksamhetsutveckling/ förbättringsarbete är av vikt både för att motivera de anställda 
och sanktionera förändringarna inom organisationens ledning.  
 
5.2.3 Lokalisering av kostnader 
Processarbetssättet kan också användas till att lokalisera kostnader i verksamheten 
som bland annat kan utgöras av produktionskostnader. Processarbetet medför en 
helhetsbild vilket leder till att organisationen kan lokalisera sina kostnader. Det blir 
enklare att upptäcka var kostnaderna uppstår. Processerna kan ses som en helhet med 
dess totala kostnader men kan också brytas ned till delprocesser och vidare till dess 
minsta beståndsdel som utgörs av enskilda arbetsuppgifter. Dessutom leder 
processarbetet till att det utförda arbetet blir bättre, snabbare och billigare vilket i 
längden bidrar till att kostnaderna inte bara lokaliseras utan också minimeras. Detta, 
att kostnaderna blir lättare att lokalisera har vi uppmärksammat ur vår empiriska 
undersökning. Ljungbergs & Larsson (2001) framhäver att helhetsbilden leder till en 
effektivisering vilket i sin tur medför att man kan minska på sina kostnader. Det blir 
tydligt vilka processer som kräver mest resurser. Denna helhetsbild tydliggör var 
kostnaderna uppkommer och det är något som överensstämmer med vår empiriska 
undersökning. Där har det framkommit att processarbetet medför en uppbyggnad av 
en effektivare verksamhet. 
 
Helhetsbilden medför effekter som medför att det blir lättare att förstå och lokalisera 
kostnader. Ljungbergs & Larssons teorier stärks härmed av vår genomförda 
undersökning när de hävdar att en helhets bild över organisationen leder till en 
kostnadseffektivare verksamhet.  
 
5.2.4 Sammanfattning av positiva effekter 
Den första positiva effekten gör gällande att det blir lättare att uppnå en förståelse för 
verksamheten. Genom att återge verksamheten i processer upplever de anställda att 
organisationen syfte blir tydligare. Det framgår på ett annat och skarpare sätt vad det 
är som verksamheten går ut på. Nästa effekt som vi uppmärksammat visar att det 
förbättringsarbete som bedrivs inom organisationen har förbättras. Processarbetet har 
visat sig vara bra att utgå från då felaktigheter inom verksamheten ska finnas och 
åtgärdas. Den sista effekten visar att det har blivit lättare att hitta var i verksamheten 
pengarna går åt då organisationen återges uppbyggd av processer.  
 
5.4 Summering av kapitel 
Fokus på Analys och diskussionskapitlet har varit att skapa ett underlag till våra 
slutsatser. I nästa kommande kapitel Avslutning kommer vi att presentera slutsatserna 
och ge förslag till fortsatt forskning. 
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6. Avslutning 
Syftet med vår undersökning har varit att undersöka vilka effekter som påverkar 
processarbetet i en funktionsorganisation. För att besvara vårt syfte har vi genomfört 
en empirisk undersökning i en funktionsorganisation som delvis bedriver ett 
processarbete. Frågorna har varit utformade på ett sådant sätt att de genererat 
information angående hur processarbetet fungerar inom en funktionsorganisation. 
Utöver den empiriska studien har vi även huvudsakligen använt teorier kring 
processarbete och funktionsorganisationer. Inledningsvis presenterar vi slutsatser som 
är knutna till vårt syfte med uppsatsen. Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning 
inom området.  
 
6.1 Slutsatser  
Slutsatserna kommer att presenteras i form av negativa och positiva effekteter som 
uppstår till en följd av processarbetet i en funktionsorganisation.  
 
6.1.1 Negativa effekter 
Under varje negativ effekt redogör vi om slutsatserna är specifika gentemot en 
funktionsorganisation eller om de är generella.  
 
Uteblivna förbättringar 
Effekten uteblivna förbättringar leder till att individerna kan förlora tilltron till att 
processarbetet är meningsfullt. Det här medför att det blir omöjligt att utveckla ett 
processarbete inom organisationen. Denna effekt är generell och kan uppkomma i 
andra organisationsformer som använder processarbete.  
 
Organisatoriska hinder 
De har visat sig att hierarkierna har en påverkande effekt gentemot processarbetet. 
Hierarkierna blir till ett organisatoriskt hinder gentemot processarbetet. Ett 
organisatoriskt hinder kan utgöras av samarbetssvårigheter mellan avdelningar som är 
vanligt i funktionsorganisationer. Intervjuerna har inte visat på samarbetssvårigheter 
mellan avdelningarna men i teorierna framgår att det är vanligt. Slutsatsen är generell 
för hierarkiska strukturer. 
 
Organisationskrockar 
Vi har upptäckt att organisationskrockar mellan processer och funktioner existerar 
och det kan ge sig i uttryck av oklara ansvarsområden mellan individerna i 
organisationen. Oklarheten består i att det inte finns någon som har huvudansvaret där 
processen skär genom en funktion eller tvärtom. Detta är en effekt som påverkar 
processarbetet inom en funktionsorganisation och vi hävdar att den är specifik för 
funktionsorganisationen.  
 
Rädsla och inställning 
Något som påverkar processynsättet är att individer kan känna rädsla mot att beskriva 
sina vardagliga arbetsuppgifter i processer. Detta för eventuell risk att bli 
bortrationaliserad. Vi anser att denna effekt kan motverka arbetet med processer och 
att det är något som skulle kunna inträffa i vilken organisationsform som helst. Det 
här är en effekt som uppkommer inom ramarna för en organisations kultur. En annan 
effekt som uppkommit är att chefers inställning till processarbete tillsammans med 
deras stora inflytande i hierarkier kan påverka processarbetet. I fall deras inställning 
är negativ gentemot processarbete blir det svårt att introducera arbetet i 
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organisationen. Slutsatsen är generell för organisationsformer som är uppbyggda med 
hierarkier. 
 
Bristande förståelse 
Bristande förståelse kan uppstå till en följd av att processarbetet kan vara svårt att 
förstå och realisera för de inblandande individerna. Vår undersökning har visat att den 
bristande förståelsen medför att det tar tid och resurser att skapa en ett fungerande 
processarbete. Därför måste organisationerna låta arbetet ta tid för att det ska bli något 
resultat. Detta anser vi inte är specifikt för en funktionsorganisation utan detta kan 
med största sannolikhet uppträda i andra typer av organisationer där processarbetet 
ska användas. Finns det ett tålamod inom organisationskulturen finns det bättre 
förutsättningar till att genomföra processarbete.  
 
Starka traditioner 
Något som också kan kopplas till en organisations kultur är vilka traditioner som 
organisationen har utvecklat. Den funktionsorienterade organisationen har existerat 
under en längre tidsperiod. På grund av denna organisations långa existens har dessa 
organisationer oftast byggt upp starka traditioner. Vid ett processarbete i en sådan 
organisation bör man med anledning av detta vara medveten om att dessa traditioner 
kan ha en påverkande effekt gentemot arbetet med processer. Anledningen till att 
traditionerna har en motverkande effekt består i att funktionsorganisationens 
värderingar och traditioner lever vidare även fast man arbetar med processer. Denna 
slutsats är generell för organisationer med starka traditioner. 
 
Ovanstående negativa effekter visar att det inte är helt problemfritt att arbeta med 
processer i en funktionsorganisation. Dock är det av vikt att känna till dessa negativa 
effekter för att kunna bemöta dem och därmed kunna utveckla processarbetet. Är man 
inte exempelvis medveten om vilka traditioner som kan påverka processarbetet i en 
organisations kan de bli svårt att skapa förutsättningar för processarbetet. 
 
6.1.2 Positiva effekter 
Slutsatserna av vår undersökning gällande positiva effekter av processarbete väljer vi 
att presentera nedan. Fördelarna med processarbete inom organisationer överväger 
nackdelarna och arbetet med processer i verksamheter lär fortsätta. Detta har vi 
uppmärksammat i teorier men också i vår empiriska undersökning. Vi hävdar att det 
är en anledning till att många organisationer använder sig av någon form av 
processarbete. 
 
Förståelse för verksamheten 
Processerna i företaget visualiserar dess verksamhet på ett tydligt sätt vilket leder till 
en ökad förståelse för verksamheten. Visualiseringen medför att man får en bättre 
ordning och struktur på arbetsuppgifterna som utförs i verksamheten. För att uppnå 
förståelse kan man skapa ett verksamhetsledningssystem som medför att det blir 
enklare att förstå verksamheten. Systemet är även användbart till att introducera 
nyanställda i organisationen där organisationens regler och rutiner återfinns. 
 
 
Underlätta förbättringsarbetet 
Processarbetet leder till att man får bättre förutsättningar till att lokalisera fel och 
brister i organisationen. Därmed kan man bedriva ett effektivare förbättringsarbete. 
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Genom att hela tiden förbättra processerna skapar man en effektivare organisation 
som klarar av att lösa tilldelade uppgifter. 
 
Lokalisera kostnader 
När man kartlägger verksamheten blir det möjligt att se vilka delar som är 
kostnadskrävande eller kostnadseffektiva. Detta skapar ett tydligare ekonomiskt 
underlag för verksamheten. 
 
Ovanstående positiva effekter visar att det trots de negativa effekter som uppstår vid 
processarbete inom en funktionsorganisation gör det möjligt att dra nytta av 
processarbetets fördelar. Organisationen behöver inte organiseras till fullo efter 
processynsättet utan kan ändå nyttja de fördelar som processarbetet medger. 
Funktionsorganisationen uppnår inte alla de fördelar som den helt processbaserade 
organisationen gör men trots det är fördelarna av större betydelse än vad nackdelarna 
visar på. Detta hävdar vi leder till att funktionsorganisationer anammar och utvecklar 
ett processarbete i sin organisation. 
 
6.2 Fortsatt forskning 
Ett tänkbart upplägg är att utreda i vilken utsträckning man kan använda 
processarbetet i en funktionsorganisation. Ett annat upplägg till en undersökning kan 
vara att utforska om processarbetet är möjligt att bedrivas i organisationer som 
opererar under extrema förhållanden som exempelvis krig eller kris. Ett sista förslag 
utgörs i hur organisationer ska bemöta de oklara ansvarsområden som uppstår när 
man kombinerar två olika verksamhetsmodeller. 
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 Bilaga 1(1) 

 

Intervjufrågor 
 
1. Vilken befattning har ni och vilka är dina ansvarsområden? 
 
2. Berätta hur ni arbetar med processer i er organisation!  
 
- Hur kom det sig att ni påbörjade arbetet med processer i er organisation? 
 
- Vad är målet med processarbetet i er organisation? 
 
- Varför har ni process kartlagt er organisation? 
 
3. Vilka fördelar ser ni med att använda processarbetet i er organisation? 
 
4. Vilka nackdelar ser ni med att använda processarbetet i er organisation? 
 
- Har ni mött några hinder mot att använda processarbetet i er organisation? 
 
- Det har visat sig att processynsättet kan vara svårt att förstå och realisera. Vad tror ni 
att det beror på? 
 
5. Hur har ni förankrat kunskapen om processer i er organisation? 
 
- Hur har ni introducerat processarbetet i er organisation? 
 
- Har ni genomfört utbildningar? 
 
6. Hur tror ni att er organisation kommer att bedriva processarbete i framtiden? 
 
- Tror ni att processarbetet kommer att finnas kvar? 
 
7. Vissa menar att man bör bryta ned den hierarkiska strukturen i en 
organisation för att möjliggöra processarbete. Vad anser ni om det? 
 


