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Summary 
Organisations world-wide are trying different methodologies to 
improve their business to be more competitive. Despite their efforts, 
some organisations have not achieved the desired effect: increased 
external and internal customer satisfaction. The organisations that have 
succeeded have found that it is critical to have a structured, systematic 
approach to improvements that all employees can understand and use. 
To focus on improvement efforts in the organisation's business and 
manufacturing processes, and apply Process Manage-ment,  has shown 
to be a suitable methodology. 

This study deals with Process Management in Swedish organisations. It 
has three objectives. The first objective is to describe a model that can be 
used to implement Process Management within an organisation. The 
second objective is to find out which experiences Swedish organisations 
have gained from using Process Management. Of special interest are: 

• Process Management's effect on employees' motivation for im-
provements 

• the greatest benefits from managing the organisation from a 
process view compared with the traditional vertical view 

• if Process Management leads to changes in the structure of the 
organisation 

• if Process Management leads to changes in the accounting and 
information systems 

• which tools are used to improve the processes 

• which qualitative results can be derived from using Process 
Management. 

Finally, the third objective is to find out the pitfalls that should be 
avoided by an organisation when implementing Process Management. 

The empirical material is based on personal interviews, action research 
and, a survey made within Swedish organisations that are using Process 
Management. The action research was done by participation when 
Process Management was implemented in a tender planning process.  

ut 



The survey is an open questionnaire with a response rate of 42% with 
response from 67 individuals at 22 organisations. 

The following eight steps summarise the model that is described in 
chapter 4.3 in the study: 

• identify major cross-functional processes from the organisation's 
business strategy and decide in which of these Process Manage-
ment should be applied 

• select process owner for each identified process 

• decide in which process the improvement should start and specify 
goals for that work 

• define the process in a process flowchart and determine customer 
requirements and deploy process requirements to the suppliers 

• establish measurements 

• analyse the process and decide approach for improvement 
(process redesign/new process design) 

• implement change 

• measure, improve and review the process continuously. 

The investigated organisations have positive experiences from Process 
Management. The motivation to make improvements increases because 
the employees feel that their knowledge is becoming important and is 
used to improve the process. Other reasons why the motivation 
increases are: 

• the process view gives the employees a better understanding how 
their work affects the external customers and other employees 
further down the process 

• the individual process ownership and measurements encourage 
the process owner and the process improvement team to make 
improvements in the process 

• the result of the improvement work becomes visible. 
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The greatest benefit from managing the organisation from a process 
view compared with the traditional vertical view is the increased cus-
tomer focus in the organisation. Other benefits are: that Process 
Management minimises the risk for suboptimisation between functions, 
that the importance of continuous improvement becomes visible and 
the emphasis on cycle-time reduction and the reduction of no-value-
added activities. Process Management has lead to great changes of the 
organisational structure for one of the investigated commercial banks. 
Applications for loans were earlier conducted by six different functions 
in the organisation. Today this is conducted by a group of people, 
working in one function responsible for the entire process. For other 
investigated organisations the organisational structure, only in some 
cases, has changed towards a process organisation. Process 
Management has not lead to major changes in the accounting and in-
formation systems for the organisations that are included in the survey. 
However, many individuals expressed the need to make changes in the 
systems. The most common tools used to make process improvements 
are the seven QC-tools and the seven management tools. Other tools 
and methods that are used to improve the processes are: benchmarking, 
Activity Based Costing, Quality Function Deployment, Design of 
Experiment, and Failure Mode and Effects Analysis. The majority of 
individuals in the survey answered that Process Management had been 
very effective in improving the processes in the organisation, but few of 
the answers expressed the improvement in figures. Some examples of 
results from the survey are: 

• IBM Svenska AB: 50% cycle-time reduction in the tender planning 
process in one year 

• Ericsson Radar Electronics AB: 30% cycle-time reduction in all 
processes in two years 

• Ericsson Telecom AB: 50% cycle-time reduction in order proces-
ses, 50% reduction of no value-added activities 

• Järfälla  Industry Competence Center: 500% cycle time reduction in 
manufacturing process and order process in 5 years. 

The study gives five major lessons learned to avoid pitfalls when im-
plementing Process Management: 

• Support and long-term commitment from executive and middle 
management is critical to a Process Management program. A 
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successful implementation of Process Management will need 
strong leadership, good communication and perseverance. 
Executive and middle management must understand, support 
and inform all employees about the implementation. They also 
must be willing to provide the necessary resourses for the process 
owners and process improvement teams. 

• It is important to have a well planned change plan before imple-
menting a redesigned or new process. It is also necessary to have a 
good change management in the organisation. The survey shows 
that implementing a redesigned or new process is the most 
difficult step. 

• Start early to measure efficiency, effectiveness and adaptability in 
the process. Keep measurements as simple as possible. 
Measurements promote process understanding and motivate 
improvements in the process. It is also important to keep the 
number of measurements as low as possible. 

• It is important to draw a flowchart to understand the process. 
However, do not spend more time than necessary flowcharting 
the process, unless the objective is to prepare a simulation model. 

• A good documentation of the redesigned or new process is impor-
tant to promote understanding of the process among all 
employees. However, do not spend more time than necessary 
documenting the process. Many times it is enough with a 
relatively simple documentation, unless the improvement work 
has lead to great changes in the process.  
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Förord 
Denna uppsats behandlar processledning,  en  metod som innebär att 
organisationen fokuserar på och leder i  de  tvärfunktionella arbetsflö-
dena i stället för att enbart fokusera på organisationens vertikala 
funktioner. I uppsatsen beskrivs  en  arbetsmodell för hur  en organisa-
tion  kan införa processledning i  sin  verksamhet,  samt  erfarenheter från 
svenska organisationer som  har  tillämpat metoden.  Min  förhoppning är 
att uppsatsen skall hjälpa till att skapa  en  svensk teoribildning kring 
processledning  samt  kunna användas som hjälpmedel för organisatio-
ner som vill införa processledning. 

Forskningsarbetet  har  genomförts vid Avdelningen för kvalitetsteknik 
och statistik vid Tekniska Högskolan i Luleå. Arbetet  har  finansierats av 
Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ.  Jag  är mycket tacksam för detta 
ekonomiska stöd liksom  all  annan hjälp och allt stöd  jag  fått från SIQ 
och dess  personal.  

Ett hjärtligt  tack  till  min  handledare  professor Bengt  Klefsjö, för allt stöd 
och goda synpunkter  under  arbetets gång och vid utformningen av 
uppsatsen. 

Ett  stort  tack  till  Jan L. Rise  och Toivo Wiklund  vid  Ericsson  Quality 
Institute,  som  bidragit  med  värdefulla synpunkter  på  mitt arbete och 
låtit  mig  återge delar  av  deras modell för att införa processledning i  min  
uppsats.  Jag  vill också tacka  Martin Nordgren, Anders  Lyth och  Gunnar  
Karlsson  vid Volvo  Aero  Corporation,  för att  de  givit  mig  tillfälle att 
studera  hur  processledning  kan  införas i  en  process.  Jag  vill även tacka  
Torsten  Olsson  vid  Järfälla  Industry Competence  Center,  för goda 
många goda  råd  och  stort  intresse för mitt arbete. 

Slutligen vill  jag  tacka  Karin  Lundgren och alla mina kollegor  vid  
Avdelningen för  kvalitetsteknik  och  statistik som  bidragit  med  goda  råd  
och stöttat  mig  i arbetet  med  att skriva uppsatsen. 

Luleå 9 november 1994 

29/1,avklgfr2-æ  
Per-Olof Egnell 
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Sammanfattning 
Denna studie  har  tre huvudsyften. För det första, att beskriva  en  
arbetsmodell för hur  en organisation  kan införa processledning i  sin 
organisation.  För det andra, att undersöka vilka erfarenheter det finns 
av processledning i svenska organisationer. Det tredje syftet slutligen, 
är att undersöka vilka fallgropar  en organisation  bör undvika när  den  
inför processledning i  en  process.  Studien  syftar också till att bidra till  
en  svensk begreppsbildning om processledning. Det empiriska materia-
let baseras på intervjuer med personer med stor kunskap om process-
ledning, eget deltagande vid införande av processledning i  en  offert-
beredningsprocess  samt en  brevenkät. Enkäten skickades till utvalda 
personer i  22  svenska organisationer med  god  kännedom om process-
ledning och  har  besvarats av  67  personer. 

I aysnitt  4.3  beskrivs  en  arbetsmodell för införande av processledning.  
De  svenska erfarenheterna från att använda processledning är mycket 
positiva. Framförallt bidrar processledning till  en  ökad helhetssyn och 
kundfokusering i organisationen. Andra positiva effekter är minskade 
ledtider i processerna  samt en  ökad  motivation  till förbättringsarbete  
bland  organisationens medarbetare. Det är i synnerhet fem faktorer som  
en organisation  bör tänka på när  den  inför processledning: 

• Processledning måste vara väl förankrat i organisationens högsta 
ledning. Utan aktivt stöd och engagemang från ledningen 
kommer arbetet att misslyckas. 

• För att kunna genomföra förändringar i  en  process krävs  en  stark  
processägare och  en  väl genomtänkt  plan  för hur förändringen 
skall genomföras. 

• Det är viktigt att i ett tidigt skede av förbättringsarbetet påbörja 
mätningar i processen. 

• Arbetet med att kartlägga processen får inte ske på bekostnad av 
förbättringsarbetet i processen. 

• Dokumentationen  av  den  förbättrade processen måste ske med 
utgångspunkt från det behov dokumentationen skall uppfylla. 
Ofta räcker det med  en  relativt enkel dokumentation.  Har  för-
bättringsarbetet medfört stora förändringar i organisationen kan 
det vara nödvändigt med  en  utförlig dokumentation. 
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Kapitell,  

1 	Inledning  
Detta kapitel inleds med  en  beskrivning av bakgrund och forsknings-
problem för studien. Vidare redogörs för syftet med studien och vilka 
avgränsningar som gjorts. Kapitlet innehåller också  en  allmän 
beskrivning över begreppet process.  

1.1  Bakgrund och forskningsproblem 
Intresset för förbättringsarbete  har  ökat starkt  under de  senaste 
decennierna. Det är  en  konsekvens av  den  starka fokuseringen på 
kvalitetsfrågor, som inte minst är ett resultat av  de  japanska 
företagens framgångar på världsmarknaden. Med kvalitet menas här  
en  varas eller tjänsts förmåga att tillfredsställa kundens behov och 
förväntningar  (Bergman  & Klefsjö,  1991, s. 16). En  liknande  definition  
finns också i internationella kvalitetsstandarder, exempelvis  ISO 9000.  

Många organisationer försöker förbättra  sin  verksamhet genom att 
införa  en  kombination av olika metoder och tekniker för att lösa  
problem  och nå högre kvalitet. Förhoppningen hos organisationens 
ledare är att dessa tekniker och metoder tillsammans skall leda till 
förbättringar av hela verksamheten. Tyvärr blir inte alltid resultatet av  
en  sådan satsningar det förväntade. I stället för att uppnå goda 
förbättringsresultat i hela företaget uppstår förbättringar inom 
spridda delar av organisationen. Enligt Melan  (1989)  är orsaken till 
detta ofta  en  bristande helhetssyn till förbättringsarbete  bland  ledning 
och medarbetare. 

För att uppnå effektiva förbättringar måste  de  planeras och genom-
föras på ett systematiskt sätt. Planeringen skall göras med utgångs-
punkt från organisationens affärsidé. För att kunna kommunicera vad 
organisationen skall uppnå, är det viktigt att organisationen  har en 
vision  som tydliggör det framtida önskade tillståndet  (Hammer  gi-
Champy,  1993). Organisationen  måste också sätta upp mål för sitt 
förbättringsarbete. För att  visa  hur dessa mål skall uppnås måste det 
finnas  en  strategi för förbättringsarbetet. Strategin måste brytas ned 
till mer specifika handlingsplaner,  se  figur  1.1.  
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A.  
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Mål 
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Specifika handlingsplaner  

Figur 1.1 	Utgående från  organisationens  affärside börjar ett 
planeringsarbete  som  resulterar i specifika  handlings-
planer  för förbättringsarbetet.  (Efter ide  från  Harrington,  
1988, s. 3,  och  Collins  &  Huge,  1993, s. 40.) 

Organisationers  strategiska  planering har enligt  Hiam  (1993)  traditio-
nellt fokuserats  på  "vilka"-frågor,  som  exempelvis vilka marknader 
och affärsenheter  som  är  mest  attraktiva och vilken marknadsposition  
som  är  mest  fördelaktig.  Dagens  strategiska  planering  måste i större 
utsträckning fokusera  på  "hur"-frågor,  som  exempelvis:  Hur  kan vi få  
högre  kvalitet  för våra varor och tjänster?  Hur  kan vi  minska 
komplexiteten och kostnaden i  vår  verksamhet?  Hur  kan vi  bli  en 
kontinuerligt  lärande  organisation som  ständigt förbättrar  sig?  Hur  
kan vi  öka antalet  kunder?  Hur  kan vi  uppnå ökad kundtillfreds-
ställelse?  En  liknande uppfattning  har  Johansson  et al. (1993). 

Det finns enligt Melan  (1989)  fyra villkor som måste uppfyllas för att  en 
organisations  förbättringsarbete skall vara framgångsrikt: 

• Organisationens ledare måste ständigt engagera sig i för-
bättringsarbetet.  De  måste i ord och  handling visa  att ständig 
förbättring är ledstjärna för organisationen. Förbättringsarbetet 
kräver förändringar i attityder och beteenden hos medarbetarna. 
Ledarna måste ta initiativet till förbättringar och skapa  en  miljö 
som främjar förbättringsarbetet. 

• Organisationen  måste utveckla  en  filosofi och  en  strategi som 
överensstämmer med organisationens kultur och värderingar. 
Att förutsättningslöst anta ett färdigt recept för hur organisatio-
nen skall bedriva sitt förbättringsarbete och som inte stämmer 
överens med organisationens kultur ger dåligt resultat. 
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Kapitert InCaning 

• Medarbetarna måste  kontinuerligt  engageras i förbättrings-
arbetet.  En  förutsättning för detta är att  organisationens  ledare 
måste förstå, stödja och leda medarbetarnas medverkan. 

• Det  måste finnas ett strukturerat och systematiserat angrepps-
sätt,  som  alla medarbetare  kan  förstå. Angreppssättet måste 
säkerställa kontinuerliga förbättringar, vilket inbegriper ledarnas  
direktiv  och deltagande  vid  utformning  av mål,  uppföljningar och 
korrigerande åtgärder. 

Att utgå från  organisationens  horisontella  processer  och förbättra 
dessa  ger  förutsättningar, och  en  gemensam  struktur,  för  organisatio-
nens  förbättringsarbete  (se  exempelvis Persico,  1990;  Harrington,  1991;  
MeIan,  1992;  Reid,  1992;  Davenport,  1993; Hammer  & Champy,  1993,  
och Smith  et al., 1994).  

Vikten  av  att arbeta  med organisationens processer  styrks också i IQS-
studien  (The International  Quality Study)  som  genomfördes  åren 1989-
1992 av  American  Quality Foundation  i samarbete  med Ernst  &  Young.  
Studiens  syfte  var  att finna vilka ledarskapsmetoder inom  den  
moderna kvalitetstekniken  som var mest  effektiva för att förbättra  en 
organisations  verksamhet.  Exempel  på  sådana ledarskapsmetoder är 
att  (Ernst  &  Young,  1993):  

• grundstrukturen  för arbetsorganisationen skall vara att arbeta i  
grupper  

• bemyndiga  ("empower")  alla medarbetare i  organisationen  

• utbilda alla medarbetare i allmänna förbättringstekniker 

• alltid jämföra  organisationen  mot  den  bästa  organisationen  i 
världen (benchmarking mot  den  bästa  organisationen)  

• alltid låta  kunden  styra utvecklingen  av  nya varor och tjänster 

• bygga  in kvalitet  i produkterna istället för att i efterhand kontrol-
lera att  det blev  rätt 

• låta lönen för  chefer  vara knuten till förbättringsarbetet. 
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Kapitell., Infedning 

IQS-studien ifrågasatte  om  alla  organisationer,  oaysett mognadsgrad, 
gynnas  av  att använda dessa ledarskapsmetoder. I  de  fiesta fall  anses  
ledarskapsmetoderna vara effektiva för alla  organisationer. 

Studien  genomfördes  vid  över  500 organisationer  i  Tyskland, USA,  
Kanada  och  Japan. De  undersökta organisationerna  kom  från  bil-  och 
datorindustrin  samt  deras leverantörer,  banker  och akutsjukhus. 
Metodernas  effektivitet  kopplades till mätningar  av  organisationernas 
prestationsnivå i  form av  räntabilitet  på totalt kapital, produktivitet  
och  kvalitet. Produktivitet  beräknades  som  skillnaden mellan  organi-
sationens  intäkter och utgifter, dividerat  med  antalet anställda. 
Utgifter  bestod av  kostnader för insatsmaterial och  energi.  För  kvalitet  
beräknades ett  index. Det  baserades  på de  uppgifter  som  organi-
sationerna  gav om  hur  deras  kunder  uppfattade organisationernas  
kvalitet på  varor och tjänster. Indexet  var  ett vägt genomsnittsvärde  
på  kundernas bedömning  på organisationens kvalitet  i kärnprodukter 
och stödprodukter. Genomsnittsvärdet omfattade också organisa-
tionernas rykte jämfört  med  konkurrenterna. 

Slutsatsen från  studien var  att  det  endast är  tre  stycken ledarskaps-
metoder  som  är effektiva, oaysett  organisationens  mognadsgrad. 
Dessa  tre metoder  är  (Ernst 8r  Young,  1993):  

• arbeta  med  att förbättra och förenkla  organisationens  hori-
sontella  processer  

• kommunicera  organisationens  strategiska  planer både  till med-
arbetare och leverantörer till  organisationen  

• samarbeta  med organisationens  leverantörer, exempelvis i  form 
av  certifieringsprogram.  

Under de  senaste  åren har det  publicerats  en  mängd böcker och artiklar  
om metoder  för att förbättra organisationernas horisontella  processer.  
Dessa  metoder  började användas  under mitten av  80-talet  av  
amerikanska företag, exempelvis  IBM,  AT&T,  Intel  och  Federal  
Express  (Davis,  1991).  Järfälla  Industry Competence  Center,  tidigare  
IBM  Järfälla och Ericsson  Telecom  AB  är två svenska företag  som  
använder metoderna (Nilsson,  1991).  
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Kapiter 1, Inledning 

De  metoder som går ut på att förbättra  en organisations  horisontella 
processer  har  följande gemensamt: 

• förutsättningarna för förbättringsarbetet är att  se  och leda 
organisationen som ett flöde eller nätverk av horisontella 
processer, i stället för ett antal funktioner 

• de  syftar till att varje process skall  ha en  ägare som  har  till upp-
gift att leda och förbättra processen så att  den  kan tillfredsställa 
kundernas behov 

• de  arbetsmodeller  som  används  som  stöd för att förbättra 
processerna är i  stort  sett identiska. 

Skillnaderna mellan metoderna är  de  två olika angreppssätt  som  
används för att förbättra  den  enskilda  processen.  Första angrepps-
sättet innebär att  organisationen  bestämmer  sig  för att förbättra  den  
befintliga  processen. Metoder med  detta angreppssätt benämns ofta i 
utländsk  litteratur  för Process  Management,  Process  Re-design,  
Focused Improvement  eller Business  Process  Improvement  (se  
exempelvis Hardaker &  Ward,  1987;  Harrington,  1991;  Steneskog,  
1991,  och Melan,  1992).  Andra angreppssättet  går  ut  på  att  
organisationen  bestämmer  sig  för att ersätta  den  befintliga  processen 
med en helt ny  process. Denna process  har  samma syfte  som den  
gamla,  men har en  väsentligt annorlunda  struktur  och fungerar 
betydligt effektivare.  Metoder med  ovanstående angreppssätt 
benämns ofta i utländsk  litteratur  för Process Reengineering,  Business  
Process Reengineering, Process  Innovation eller New  Process  Design 
(se  exempelvis  Davenport  1993; Hammer  & Champy,  1993,  och 
Johansson  et al., 1993). 

Beroende på  att metoderna  är  relativt  nya  har det  ännu inte skapats  en 
fast  gemensam begrepps- och teoribildning.  Vanligt  är  också  avsak-
nandet  av definitioner  i  de  böcker och artiklar  som beskriver  
metoderna.  Harrington (1991)  definierar  metoden  Business Process 
Improvement  som  "a systematic methodology developed to help an 
organization make significant advances in the way its business 
processes operate. It attacks the heart of the current white-collar 
problem in the United States by focusing on eliminating waste and 
bureaucracy. It provides a system that will aid you in simplifying and 
streamlining your operations, while ensuring that both your internal 
and external customers receive surprisingly good output"  (Ibid.,  s. 20). 
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Hammer & Champy (1993)  definierar  Process Reengineering  som  "the 
fundamental rethinking and radical redesign of business processes to 
achive dramatic improvements in critical, contemporary measures of 
perfomance, such as cost, quality, service, and speed"  (Ibid.,  s. 32). En  
allmän  definition  som  täcker  in de  båda ovanstående  är "the overall 
study, maintenance, and improvement of a process. Process manage-
ment begins with a birds-eye view of the process and then continues 
into a series of particular activities to maintain and improve it" 
(Arnstein & Dickerman, 1992, s. 63).  

Någon svensk vedertagen begreppsbildning finns  heller  inte,  men  ett 
vanligt samlingsnamn för metoderna är processledning  (se  exempelvis 
Nilsson,  1991;  Bergman  et al., 1993,  och Loinder & Rentzhog,  1994). 

Den definition  av processledning som ligger till grund för denna studie 
är följande: "processledning är  en  systematisk metod för att 
organisera, leda och ständigt förbättra  en organisations  processer".  

1.2  Syfte 
Studiens övergripande syfte är att beskriva och generera kunskap om 
hur organisationer kan använda processledning för att förbättra  sin  
verksamhet. Mer precist är studiens syfte att: 

• beskriva  en  arbetsmodell för hur  en organisation  kan införa 
processledning i  sin organisation  

• undersöka vilka erfarenheter det finns av processledning i 
svenska organisationer 

• undersöka vilka fallgropar  en organisation  bör undvika när  de  
inför processledning i  en  process. 

Dessutom syftar studien till att bidra till  en  svensk begreppsbildning om 
processledning. 
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1.3 Processer  -  en  oilman  beskrivning  

Processer  är ett begrepp  som  används ofta i  studien  och  det  är därför 
viktigt att  på  ett tidigt  stadium  klarlägga dess innebörd. 

Att utgå från systemteorin  ger en logisk bas  för att kunna förklara  
organisationer (se  exempelvis  Emery,  1969,  och  Stoner  &  Freeman,  
1989). Enligt  systemteorin  kan en organisation ses som  ett öppet  system 
som  samverkar  med  och försörjs  av sin  omgivning.  Fundamentalt  inom 
systemteorin är  transformeringen,  något  kommer in  i  systemet,  
transformeras och något  kommer  ut. Varje  operation som sker  i  
systemet  innehåller  en serie av  inbördes besläktade  steg eller 
aktiviteter.  Varje  aktivitet  transformerar någon  form av objekt  till ett  
resultat.  Detta  resultat  blir  sedan objekt  till nästa  aktivitet.  Detta flöde  
av aktiviteter kallas  för  en  process (Melan,  1989). En  process är ett  del-
system som  finns inom ett  system,  därmed  går det  att säga att ett  
system består av  att  antal processer eller delsystem  (Stoner  &  
Freeman,  1989). Figur 1.2  illustrerar  hur  system  och  processer  hör  ihop. 
I aysnitt  3.2.1  Begreppet process redovisas  en mer  preciserad  definition 
av  begreppet process.  

Omgivning  

Resurser: Transformations- Resultat:  
- Människor eller - Varor 
-  Kapital  förädlings-  /811'  - Tjänster 
-Teknologi processer -  Information  
-  Information  

C 	
Aterföring  )14  

Figur 1.2 	Modell  över ett  system  innehållande  transformations- 
eller  förädlingsprocesser. (Fritt  efter  Stoner  &  Freeman,  
1989, s. 629.)  
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1.4  Avgränsningar 
Eftersom processledning är ett nytt arbetssätt är antalet svenska 
organisationer med erfarenheter från processledning begränsat.  
Studien har  därför avgränsats till att samla erfarenheter och syn-
punkter från personer som utifrån olika nätverk  har  dokumenterad 
kunskap och erfarenhet från området. 
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2  Metod 
Enligt Hellevik  (1984)  är  en  metod ett tillvägagångssätt, ett hjälpme-
del, som används för att lösa  problem  och härleda ny kunskap. Alla 
hjälpmedel som fyller  den  funktionen tillhör metodologin. För att skilja 
mellan forskning och vetenskaplig metod från andra sätt att söka svar 
på frågor om faktiska förhållanden finns ett antal centrala regler 
(Hellevik,  1984):  

• det måste vara överensstämmelse mellan forskningen och verk-
ligheten 

• urvalet av  information  skall vara systematiskt 

• informationen skall användas så noggrant som möjligt 

• redovisning av resultaten skall tillåta kontroll, efterprövning och 
kritik 

• forskningen skall vara  kumulativ.  

Detta kapitel inleds med  en  beskrivning över studiens forsknings-
ansats. Därefter följer  en  redogörelse för  den  metod som använts för 
undersökningen och tillhörande informationsinsamling. Vidare görs  en  
redogörelse för begreppen reliabilitet och validitet. Kapitlet ayslutas 
med  en  diskussion om begreppsbildning inom kvalitetsområdet.  

2.1  Forskningsansats  

2.1.1 Deduktion  och induktion 

Beroende på  den  utgångspunkt som forskaren  har  för  sin  undersökning 
kan hon eller han välja mellan två ansatser.  Om  utgångspunkten är att 
forskaren vill prova  en  teori, och undersöka om några av  de  hypoteser 
som kan härledas ur teorin motsvarar faktiska förhållanden, brukar 
det benämnas  deduktiv  ansats.  Om  forskaren istället vill göra  en  un-
dersökning av ett fenomen som inte finns uttryckt i  en  teori, eller med 
utgångspunkt från enstaka iakttagelser försöker arbeta sig fram till 
mer generella föreställningar om ett fenomen, brukar det benämnas  
induktiv  ansats. Ofta är resultatet från  en  undersökning med  en  
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induktiv  utgångspunkt att  den  utvecklar  en  teori, som i  sin  tur genere-
rar nya undersökningar.  Man har  då ett forskningsförlopp, där  en in-
duktiv fas  följs av  en deduktiv fas  (Hellevik,  1984). Figur 2.1  illustrerar  
de  två olika utgångspunkterna.  

r
. 	 - TEORI (MODELL) -- 

Generalisering 	 Hypoteser 

t 
Observationer Observationer  

	

4. 	Verkligheten ,« 	) 
(Mätning, tolkning)  

	

Induktiv  ansats 	 Deduktiv  ansats  

Figur 2.1 	Figuren  visar skillnaden i utgångspunkt beroende på om 
forskningsansatsen är  induktiv  eller  deduktiv.  (Fritt efter 
Wiedersheim-Paul & Eriksson,  1991, s. 150.) 

2.1.2  Positivism och hermeneutik 

Det existerar två grundläggande vetenskapliga synsätt som anses be-
skriva ytterligheterna i det metodologiska angreppssättet, positivism 
och hermeneutik. Skillnaderna mellan dessa två angreppssätt baseras 
på anhängarnas verklighetsuppfattning. 

Positivisterna använder sig vanligtvis av objektiva, naturvetenskap-
liga metoder, där framför allt fysiken är  ideal  i arbetssätt och metod.  
De  försöker att beskriva och förklara. För positivisterna är skillnaden 
mellan  social  och fysisk verklighet underordnat. Fyra faktorer karak-
teriserar positivism (Rosengren & Arvidsson,  1983):  

• kvantifiering 

• formalisering av begrepp och teorier 

• objektiva tekniker och metoder 

• empiriska observationer för att avgöra teorins hållbarhet. 
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Hermeneutik betyder  ungefär "allmän tolkruingslära".  Hermeneutiker-
na  skiljer mellan  social  och  fysisk  verklighet (Wiedersheim & Eriksson,  
1989). De  tar  fasta  på  skillnaden  på så  sätt, att  de  låter människans  
egen tolkning  och uppfattning  av sin del av  verkligheten inta  en  sär-
ställning och vara  en del av  förståelsen och förklaringen  till  det  
fenomen  de  studerar.  

2.1.3  Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Med utgångspunkt från vilken typ av  information  forskaren undersö-
ker kan  man  skilja mellan kvalitativa och kvantitativa metoder.  Den  
viktigaste skillnaden mellan metoderna är hur  de  använder sig av 
siffror och statistik. Det går också att beskriva skillnaden mellan meto-
derna i  form  av forskarens närhet till  den  källa han eller hon vill under-
söka. 

Vid kvantitativa undersökningar betonas värdet av att hålla distans 
mellan forskare och källa. Forskaren skall vara  den  som utifrån, så 
objektivt som möjligt, observerar och registrerar vad som sker. Vid 
kvalitativa undersökningar försöker forskaren att sätta sig  in  i  den  
källa som studeras inifrån, det vill säga från källans egen utgångs-
punkt (Carlsson,  1991).  

Vid kvantitativ metod använder forskaren så kallad hård  information,  
exempelvis  information  som är uttryckt i sifferform och därigenom kan 
användas för statistisk bearbetning. Kvantitativa metoder är ofta for-
maliserade och strukturerade. Metoden kännetecknas av kontroll och 
selektivitet från forskarens sida  (Holme  &  Solvang, 1991).  Metoden 
medför vissa  problem  vad gäller validitet, reliabilitet, precision och 
representativitet,  samt problem  med att hålla främmande variabler  
under  kontroll (Eneroth,  1984).  Det medför att forskaren  under  hela 
forskningsförloppet måste beakta ovanstående  problem  och bedriva  
sin  forskning så att problemen får så liten inverkan på resultatet som 
möjligt. 

Vid kvalitativ metod använder forskaren så kallad mjuk  information,  
exempelvis  information  som inte finns uttryckt i sifferform. Det 
centrala vid kvalitativa metoder är dels att genom olika sätt att samla  
in information  erhålla  en  djupare förståelse av det  problem  forskaren 
studerar, dels att kunna beskriva helheten av problemet.  
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Enligt  Holme  &  Solvang (1991) har en  kvalitativ metod inte samma  
problem  med validitet, reliabilitet och representativitet. Detta beror på 
att syftet med kvalitativ forskning ofta är att skapa  en  bättre förståelse 
av vissa fenomen, och därigenom kommer inte  den  statistiska 
representativiteten i fokus. Trots detta är metoden inte helt problemfri. 
Forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig och närheten 
till källan kan ställa till  problem.  

Trots att det är vanligt att markera motsatsförhållandena mellan 
metoderna bör  man  vara medveten om att det finns risker med att dela  
in  forskningsmetoderna i två helt artskilda grupper. Skillnaden är i  de  
flesta  fall  snarare  relativ  än  absolut  (Carlsson,  1991).  Forskaren kan 
med fördel kombinera metoderna i samma undersökning bara hon eller 
han är medveten om fördelarna och bristerna med  respektive  metod  
(Holme  cgr  Solvang, 1991). 

2.1.4 Val  av forskningsansats  

Studier  av ledarskapsmetoder kan vara svåra att kategorisera som 
enbart deduktiva eller enbart induktiva.  Den  här studien är inget 
undantag.  En  undersökning  har  utförts utgående från  den  befintliga 
teorin om processledning. Därför  har  studien i huvudsak ett  deduktivt  
angreppssätt. 

Processledning är ett nytt och relativt ostrukturerat ämnesområde och 
det finns ingen  stringent  begreppsbildning. Denna studie försöker att 
utifrån befintlig teori strukturera ämnet och förklara samband och 
begrepp. Detta innebär att studien i huvudsak är positivistisk.  Studien 
har  dock ett visst hermeneutiska  drag  i och med att  den  innehåller 
inslag av förståelse och tolkning. 

Syftet med studien var att beskriva processledning som ledarskaps-
metod  samt  redogöra för  de  erfarenheter som finns av processledning, 
vilket medför att  en  kvantitativ studie inte  skulle  uppfylla syftet. Det 
empiriska materialet i studien kommer från intervjuer, observationer 
och från  en  brevenkät med öppna svarsalternativ. 
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2.2  Undersöknings- och 
informationsinsamlingsmetod  

2.2.1  Undersökningsmetod  

Forskning kan  bedrivas  på  olika sätt,  det  vill säga undersökningar  kan  
utformas olika  beroende på den  problemställning forskaren  har  (Patel  
& Tebelius,  1987).  Detta medför att  det  finns ett  flertal  olika  typer av  
undersökningar. Ett sätt att klassificera undersökningar är att utgå 
från  hur  de  genomförs  med  ayseende  på  olika undersökningsupplägg-
ningar, exempelvis  ex  anta (före)  facto-  och  ex post (efter) facto-
undersökningar, experimentella undersökningar, surveyundersök-
ningar  samt  fallstudier.  De tre  första undersökningarna är lämpliga  då  
forskaren vill studera enstaka  variabler.  Skillnaden mellan dessa  tre 
ligger  i forskarens möjligheter att manipulera  de  studerade varia-
blerna  samt  möjligheten till kontroll  av  främmande  variabler.  

Surveyundersökning, är  en  beteckning  som kan ha  olika innebörd. 
Ibland innebär  det  att forskaren gör  en  undersökning  med  ett litet  antal 
variabler på  ett större avgränsat undersökningsobjekt och ibland  bety-
der den  endast att forskaren använder  sig av  något frågeinstrument, 
exempelvis enkät  eller  intervju.  Metoden kan  betecknas  som en  icke-
experimentellt anlagd, stickprovsmässig undersökning  med  beskri-
vande  eller  förklarande syfte. Forskaren observerar och registrerar 
utan att försöka påverka fenomenet (Rosengren & Arvidsson,  1983).  
Surveyundersökningar  kan  också i vissa  fall  ge möjlighet att samla  
information om  ett  stort antal variabler  likaväl  som den kan  ge  en stor  
mängd  information om  varje  variabel  (Patel  & Tebelius,  1987).  

Fallstudier är  en  undersökning  på en mindre  grupp.  Det kan  exempel-
vis vara  en individ, en  grupp  individer eller en organisation.  Syftet  
med  fallstudier är att ge forskaren  en  fördjupad förståelse  av  ett för-
lopp. Detta genomförs oftast  med  hjälp  av  enkäter, egna  observatio-
ner  och  studium av dokument  (Gummesson,  1985).  Forskaren utgår 
från ett helhetsperspektiv och försöker  få så  täckande  information som  
möjligt. Fallstudier undersöker ett större  antal variabler  i detalj  på  ett  
mindre antal individer  än surveyundersökningar.  De variabler som  är 
föremål för fallstudier behöver inte förenklas i samma utsträckning  
som  är nödvändigt  vid  surveyundersökningar. Fallstudier genomförs 
ofta i individens naturliga miljö  (Patel  & Tebelius,  1987). En vanlig 
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uppfattning är att resultat från fallstudier inte går att generalisera. 
Andra menar att möjligheten till generalisering beror på huruvida 
mätningarna från ett enda  fall  är grundliga  (se  exempelvis  Norman, 
1985). 

Under  senare  tid har det  framkommit  kritik  mot fallstudier.  Kritiken  
grundar  sig på  att vissa forskare ifrågasätter  de  traditionella relatio-
nerna inom  forskningen samt  forskarens  roll  i  forskningsprocessen.  
Detta speglas exempelvis i frågor  som:  Vem är uppdragsgivaren? Vilka 
berörs  av  undersökningen och resultaten?  Hur  är  relationen  till under-
sökningsgrupperna? När  sker  återföring  av  resultaten?  (Patel  & 
Tebelius,  1987). Resultatet av  kritiken är att  det  vuxit fram  en ny  typ  av  
försöksuppläggning, nämligen aktionsforskning.  Vid  aktionsforskning 
är forskaren intresserad  av  möjligheten att  gå  ännu djupare i  sin 
forskning  genom att själv  delta  i ett förlopp. Forskaren  bedriver sin 
forskning via rollen som  förändringskonsult (Gummesson,  1985). 

2.2.2  Informationsinsamlingsmetod 

Med utgångspunkt från  den  forskningsansats och undersökningsmetod 
som forskaren valt måste hon eller han välja metod för informations-
insamling.  Den information  forskaren samlar  in  för att genomföra 
undersökningen kan vara av två  slag:  primär, där forskaren själv 
samlar  in  materialet, eller sekundär, där tidigare dokumenterat mate-
rial analyseras.  Informationen  kan vara kvalitativ och/eller kvantita-
tiv. 

Primärdata kan bestå av exempelvis enkäter, intervjuer eller observa-
tioner. Observationer brukar i  sin  tur delas  in  i direkt  observation  och 
deltagarobservation (Guiru-nesson,  1985).  

Fördelen med enkäter är att forskaren kan använda frågor med långa 
svarsalternativ. Forskaren kan också ställa känsliga frågor och får 
liten risk för intervjuareffekt. Nackdelar med  en  enkät är att  den  kan ta 
lång tid att genomföra,  den  passar inte alltid för frågor med fasta 
svarsalternativ  samt  att det finns risk för att svarsfrekvensen bli låg 
utan uppföljning. 

Fördelar med intervjuer är att  de  går relativt  fort  att genomföra, 
tillåter forskaren att ställa komplicerade frågor  samt  att följa upp  
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frågorna.  De  största nackdelarna med intervjutekniken är att  den  inte 
är bra för känsliga frågor och att intervjuareffekt kan förekomma.  Om  
intervjun sker  via  telefon kan forskaren dessutom vara tvungen att 
ställa relativt enlda frågor (Wiedersheim-Paul & Eriksson,  1991). 

Den  största fördelen  med observationer  är att forskaren  kan  studera 
beteenden och skeenden i ett  naturligt  sammanhang  samtidigt som de  
inträffar.  De  största nackdelarna är att  observationer kan  vara dyra 
och tidsödande, förekomsten  av  oförutsedda händelser  kan  påverka 
resultaten  samt  att  observationsobjektet kan  uppföra  sig  annorlunda 
än sitt vanliga beteende  (Patel  & Tebelius,  1987). Enligt  Gum.messon  
(1985)  är kvalitativa informella intervjuer och deltagande  observatio-
ner de metoder som ger  bäst möjlighet till  studier av  ett förlopp. 

Sekundärdata är  information som  samlats  in på  något sätt och finns 
dokumenterad. Ofta talas  om  skrivbordsundersökning när  det  är fråga  
om  sekundärdata.  

2.2.3 Val  av undersöknings- och 
informationsinsamlingsmetod 

I denna studie  har  två stycken undersökningsmetoder använts: 
aktionsforskning och surveyundersökning. 

Aktionsforskning valdes för att få  en  djupare kunskap om hur process-
ledning kan införas i  en  process. Detta realiserades  under  våren  1993  
genom att medverka som deltagande observatör när processledning 
infördes i  en  offertberedningsprocess vid  Volvo  Aero  Corporation  AB  i 
Trollhättan. 

För att fånga erfarenheter av processledning i svenska organisationer 
valdes  en  surveyundersökning i  form  av  en  brevenkät med öppna 
svarsalternativ. Orsaker till att använda öppna svarsalternativ var 
att: 

• processledning är  en  relativt ny ledarskapsmetod vilket medför 
att det finns behov av djupare kunskap och förståelse än  den  som 
kan erhållas med slutna svarsalternativ 

• processledning används på olika sätt i skilda organisationer och 
detta är svårt att fånga med slutna svarsalternativ  
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• begreppsbildning och definitioner är inte klara vilket försvårar 
användandet av slutna svarsalternativ. 

För att  dels få en  allmän  orientering  i ämnesområdet och  dels få  insikt i  
hur  några svenska  organisationer  använder processledning genom-
fördes ett  antal  informella intervjuer  vid  Järfälla  Industry Competence  
Center  (före detta  IBM  Järfälla) och Ericsson  Telecom  AB  i början  av 
studien. 

2.3 Mattel  
Oberoende av vilken metod för informationsinsamling forskaren väljer 
att använda måste hon eller han avgöra hur tillförlitlig och giltig 
informationen är. Forskaren måste också ta hänsyn till förekomsten av 
mätfel. Mätfelen kan vara systematiska eller slumpmässiga. Exempel 
på orsaker till mätfel är att  den  som svarar på  en  fråga inte vill eller 
kan ge riktiga svar, att mätinstrumentet  har  felaktigt formulerade 
frågor, och att samspelet mellan forskaren och det objekt hon eller han 
studerar ger felaktigt resultat. Kritisk granskning av vald informa-
tionsinsamlingsmetod görs vanligtvis utifrån begreppen reliabilitet och 
validitet.  

2.3.1  Reliabilitet 

Beteckningen syftar på tillförlitligheten och noggrannheten i själva 
mätproceduren. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna  har  ut-
förts, det vill säga hur väl mätinstrumentet motstår olika slumpmäs-
siga störningar (Hellevik,  1984).  Reliabiliteten är ett mått på i vilken 
utsträckning  en  undersöknings- eller informationsinsamlingsmetod  
under  lika förhållanden ger samma resultat vid olika tillfällen  (Bell,  
1993).  

Reliabiliteten för undersökningen diskuteras i aysnitt  5.3  Reliabilitet 
och validitet. 
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2.3.2 Validitet 

Validitet beror av vad det är som mäts, huruvida det verkligen är  de  
egenskaper som problemställningen gäller (Hellevik,  1984).  Validitet är 
ett mått på i hur hög  grad en  viss fråga mäter eller beskriver det som 
forskaren vill att  den  skall mäta eller beskriva. Att reliabiliteten är hög 
medför inte automatiskt att  validiteten  är hög.  En  fråga kan ge samma 
eller liknande svar vid olika tillfällen  men  ända inte mäta det som  den  
var aysedd att mäta  (Bell,  1993). 

Validiteten  för undersökningen diskuteras i aysnitt  5.3  Reliabilitet och 
validitet.  

2.4  Begreppsbildning 
Begreppsbildning är  en central del  av vetenskapsutvecklingen. Hur 
forskaren definierar begreppen blir avgörande för deras innebörd. 
Begreppen fungerar som  en  bas för  de  teorier forskaren ayser att an-
vända. 

Det finns ett antal olika sätt att definiera ett begrepp. Med  en  
kännetecknande  definition  beskriver forskaren  de  egenskaper som 
begreppet innehåller. Begreppen kan  ha  flera aspekter  men  i det 
aktuella sammanhanget läggs tyngdpunkten vid dessa kännetecken.  En 
definition  kan också var uppräknade, där forskaren räknar upp det 
som ingår begreppet.  En  exemplifierande  definition  innebär att 
forskaren beskriver ett fenomen med  de  förhållanden som är 
karakteristiska för det fenomen som skall definieras  (Holme  &  
Solvang, 1991).  

Kvalitetsteknik är ett relativt ungt forskningsområde i  Sverige.  För 
närvarande finns det två professorer i  Sverige,  varav  den  ena tillsattes  
1983  vid Tekniska Högskolan i Linköping och  den  andra  1990  vid 
Tekniska Högskolan i Luleå. Detta  har  bidragit till att  den  svenska be-
greppsbildningen inte är  klar.  Dessutom används ofta engelska be-
grepp, utan någon speciell förklaring, för att beskriva olika fenomen, 
även för svenska förhållanden.  Till  detta skall läggas att floran av nya 
begrepp ständigt växer i och med att nya böcker publiceras. Det är inte  
heller  ovanligt att dessa böcker skrivs av konsulter utanför  den  
akademiska världen som introducerar nya begrepp utan definitioner, 
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enbart för att kunna sälja dessa som någonting nytt. Tekniker och 
idéer, ofta utan större skillnader, kläds i och säljs med hjälp av olika 
svårbegripliga förkortningar. Exempel på sådana förkortningar är 
SPS, QFD, JIT, TQC, DFA,  ABC, BPI  och BPR. Vi måste därför var 
återhållsamma med dessa, vanligtvis trestaviga, förkortningar och 
bygga upp  en  svensk begreppsbildning som överensstämmer med 
övriga forskningsområden.  De  begrepp vi använder inom kvalitetsom-
rådet måste också på ett riktigt sätt förmedla innebörden av  de  
aktuella fenomenen  (Bergman  et al., 1993).  Begreppen måste vara 
enkla att säga och lätta att förstå  samt  ge  signaler  och innehålla 
värderingar som uppfattas på ett riktigt sätt.  

2.4.1 Definitioner  

I denna studie presenteras  de  flesta definitionerna löpande i texten. 
Nedan definieras dock ett antal begrepp som inte definieras i texten: 

Begrepp 	 Definition  

Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, 
processer och resurser för att leda och styra 
verksamheten med ayseende på kvalitet. 

En  grupp medarbetare inom  en  funktionell  
organisation,  exempelvis inköp, försäljning 
och marknadsföring. 

Tiden  från det att  en  process erhåller ett ob-
jekt till det ögonblick processen levererar ett 
färdigt resultat 

En chef  i linjeorganisationen. 

• Linjeorganisation •  En organisation  där varje medarbetare bara  
har en chef.  

• Projekt • En  tidsbegränsad och från övrig verksamhet 
avgränsad arbetsuppgift som genom styr-
ning av tilldelade resurser skall nå upp-
ställda mål. 
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3 	Från vertikalt synsätt till 
processyn 

Detta kapitel inleds med ett sammanfattning av delar ur  den  klassiska 
organisationsläran,  samt en  redogörelse för bakgrunden till att orga-
nisationer  har  börjat att fokusera på processer. Vidare beskrivs ett 
vertikalt synsätt på organisationen som många gånger medför  
problem  i arbetet. Kapitlet ayslutas med att beskriva processer och 
processynen.  

3.1 	Från funktioner till processer 
Ursprunget till  dagens  organisationslära  kan  hänföras till  den tid då  
arbetsfördelning utvecklades. Tidiga  bevis på  arbetsfördelning  finner 
vi på  hieroglyfer från forntidens  Egypten, se figur 3.1.  Denna  figur  
brukar ibland också anges  som det  första  beviset på en kontrollant. 
Den har  blivit  logotype  för Juran  Institute,  ett  av USAs  största konsult-
företag inom  kvalitetsområdet. 

Figur 3.1 	Hieroglyf  från  Egypten som  visar  hur  arbetet  med  att 
bygga  pyramider  organiserades. Två  personer  formar 
stenblocket medan  en tredje person  kontrollerar att  måt-
ten på  stenblocket blir  de  rätta. (Från Juran & Gryna,  
1980,  och  Bergman  & Klefsjö,  1994, s. 51.) 

År 1776  publicerade  Adam  Smith  (1723  —  1790)  sitt verk  "Wealth of  
Nations"  där  han  visade  på  vilka vinster  det  fanns att hämta genom att 
dela upp arbetsuppgifter. Smith  hade  studerat  en  knappnålsfabrik och 
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kommit fram till att om arbetsuppgifterna delades mellan  de 10  arbe-
tarna kunde  de  producera  48 000  knappnålar på  en  dag. Tidigare, när 
varje arbetare utförde alla arbetsmoment kunde  man  bara producera  
200  knappnålar på  en  dag. Genom sina  studier  visade Smith att arbets-
fördelning gav ökad produktivitet och  en  lägre tillverkningskostnad än 
tidigare (Melan,  1992).  

Därmed  lade  Smith grunden för  den  industriella revolutionen. Allt 
eftersom  den  industriella revolutionen framskred och produktions-
tekniken utvecklades, uppstod ett ökat behov av att koncentrera resur-
serna för att uppnå stordriftsfördelar. Större och större organisationer 
säg dagens ljus, med  en  mer komplex och specialiserad verksamhet än 
tidigare. För att kunna styra dessa verksamheter utvecklades speciella 
funktioner vid organisationerna.  

Den  administrativa skolan -  Henry  Fayol 

År  1916  beskrev  Henri  Fayol  (1841  -  1925)  i  "Industrial  and General 
Administration" sex  olika aktiviteter eller funktioner som han ansåg 
vara grundläggande för  en organisation, se  figur  3.2.  

Ett företags 
aktiviteter 

Tekniska 
aktiviteter 

Finansiella 
aktiviteter 

Redovisnings- 
mässiga 

aktiviteter 

Kommersiella 
aktiviteter 

Säkerhets- 
mässiga 

aktiviteter 

Administrativa 
aktiviteter  

Figur 3.2 	Henri  Fayols  identifiering  av en organisations aktiviteter 
eller funktioner.  (Fritt  efter  Stoner & Freeman,  1989, s. 
42.)  

Fayol hade ett speciellt intresse för  de  administrativa aktiviteterna 
som han delade upp i följande fem funktioner: planering,  organisation,  
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ordergivning,  samordning  och kontroll.  Med planering  menades 
skapandet  av  verksamhetsplaner  som  möjliggör för  organisationen  att  
nå  sina  mål. Med organisation  menades  mobilisering av  material och 
mänskliga  resurser  för att verkställa verksamhetsplanerna.  Med  
ordergivning menades utfärdande  av  riktlinjer till medarbetarna  så  att  
de kan  utföra sitt arbete.  Med samordning  menades säkerställandet  av  
att resurserna och aktiviteterna inom  organisationen  fungerar i  
harmoni  för att uppnå målen.  Med  kontroll åsyftades övervakning  av  
verksamhetsplanerna  så  att  de  blir utförda  (Stoner  &  Freeman,  1989).  

Samtida med Fayol verkade två andra personer som  har haft  stor in-
verkan på hur vi leder och styr arbetet i organisationer, nämligen  
Frederick W.  Taylor  (1856  -  1917)  och  Max Weber (1864  -  1920).  

Scientific management - Frederick W. Taylor 

Medan Fayol i huvudsak var intresserad av hela organisationen var 
Taylor intresserad av hur arbetet bedrevs inom organisationernas 
funktioner. Taylor var vid 1800-talets  slut  anställd vid ett amerikanskt 
stålverk som hade stora  problem. Den  teknologiska utvecklingen 
skedde allt snabbare samtidigt som infrastrukturen byggdes ut i allt 
raskare takt. Arbetsuppgifterna i företagen blev allt mer specialiserade 
och mekaniserade. Detta resulterade i att ledningen fick svårt att 
övervaka och samordna  de  olika funktionerna. 

Produktiviteten vid de  amerikanska industrierna  var låg.  Orsakerna  
var bland  annat dåligt utbildad arbetskraft,  låg  arbetsmoral och ar-
betarnas misstro till företagsledningen  efter den  stora arbetslösheten  
på  1870-talet (Bruzelius & Skärvad,  1989).  För att lösa problemen 
började Taylor studera  hur  lång  tid det tog  för stålarbetarna att utföra 
sina arbetsmoment.  Med  tidsstudierna  som bas,  bröt Taylor  ned  varje 
arbetsmoment i sina beståndsdelar.  Sedan  byggde  han  upp arbetsmo-
menten  igen så  att varje arbetsmoment  kunde ske så  snabbt  som  
möjligt. Därigenom  kunde  Taylor bestämma  hur  mycket  en  arbetare  
skulle  producera  med  tillgänglig utrustning och material. Taylor upp-
manade arbetsledningen att belöna arbetarna  efter  hur  mycket  de  pre-
sterade,  det  individuella ackordlönesystemet föddes.  Han  trodde att  en  
arbetare  som  överträffar ackorden inte behövde frukta att bli arbetslös  
eftersom  företaget  skulle  bli lönsammare  på grund av den  ökade  
produktiviteten  (Stoner  &  Freeman,  1989). Enligt  Taylor  var det 
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ledningens uppgift att konstruera  de  olika arbetsmomenten och 
kontrollera att regler och instruktioner följdes. Allt tankearbete  skulle  
flyttas från arbetsgolven upp till kontoren.  Han  rekommenderade 
också  en  funktionell ledningsorganisation där arbetsledarna  skulle  få 
så få och så specialiserade funktioner som möjligt (Bruzelius & 
Skärvad,  1989).  

Efter  första världskriget  fortsatte  och accelererade arbetet  med  att 
bryta  ned  arbetsuppgifterna till enkla specialiserade  moment.  Speciellt  
har de  massproducerande företagen och i synnerhet bilindustrin  (se  
Womack,  Jones &  Roos,  1990)  bidragit till denna utveckling.  

Den  byråkratiska skolan -  Max Weber 

Max Weber  var  en  tysk nationalekonom, sociolog och filosof.  Han  
försökte att beskriva organisationer utifrån auktoritetsförhållanden.  
Weber  ansåg att byråkratin var  den  perfekta strukturen för att bäst ta 
tillvara  de  mänskliga resurserna. Organisationer  skulle  uppnå effek-
tivitet genom formella regler, rapporter och kommunikationsvägar 
med  strikt  avgränsade ansvarsområden.  

En  byråkratisk  organisation  fungerar väl i stabila situationer,  men  är 
olämplig i dynamiska situationer med återkommande nya  problem  
eftersom  den  inte är förberedd för detta. Enligt  Weber  kännetecknades  
den  ideala organisationen av (Bruzelius & Skärvad,  1989):  

• långt  driven  specialisering och arbetsfördelning 

• strikt  ansvarsfördelning 

• hierarkisk uppbyggnad av funktionen 

• samordning tjänstevägen mellan organisationens avdelningar 

• utnyttjande av auktoritet som inflytelsemedel 

• noggranna förteckningar av normer och regler för beteende 

• opersonliga formella kontakter och kommunikation mellan 
befattningshavare 

• reglerad befordringsgång.  
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Trots att det är nästan  80  år  sedan  Taylor och Fayol beskrev sina ideer 
och att  organisations-  och ledarskapsteorier  har  utvecklats mycket  
sedan  dess,  har  dagens organisationer i stort sett samma utseende och 
arbetsformer. Vi leder och styr i hierarkiskt uppbyggda funktioner där 
medarbetarna  har  ansvar för små delar av verksamheten.  

USA  och  Europa  efter andra världskriget 

Direkt efter andra världskriget rådde  brist  på råvaror. Detta ledde till  
en  fokusering på byråkratiskt ledarskap och produktionsstrategier för 
att säkra tillgången på råvaror (Johansson  et al. 1993).  Många av 
ledarna i organisationerna hade militär bakgrund och förde med sig  
den  auktoritära ledarstilen till företagen. Allt eftersom organisatio-
nerna växte blev  den  auktoritära ledarstilen mer och mer byråkratisk. 
Efter  en  tid uppstod balans mellan behov och efterfrågan på råvaror. 
Eftersom  de  flesta länder var i ett uppbyggnadsskede var efterfrågan 
på produkter stor och det gick i stort sett att sälja allt vad företagen 
producerade. Detta ledde till att marknadsfunktionen blev  den  vikti-
gaste funktionen vid organisationerna medan  man  ägnade  mindre  
resurser på att utveckla produktionsformerna.  

Japan  efter andra världskriget 

Det japanska organisationerna befann sig vid samma tidpunkt i  en  helt 
arman  situation. Den  japanska ekonomin var till stor  del  utslagen efter 
kriget.  Landet  hade  brist  på  kapital  och utländsk valuta, vilket med-
förde att japanska företag inte kunde köpa  in den  senaste väster-
ländska produktionsteknologin. På grund av att  den  japanska rege-
ringen ville att  landet skulle  bygga upp  en  egen industristruktur hade  
de  förbjudit utländska investeringar. Detta medförde att  de  väster-
ländska produktionsmetoderna inte fick fotfäste i  Japan.  Vidare hade  
den  amerikanska ockupationsmakten infört nya arbetslagar som 
stärkte arbetarnas  position  i företagen. Fackföreningarna hade  en  
stark  ställning i organisationerna vilket medförde att arbetskraften 
inte kunde betraktas som  en  rörlig kostnad eller utbytbar  del.  Dessutom 
hade varje  organisation  bara  en  fackförening vilket främjade samar-
betet mellan arbetare och tjänstemän. På grund av ovanstående för-
hållanden hade  den  japanska industrin helt andra förutsättningar att 
starta och utveckla industriell produktion. Istället för att satsa på  
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marknadsfunktionen satsade japanerna  på  att göra produktions-
systemen  så  produktiva och kostnadseffektiva  som  möjligt, för att 
därigenom kunna öka marknadsandelar.  

Eftersom  tillgången  på  utländskt  kapital  och nya  maskiner var  dålig, 
fick  den  japanska industrin välja andra  produktionsstrategier.  Genom 
att samma  maskiner skulle  kunna tillverka ett  relativt stort antal 
detaljer var man  tvungna att bygga upp flexibla produktions-
anläggningar  med  korta omställningstider.  På grund av  att maski-
nerna ofta måste ställas  om  insåg arbetarna  hur  viktigt  det var  att  de 
detaljer de  fick och bearbetade måste vara riktiga från början. 
Därigenom ökade kvalitetsmedvetandet  samtidigt som  förhållandet 
mellan  kund  och leverantör  blev  tydligare.  De  massproducerande 
industrierna i väst däremot lät sina  maskiner  producera samma detalj  
år efter år.  Japanerna reducerade utvecklings- och  produktionstider  
genom att låta  de  inblandade avdelningarna samarbeta i  stor  ut-
sträckning, till skillnad mot företagen i väst där nära samarbete mellan 
avdelningarna tillhörde undantagen.  De  utvecklade också samarbetet  
med  och mellan leverantörerna för att öka leverantörernas  egen  
produktutveckling, kunskapsnivå,  produktkvalitet  och leverans-
precision. I väst spelade  man  ofta ut leverantörerna mot varandra och 
valde  den  leverantör  som kunde  erbjuda lägst  pris. Resultatet av  detta 
arbetssätt  var  att japanerna  kunde  producera  detaljer  till  en  mycket 
lägre kostnad än  vad  industrierna i väst  gjorde. Samtidigt  ökade 
förståelsen för att  se  verksamheten i  processer  i stället för  funktioner 
eller  avdelningar.  Det var  framför allt  Toyota  som drev  denna ut-
veckling. Deras produktionsmetod är idag välkänd för oss  under  
namnet  mager produktion  ("lean production").  Alla företag i  Japan  
arbetade inte  enligt mager produktion, men efter  oljekrisen i början  av  
1970-talet övergick fler och fler japanska företag till  mager produktion  
och till att bli processfokuserade (Johansson  et al., 1993). 

Under  det senaste årtiondet  har  fler och fler västerländska företag 
anammat  de  japanska produktionsfilosofierna och börjat att fokusera 
på verksamhetens processer, och då framför allt inom  de  tillverkande 
funktionerna.  Figur 3.3  visar hur processynen  har  utvecklats i  Japan 
respektive  i västvärlden. 
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Strategier  1  huvudsak inriktade på  

Produktion 	Marknad  

Japansk utveckling utveckling 
Västerländsk utveckling  

Figur 3.3 

	

	Illustration  över hur  de  japanska företagen, både vad 
gäller organisationsstruktur och strategier,  har  fokuserat 
på processer tidigare än  de  västerländska företagen. 
(Fritt efter Johansson  et al., 1993, s. 3.) 

3.1.1  Vertikalt  synsätt  

Schein (1988)  ger  följande  definition  av  en organisation "an organi-
sation is the planned coordination of the activities of a number of 
people for the achievement of some common, explicit purpose or goal, 
through division of labor and function, and through a hierarchy of 
authority and responsibility"(Ibid., s.15).  Av definitionen  följer att  en 
organisation  kännetecknas  av:  

• koordination och styrning 

• mäl 

• arbetsfördelning 

• ledarskap. 
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Från definitionen kan vi notera att det är aktiviteter som skall styras, 
inte människor vilket är  en  vanlig uppfattning. 

Varje  form  av organiserad mänsklig aktivitet ger upphov till två 
grundläggande behov, nämligen fördelningen av arbetet i olika arbets-
uppgifter som behöver utföras,  samt  koordinationen av dessa arbets-
uppgifter för att fullborda aktiviteten.  En organisations  struktur kan 
beskrivas med hur alla aktiviteter  har  delats upp i speciella arbets-
uppgifter och hur koordineringen sker mellan dessa arbetsuppgifter 
(Mintzberg,  1983). Om en  ledare tillfrågas om hur dess  organisation  
kan sammanfattas, blir resultatet ofta i  form  av ett organisations-
schema  (Schein,  1988).  Även om inte organisationsschemat visar 
ekonomiska eller sociala relationer, anses  den  vara  en  passande bild 
över arbetsfördelningen.  Den  illustrerar dess olika positioner, hur 
dessa positioner är grupperade i ett antal logiska enheter eller funk-
tioner, antalet hierarkiska nivåer  samt  flödet av  den  formella auktori-
teten (Mintzberg,  1983). Figur 3.4  visar ett karakteristiskt utseende på 
ett organisationsschema för  en  linjeorganisation.  

VD  

Inköps- 
chef  

I  
Produk-

tionschef  
Konstruk-
tionschef  

I  
Logistik- 

chef  
Marknads-

chef 

Ett normalt utseende på ett företags organisations-
schema.  Figuren  återger dels  de  olika hierarkiska 
nivåerna, dels  de  olika funktionerna. (Fritt efter  Schein,  
1988, s. 17.)  

Att gruppera personer i  en organisation  i olika hierarkiska nivåer och 
funktioner är  en  förutsättning för att koordinera arbetet. Förutom 
uppdelningen av arbetsuppgifter hör grupperingen ihop med minst 
fyra viktiga faktorer (Mintzberg,  1983):  

• gruppering skapar förutsättningar för ett  system  som säker-
ställer övervakning och kontroll mellan positioner och funktioner 
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• gruppering kräver att positioner och funktioner delar gemen
samma resurser

• gruppering ger möjlighet till gemensamma prestationsmått

• gruppering främjar ömsesidig anpassning.

Problem med det vertikala synsättet 

Enligt Rummler & Brache (1991) finns det tre viktiga objekt som inte 
visas i ett organisationsschema och därmed medför stora problem. För 
det första visar ett organisationsschema inte de varor eller tjänster 
som organisationen producerar. För det andra visas inte organisa
tionens kunder. Slutligen, och allra viktigast, visas inte arbetsflödet 
som utvecklar, producerar och levererar varorna eller tjänsterna. 

Problemen uppstår när organisationens ledare ser organisationen som 
en samling av vertikala funktioner eller avdelningar och leder den 
därefter. Rummler & Brache (1991) hävdar att det är mycket vanligt att 
ledare som har ansvar över ett flertal funktioner leder dessa skilt från 
varandra, och att kontakterna mellan funktionerna är begränsade till  
olika former av aktivitetsrapporter. Under sådana förhållanden upp-  
står lätt en form av fiendskap, i stället för gemenskap, mellan de olika  
funktionernas ledare. Vertikala "murar" byggs runt funktionerna, vars 
ledare i första hand ser till att arbetet inom den egna funktionen sköts. 
Detta leder till att det tvärfunktionella samarbetet mellan funktio
nerna, som till slut kommer att resultera i den färdiga produkten, får 
en sekundär betydelse (Melan, 1989). 

Det finns i huvudsak tre grundläggande kategorier av tvärfunktionellt 
samarbete (Davis, 1991): 

• samarbetet mellan funktioner i ett arbetsflöde

• samarbetet mellan funktioner där den ena är en fristående stöd
eller stabsfunktion och bistår den andra funktionen med service
eller råd

• samarbetet mellan två funktioner där den ena granskar eller ut
värderar den andras arbete.
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Enligt Harrington (1991) resulterar ett horisontellt arbetsflöde kombi
nerat med en vertikal organisation i många tomrum och över
lappningar vad gäller ansvar, se figur 3.5. Dessutom gynnas sub
optimering genom att varje funktion optimerar sin funktion och inte 
ser till att optimera hela arbetsflödet genom organisationen. Ett annat 
problem är också att många linjechefer väljer att inte sprida informa
tion till andra linjechefer (Davis, 1991). Det kan resultera i att slut
kundens behov inte är känd i hela organisationen. 

Inköp 

VD 

Figur 3.5 Figuren illustrerar hur arbetsflödet i en linjeorganisation 
skär genom ett flertal funktioner. För varje funktion finns 
en ledare som ansvarar för sin funktion. Normalt finns det 
ingen som har ansvar för att leda, styra och förbättra hela 
arbetsflödet. (Efter ide från Harrington, 1991, s. 14.) 

Suboptimeringen kan också gynnas av en eller flera av följande 
faktorer (Melan, 1992): 

• ett belöningssystem inom funktionen som främjar värderingar
och beteenden som är skilda från den övriga organisationen

• ett gruppbeteende som främjar en trångsynt "vi och dom"-attityd
mot personer utanför gruppen

• kulturella mönster och beteendemönster som vid problematiska
situationer resulterar i att individer inte tar sitt ansvar utan i
stället skyller ifrån sig.
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3.2 Processer - definition och 
egenskaper 

3.2. 1 Begreppet process 

I alla organisationer förekommer en serie av aktiviteter som upprepas 
i tid och rum, med en början och ett slut, exempelvis orderhantering 
och produktutveckling. Varje order är unik, men behandlingen av varje 
order är i stort sett identisk. Produktutveckling bedrivs normalt som ett 
projekt där produkten är unik för varje tillfälle, men varje projekt 
genomgår ett antal gemensamma faser, exempelvis behovsanalys, 
marknadsanalys och komponentdesign (se avsnitt 4.1.3 Processledning 
och projektledning). Dessa faser upprepas vid varje projekt och samma 
typ av beslutsunderlag ligger till grund för att fatta beslut om 
projektets fortsättning (Bergman & Klefsjö, 1994). 

Det flöde av aktiviteter som upprepas gång på gång kallas för en 
process. Utmärkande för en process är att den: 

• Har en leverantör som bidrar med någon form av mätbart objekt
till processen. Det kan vara en extern leverantör eller en intern
leverantör, det vill säga en annan process.

• Består av en eller flera aktiviteter som med en mer eller mindre
grad av variation förädlar objektet till ett på förhand bestämt
mätbart resultat.

• Har en kund till det i processen producerade resultatet. Kunden
kan vara intern, det vill säga en process, eller extern.

• Är avgränsad, det vill säga har en preciserad början och ett pre
ciserat slut. Avgränsningen utgörs av så kallade gränssnitt.

• Är återkommande, det vill säga de aktiviteter som formar proces
sen utförs med mer eller mindre jämna tidsintervall.

• Använder en organisations resurser, exempelvis information,
energi eller arbetstid för att möjliggöra omvandlingen från objekt
till färdigt resultat.
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En  mer sammanhängande  definition  av  en  process blir således:  

En  process består av  en  serie av aktiviteter med preciserad början och  
slut,  och som med hjälp av  en organisations  resurser, återkommande 
förädlar ett mätbart objekt från  en  leverantör till ett på förhand 
bestämt mätbart resultat till  en  kund.  

Figur 3.6  illustrerar  en  process enligt ovanstående  definition. 

Leverantör 	Process Kund  

Objekt 	 Resultat  

Gränssnitt 	 Gränssnitt  

Figur 3.6  En  process förädlar ett objekt till resultat för  en  kund med 
hjälp av resurser från organisationen. Processens gräns-
snitt avgör processens omfattning. (Fritt efter idé från 
Steneskog  1991, s. 56.) 

3.2.2  Processyn 

Processynen innebär att  man  utgår från  en  helhetsbild av  de  arbets-
flöden som finns i organisationen och fokuserar på det tvärfunktionella 
flödet i stället för på funktioner.  En  processyn  har  många fördelar 
jämfört med det traditionella vertikala synsättet.  Figur 3.7  är ett försök 
till att illustrera processynen. Vid jämförelse med figur  3.4  framgår här 
tydligt det som saknas i ett traditionellt organisationsschema, 
nämligen kunden, produkten, informationsflödet och hur arbetet 
egentligen bedrivs inom organisationen. Processynen visar att arbetet 
sker i flöden eller processer, som skär igenom  de  funktionella 
gränserna. Det visar också det interna kund-levarantörsförhållandet 
genom vilket varor och tjänster produceras  samt de  gränssnitt som 
finns mellan organisationens olika funktioner. Det är vid dessa 
gränssnitt som vi finner  de  flesta orsakerna till  en organisations 
problem.  
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Figur 3.7 	En  organisationsbeskrivning  enligt  processynen  som  ut-
förligare än ett traditionellt organisationsschema  beskri-
ver en  hur  en organisation  egentligen fungerar. (Fritt  
efter Rummier  &  Brache,  1991, s. 58.) 

Centralt  i processynen är att fokusera  på kundens behov  och önskemål,  
samt  hur dessa uppfylls (Loinder & Rentzhog,  1994). Det  inbegriper att  
en stor  vikt läggs  på  hur arbetet utförs inom  organisationen,  till  
skillnad från  den  traditionella  produktfokuseringen som  fokuserar  på 
vad som  görs.  

Det  är  processtrukturen som  gör  det  möjligt för  organisationer  att för-
ädla dess  produkter,  och  det  är processerna  som  är nyckeln  till  felfria  
produkter,  inte människor. Processerna fungerar  som  broar  eller  
länkar mellan funktionerna.  Enligt  Davenport  (1993)  är  den  funktio-
nella hierarkiska  strukturen en momentan  beskrivning över  ansvar  och 
informationsvägar.  Processtrukturen  visar  en dynamisk  beskrivning  av  
hur  organisationen  skapar ett mervärde. Dessutom  går det  inte direkt 
att mäta i  den  hierarkiska  strukturen.  I  processer går det  däremot att 
mäta kostnader,  ledtider  och kundtillfredsställelse.  

Om  organisationen inte fokuserar på processen är det svårt att erbjuda 
produkter med samma egenskaper gång på gång. I stället kommer 
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produktens egenskaper att variera. Framgångsrika  organisationer  
måste  givetvis både  kunna erbjuda bra  produkter samt ha  effektiva och 
ändamålsenliga  processer  för att producera produkterna.  En processyn  
innebär att  organisationen  skapar balans mellan satsningar  på 
produkter  och  processer  (Davenport,  1993). 

Enligt  Imai  (1986)  överbryggar processynen klyftan mellan process och  
resultat,  mellan  mål  och medel  samt  hjälper människor att  se  helhets-
bilden. Imai menar också att  det  är processynen  som gjort det  möjligt 
för  japansk industri  att skaffa sitt försprång  på  världsmarknaden. 

För att belysa skillnaden mellan att fokusera  på organisationens  
vertikala  struktur  och att fokusera  på organisationens processer anger  
Harrington  (1991)  följande begreppspar:  

Fokus  på  den  vertikala strukturen 

• De  anställda är problemet 

• Anställda för att utföra arbete 

• Göra mitt arbete 

• Förstå mitt arbete 

• Mäta och styra individer 

• Förändra anställda 

• Det går alltid att hitta  en  bättre 
individ 

• Motivera anställda 

• Styra anställda 

• Lita inte på någon annan 

• Vem gjorde fel? 

• Rätta till fel 

• Kortsiktig ekonomisk vinning 
styr beslutsfattandet  

Fokus  på processer 

• Processen är problemet 

• Medarbetare med sociala behov 

• Hjälpa till att få saker uträttade 

• Förstå hur mitt arbete passar  in  
i  den  totala processen 

• Mäta och styra processer 

• Förändra processer 

• Det går alltid att förbättra 
processen 

• Riva ned barriärer 

• Utveckla människor 

• Samarbeta mot gemensamt mål 

• Vad tillät felet att uppstå? 

• Minska  variation  

• Kundcentrering 
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3.2.3  Kännetecken  pa  en  bra process  

Enligt  Harrington  (1991)  och Melan  (1992)  är processynen väl utbredd i 
fysiska tillverkningsprocesser. Tillverkningsprocesser  har under en  
längre  tid  varit i  fokus  för förbättringsarbete. Stora insatser  har  lagts  
ned  för att minska kostnader, förkorta  ledtider  och reducera antalet fel  
på de produkter som  tillverkas i  processen.  Karakteristiskt för  en  
välskött tillverkningsprocess är att (Melan,  1992):  

• Någon är ansvarig för  hur  processen  fungerar —  en  process-
ägare. Ägarskapet och  ansvaret  är tydligt och uttalat till  en chef, 
som  vet  vad processen  skall prestera.  Chefens  arbete värderas  
regelbundet,  exempelvis i  form av  redogörelser och  rapporter om 
processens  kostnader,  antal  fel  på de produkter som  tillverkas 
och förmåga att hålla  tidsplaner.  

• Gränssnitten till andra  processer  inom  organisationen  är  klart  
definierade. Tillverkningsprocesser  har en  tydlig början och ett 
tydligt  slut.  Produkten  som kommer  ut från tillverknings-
processen, likaväl  som de objekt som kommer in  i tillverknings-
processen, är synliga och materiella. Däremot återger inte alltid 
produktspecifikationerna  kundens behov,  och  det  är inte säkert 
att leverantörerna riktigt  har  förstått  vad som  krävs för att till-
verkningsprocessen skall fungera  så  rationellt  som  möjligt. 

• Arbetsflödet och arbetsuppgifterna är dokumenterade.  Det  finns 
utförliga beskrivningar, ofta i  form av  kartor,  som  visar  hur  
objektet  bearbetas, sätts ihop och förädlas till  en  färdig  produkt.  
Vidare är  de  arbetsmoment  som  skall utföras  på objektet  doku-
menterade, exempelvis i  form av  produktionsberedningar. 

• Regelbundna mätningar utförs för att kunna styra  processen  och 
produkten.  Både  i tillverkningsprocessen, och  vid  dess gränssnitt 
till andra  processer  görs mätningar  som  baseras  på  statistiska  
metoder.  Mätningarna görs  dels  för att övervaka  processen  och  
dels  för att säkerställa att  processen har  förmåga och  stabilitet  
att producera  produkter med så små variationer som  möjligt.  Vid 
de  olika förädlingssteg  som objektet  genomgår, utförs mätningar 
för att säkerställa att  den  färdiga produkten  får de specifika-
tioner som  efterfrågas. Mätningarna används också för att för-
hindra att felaktiga  objekt når  nästa förädlingssteg. 
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Hos många tillverkande organisationer visar det sig emellertid att till-
verkningsprocessens andel av  den  totala ledtiden i orderprocessen, 
från försäljning till leverans, bara är  en  liten  del  av  den  totala ledtiden,  
se  figur  3.8.  För att minska  den  totala ledtiden är det därför nöd-
vändigt att utgå från  en  helhetssyn och förbättra hela orderprocessen 
(Bruzelius & Skärvad,  1992).  Det innebär att även  de  processer som 
inte  har  fysisk tillverkning, så kallade tjänsteprocesser eller tjänste-
mannaprocesser, måste förbättras. 

Orderprocessen 
	Tillverkning 

Försälj-
ning 

Order- 
behand- 

ling 

Specifi- 
kation  

Konstruk- 
tion 

Bered-  
ning  

Plane-

I  
ring 

,  
Lev 

o
e
c
r
h
ans  

installation 
 •  

70 80 90 100%  
	 i  

Andel av 
total ledtid 

Figur 3.8 	Illustration  över  en  orderprocess. Processen börjar med 
försäljning och slutar med att produkten levereras och in-
stalleras. Tillverkningens andel av  den  totala ledtiden är 
ofta  en mindre del.  (Fritt efter Bruzelius & Skärvad,  1992, 
s. 43.)  

Det finns således  en  stor förbättringspotential i tjänstemanna-
processerna.  En  amerikansk produktivitetsundersökning  (se  Henkoff,  
1991)  visar att produktiviteten i tillverkningsprocesser  under 1980  -  
1990  hade ökat i genomsnitt med  4,1  procent  per  år, medan produk-
tiviteten i tjänstemannaprocesser enbart hade ökat i genomsnitt med  
0,2  procent  per  år. Enligt Davis  (1991)  är orsaken att tjänstemanna-
processerna inte  har  undergått samma noggranna analys som till-
verkningsprocesser,  samt  att det  har  saknats förbättringsmetoder och 
verktyg för att öka produktivitet och kundtillfredsställelse i denna typ 
av processer. Melan  (1992)  menar att det är aysaknaden av proces-
synen i tjänstemannaprocesserna som medfört att  de  inte förbättrats i 
samma utsträckning som tillverkningsprocesser. 
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3.2.4 Processtruktur  

För att kunna skilja mellan olika  processer  mäste  det  finnas  en synlig 
processtruktur.  Ett lämpligt sätt  kan  vara att bygga  strukturen  i två  
dimensioner, dels en dimension som beskriver den  uppgift  som pro-
cessen har  och  dels en hierarkisk dimension. 

Rise  & Wiklund  (1992)  bygger  en  processtruktur beroende på vilken 
uppgift processen  har, se  figur  3.9. De  skiljer mellan operativa pro-
cesser, stödprocesser och ledningsprocesser: 

• Operativa processer  har  till uppgift att uppfylla kundens behov 
och förädla  de  produkter organisationen erbjuder kunden, exem-
pelvis produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och 
distributionsprocesser. Vanligtvis  har  dessa processer direkt 
kontakt med  den  externa kunden. 

• Stödprocesser är processer vars uppgift är att tillhandahålla 
resurser till  de  operativa processerna, exempelvis personal-
rekryteringsprocesser, underhållsprocesser och informations-
processer. 

• Ledningsprocesser  har  till uppgift att besluta om organisationens 
mål och strategier  samt  genomföra planering, styrning, förbätt-
ring och uppföljning av organisationens övriga processer. Några 
ledningsprocesser är budgeteringsprocesser, revisionsprocesser 
och planeringsprocesser. 

Stöd- 
processer  

Figur 3.9 	Illustration  över  en organisations  processer utgående från 
vilka uppgifter processerna  har.  (Efter idé från  Rise  & 
Wiklund,  1992.)  
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Beroende på omfattning och komplexitet hos olika processer kan det 
vara nödvändigt att dela in dem i olika hierarkiska nivåer. På grund av 
svårigheten att avgöra vad som är en aktivitet och vad som är en 
process går det inte exakt att säga hur många nivåer som bygger upp 
en process. Harrington (1991) använder följande nivåer: 

• process som ett flöde av delprocesser

• delprocess som ett flöde av aktiviteter.

Det kan också vara nödvändigt att använda fler nivåer, exempelvis 
kan delprocesser brytas ned i ytterligare delprocesser. Den lägsta 
nivån utgörs av aktiviteter eller arbetsmoment, se figur 3.10. 

Process 

Figur 3.10 Illustration över de olika hierarkiska nivåerna för en pro
cess. Antalet nivåer avgörs av processens omfattning och 
komplexitet. (Fritt efter Harrington, 1991, s. 30.) 
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4  Processledning 
Detta kapitel inleds med  en kort  beskrivning av processledning. Avsnitt  
4.1  Förbättringsarbete, visar på två olika angreppssätt för att för- 
bättra processer,  samt en  metod för att kommunicera organisationens 
mål med förbättringsarbetet. Avsnittet innehåller också  en  beskrivning 
över hur processledning kan tillämpas i processer där arbetet ofta drivs 
i projektform. I aysnitt  4.2  Processledning i  en  linjeorganisation, redo-
visas ett antal  roller  som kan finnas i  en organisation  som leder i 
processer. Avsnitt  4.3  Arbetsmodell för att införa processledning, 
beskriver  en  modell som kan användas vid arbetet med att införa 
processledning i  en organisation.  I aysnitt  4.4  Kartläggningstelcniker, 
redogörs för ett antal tekniker som kan vara användbara för att kart-
lägga processer. Avsnitt  4.5  Verktyg och metoder i förbättringsarbetet 
behandlar olika verktyg och metoder som kan användas för att 
förbättra processer. Kapitlet ayslutas med  en  beskrivning av hur 
processledning  har  tillämpats vid  en  offertberedningsprocess.  

Kort  beskrivning av processledning 

Processledning är  en systematisk  metod för att organisera, leda och 
ständigt förbättra  en organisations processer.  Processledning  bygger 
på  att  se  och leda  organisationen som  ett  system av  tvärfunktionella  
processer  i stället för vertikala  funktioner. Enligt  Harrington  (1991) 
kan  processledning tillämpas  vid cirka 80% av  alla  processer  i  en 
organisation. 

Centralt vid  processledning är att utgå från ett helhetsperspektiv  på 
organisationen  och att förbättra processernas  (Harrington,  1991,  och 
Melan,  1992):  

• kvalitet, det  vill säga processernas förmåga att tillfredsställa  
kundens eller  kundernas  behov  och förväntningar 

• effektivitet, det  vill säga  hur  väl processerna utnyttjar  organisa-
tionens resurser  för att producera  resultatet  

• anpassningsförmåga,  det  vill säga  hur  väl processerna  kan  an-
passas till förändrade förutsättningar.  

Det är således dessa tre egenskaper som måste mätas i varje process. 
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För att införa processledning i  en organisation  behöver organisationen 
organisera sig för att kunna leda och förbättra processerna. Dessutom 
behöver organisationen  en  arbetsmodell som medför ett systematiskt 
införande av processledning i organisationen. 

Tillvägagångssättet för att införa processledning i  en organisation  kan 
grovt sammanfattas i ett antal metodsteg  (Rise  & Wiklund,  1992):  

• identifiera organisationens operativa processer  samt  lednings-
och stödprocesser och fatta beslut om i vilka processer process-
ledning skall tillämpas. 

• utse ansvariga ägare för dessa processer 

• besluta om vilken process som först skall förbättras och sätt mål 
för förbättringsarbetet 

• kartlägg och beskriv processen  samt  synliggör dess kunder och 
leverantörer 

• bestäm mätpunkter och påbörja mätningarna 

• analysera processen och välj angreppssätt för att förbättra 
processen 

• implementera förändringarna i processen 

• genomför kontinuerliga mätningar och förbättringar i processen.  

Figur 4.1  Illustrerar  en  process där processledning tillämpas. 
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Planera  
2  &  4  Prioritera 

Besluta 

Figur 4.1 	Figuren  illustrerar principen för processledning.  En  pro-
cessförbättringsgrupp  med  ansvarig ägare  styr  och 
förbättrar  processen kontinuerligt.  Förbättringsarbetet  
kan  liknas  vid  PDSA-cykeln  eller  förbättringscykeln,  se  
aysnitt  4.5.1  Förbättringscykeln:  "Plan"  = Planera — 
prioritera — besluta,  "Do"  = Inför — stabilisera — utveckla 
och förbättra,  "Study"  = Mät, "Act" = Utvärdera och lär. 
(Fritt  efter idé  från Stenskog,  1992, s. 8,  och Ericsson,  1993, 
s. 22.) 

Resultatet av att processledning  har  använts i  en  process är att 
processen: 

• har en  ägare med ansvar och befogenheter att både leda och 
kontinuerligt förbättra processen,  en  processägare 

• är identifierad och dokumenterad  samt  är känd av alla medar-
betare som arbetar i processen 

• har  preciserade gränssnitt till kunder och leverantörer 
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• har en  grupp personer som tillsammans med processens ägare 
arbetar med att kontinuerligt förbättra processen,  en  process-
förbättringsgrupp 

• har  etablerade mätpunkter som kontinuerligt mäter processens 
kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga 

• är  stabil,  det vill säga processens resultat går att förutsäga inom 
förutsägbara gränser 

• kontinuerligt utvecklas och förbättras.  

4.1  Förbättringsarbete  

4.1.1  Angreppssätt för att förbättra  en  
process 

För att förbättra  en  enskild process kan organisationen välja mellan 
att antingen förbättra  den  befintliga processen eller att utforma  en  ny 
process,  se  figur  4.2.  

   

Förbättra 
befintlig 
process 

 

Fokusera på 
och förbättra 

processer  

 

  

  

   

Utforma 
ny 

process  

Figur 4.2 	Utgående från processynen  kan organisationen  välja 
mellan att förbättra befintliga  processer eller  att utforma 
nya  processer.  Valet  av  angreppssätt  beror på den  
enskilda  processens  förmåga att tillfredsställa kundernas 
och  organisationens  kray. (Fritt  efter  Harrington,  1994, s. 
6.)  

Båda angreppssätten bör användas för att förbättra processerna. 
Ibland räcker det med att göra förbättringar i  den  befintliga processen, 
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ibland måste organisationen utforma  en  helt ny process för att nå  de  
önskade förbättringarna. Angreppssätten är till viss  del  lika,  men  det 
finns ett antal väsentliga skillnader,  se  tabell  4.1.  

Tabell  4.1 	Beskrivning över  de  väsentligaste skillnaderna mellan att 
förbättra  en  befintlig process och att utforma  en ny  pro-
cess. (Fritt  efter  Harrington,  1994, s. 6.)  

Förbättra befintlig 
process 

Utforma  en ny  
process  

Grad av  förändring  hos  
processen  

Logisk/stabil  Radikal 

Utgångspunkt för för- 
ändringen  

Befintlig process Förutsättningslöst (från 
"elf  blankt  popper")  

Antal  förändringar i  
processen 

En  gång/kontinuerligt  En  gång  

Tid  till  effekter  börjar  
synas 

Relativt kort Relativt  Lång 

Medverkan från  pro-  
cessens medarbetare  

Hög  Relativt låg  

Den  förbättrade 
processens  omfattningl 

Fortfarande  
tvärfunktionell process 

Processen 
funktionaliseras 

Risk för att misslyckas  
med  förändringen 

Relativt  liten  Relativt stor 

Förändringsområde  hos 
organisationen  

Kultur  Kultur/struktur  

Förbättringspotential 	 Hög Mycket hög 

Skillnaderna i angreppssätten kan också enligt  Hammer  & Champy  
(1993)  likställas med skillnaderna mellan  en deduktiv  och  induktiv  an-
sats,  se  figur  2.1  på sid  10. En deduktiv  ansats till förbättringsarbetet är 
att utgå från  den  befintliga processen, identifiera dess  problem  och lösa 
dessa  problem. En induktiv  ansats är att först upptäcka  en  kraftfull 
lösning, vanligtvis genom informationsteknologi, och  sedan  söka efter  
de problem  som  den  kan lösa. 

lAtt förbättra  en  befintlig process innebär vanligtvis att  den  förbättrade proces-
sen fortfarande går igenom ett flertal funktioner. Att utforma  en  ny process 
innebär ofta att  den  nya processen inte går igenom ett flertal funktioner utan  
den  får  sin  egen funktion i organisationen.  
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Förbättra befintlig process 

Att förbättra  en  befintlig process genomförs genom att först analysera  
processens problem,  och  sedan  studera vilka möjligheter  det  finns till 
att lösa  dem  och förbättra  processen.  Utgångspunkterna för förbätt-
ringsarbetet bör vara att  (Harrington,  1991):  

• Minimera onödiga administrativa  rutiner. På  många ställen i  en 
organisation  finns administrativa  rutiner som  inte fyller något 
syfte.  Det kan  exempelvis vara ett  flertal personer  i  organisa-
tionen som  måste kontrollera, godkänna och underteckna ett  
dokument.  Vanligtvis räcker  det med  att  en person  utför samtliga  
aktiviteter.  

• Minimera icke-värdeska  pande  aktiviteter. Varje aktivitet som 
utförs medför kostnader i processen,  men  alla aktiviteter tillför 
inte värde för kunden. Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter 
som behövs för att förse processens resultat med  de  egenskaper 
som kunden efterfrågar. Vissa aktiviteter tillför inget värde för 
kunden,  men  är nödvändiga för att processen skall kunna fun-
gera. Aktiviteter som inte tillför kunden något värde eller är nöd-
vändiga för att processen skall kunna fungera är icke värde-
skapande aktiviteter. Icke-värdeskapande aktiviteter kan ex-
empelvis vara godkännanden, kontroller,  transporter  och lager-
hållning. Processen kan förbättras genom att satsa på  de  värde-
skapande aktiviteterna och samtidigt minimera eller ta bort icke-
värdeskapande aktiviteter. 

• Ta bort repeterade aktiviteter. Genom att granska om liknande 
aktiviteter sker på flera ställen i processen, eller av olika per-
soner, finns möjligheter ta bort eller slå samman aktiviteter. 

• Förenkla processen. Allt eftersom tiden går  har  processer  en  be-
nägenhet att bli mer och mer komplexa, och därigenom svårare 
att överblicka och leda. Att förenkla processen innebär att göra 
aktiviteter lättare att utföra, lättare att lära och lättare att 
förstå. 

• Minimera processens ledtid. Långa ledtider kan medföra kost-
nader och förseningar för kunden. Det kan även innebära för-
lorade kunder. Genom att fokusera förbättringsarbetet på  de  
aktiviteter som  har  långa ledtider kan processens totala ledtid 
minskas. Exempel på förbättringar för att minska ledtiden i  pro- 
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cessen är att utföra aktiviteter parallellt, ändra ordningsföljden 
mellan aktiviteter och att  se  till att medarbetarna arbetar i 
samma  lokal.  

• Standardisera arbetsmoment och aktiviteter. Standardisering av 
arbetsmoment är viktigt för att nuvarande och framtida med-
arbetare skall kunna utföra aktiviteterna så effektivt som möjligt. 
Det är svårt att införa förbättringar i processen om med-
arbetarna utför aktiviteterna olika. Standardiseringen kan göras 
genom att skriva arbetsrutiner. Arbetsrutiner beskriver för både 
ledare och medarbetare hur processen fungerar och hur arbets-
momenten skall utföras. 

• Utöka samarbetet med leverantörerna. Processynen innebär  en  
fokusering på att tillfredsställa processens kunder. Lika viktigt är 
att fokusera på processens leverantörer. Leverantörerna måste 
få kännedom om processens behov och förväntningar för att 
kunna leverera erforderliga objekt till processen.  Om  inte 
leverantörerna kan bistå med erforderliga objekt måste  de  få 
hjälp så  de  kan uppfylla processens behov och förväntningar. 

• Automatisera och/eller mekanisera. Genom att använda datorer 
och informationsteknologi kan många aktiviteter och processer 
förbättras. Att introducera datorer och informationsteknologi i 
processer kräver dock omtanke.  Om  processen redan från början 
inte  har  rätt förutsättningar för att fungera, kan  en  felaktig an-
vändning av datorer och informationsteknologi innebära att pro-
cessen producerar mer skräp på kortare tid. 

• Bygg  in  processäkerhet. Fel kan alltid uppstå. Det gäller dock att 
utforma  de  olika aktiviteterna i processerna så att möjligheten 
att göra fel minimeras. 

• Förenkla språket. Alltför ofta uppstår  problem  i processen genom 
att medarbetarna inte kan tillgodogöra sig informationen på rätt 
sätt. Att underlätta läsning och förståelse är därför viktigt. 
Genom att förenkla och standardisera dokument  samt  använda 
ett begripligt språkbruk ökar chansen att informationen kan tas 
tillvara av medarbetarna. 

• Underhåll och öka utnyttjandet av  den  utrustning som används i 
processen.  Om man  ser till att utrustningen är i bra kondition 
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ökar tillförlitligheten hos processen.  En  trasig dator kan medföra 
att processen inte fungerar. 

Efter det att  en  befintlig process  har  förbättrats  har den  betydligt större 
möjlighet att uppfylla  de  krav som ställs på dess kvalitet, effektivitet 
och anpassningsförmåga,  se  figur  4.3.  

Före förbättring 
	

Efter förbättring  

Oe Aktivitet som kan elimimeras  

Figur 4.3 	Illustration  över skillnaderna i utformning  sedan en  be- 
fintlig process anpassats och icke-värdeska  pande akti-
viteter  eliminerats.  (Efter  Quality Network,  1992, s. 15.)  

Utforma  en  ny process 

Att utforma  en ny  process innebär att  organisationen totalt  bortser 
från  den  befintliga  processen  och förutsättningslöst utformar  en helt ny  
process  med en ny processtruktur. Organisationen  skall sträva  efter  att 
utforma  en så effektiv  process  som  möjligt.  Det  enda  kravet  är att  den  
nya  processen ligger linje med organisationens  affärsidé. Angrepps—
sättet tar inte hänsyn till  den  nuvarande  organisationsstrukturen,  
istället är  det den  nya  processen som  bestämmer utseendet  på 
organisationen. Enligt Hammer  & Champy  (1993)  blir  resultatet av  
förbättringsarbetet att medarbetarna ofta grupperas i processgrupper  
som  utför  en hel  process.  Processen  blir  en egen funktion  i  organisa-
tionen.  Ofta innebär angreppssättet att  organisationen  utnyttjar  det  
allra senaste inom informationsteknologin  (Davenport,  1993).  

Att utforma  en ny  process medför större förbättringspotential än  om 
organisationen  väljer att förbättra  en  befintlig process,  men det  med-
för större kostnader och tar längre  tid  att genomföra. Risken för att 
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misslyckas är också större  eftersom  angreppssättet många gånger 
medför stora förändringar i  organisationens struktur  (Harrington,  
1994). 

Val av  angreppssätt för att förbättra  en  process 

Valet mellan att antingen förbättra  den  befintliga  processen eller  att 
utveckla  en helt ny  process  sker  genom att analysera skillnader i för-
bättringspotential, kostnader och risker mellan  de  två angreppssätten. 
Speciellt måste  organisationens ledning  ta hänsyn till  (Harrington,  
1994):  

• hur  mycket  processen  skall förbättras 

• vilka  krav som  ställs  på processens effektivitet  

• vilka  krav som  ställs  på processens  anpassningsförmåga 

• vilka  krav som  ställs  på processens ledtid  

• vilka  krav som  ställs  på processens  kostnad  per cykel  

• kostnader för att genomföra förändringen 

• hur  lång  tid implementeringen kommer  att ta 

• sannolikheten att lyckas  med  förändringen 

• vilka  problem som kan  väntas  vid implementeringen.  

Risken för ett misslyckande är större  om organisationen  väljer att kon-
struera  en ny  process.  Harrington  (1994) anger som  måttstock att 
såvida  en ny  process inte  ger en  förbättringspotential, exempelvis mätt 
i kostnad  per cykel, som  är två gånger större än att förbättra  den  be-
fintliga  processen,  bör  organisationen  välja att förbättra  den  befintliga  
processen.  
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4.1.2  Måldelning 

Förbättringsarbetet måste  ske  utgående från såväl  kundens behov som 
organisationens mål med  verksamheten. Att förbättringsarbetet  sker  
utgående från  kundens behov  uppfylles  med  processledning. 

Måldelning,  eller  "Policy  Deployment"  på  engelska, är  en  metod för att 
säkerställa att  organisationens mål  sprids och  får  acceptans  hos orga-
nisationens  medarbetare. Måldelning  (se  exempelvis  Eureka  &  Ryan, 
1990) bygger  broar mellan  organisationens  olika hierarkiska nivåer och  
processer. Metoden bygger på  att  organisationens  övergripande  mål  
och  planer  bryts  ned  till  delmål  och genomförbara  aktiviteter  för för-
bättring  av organisationens processer. Till  skillnad från  traditionell  
nedbrytning  av mål, går kommunikationen vid  måldelning upp och  ned  
mellan  de  olika nivåerna i  organisationen. Om det vid en  nivå i  orga-
nisationen  bedöms vara svårt  eller  inte möjligt att genomföra  de  givna 
målen,  går man  upp  en  nivå och söker andra lösningar  på den  nivån. 
Ibland  kan det  leda till att målen och planerna omarbetas baserat  på de  
nya  fakta som  framförts. Omarbetningen och måldelningen är följakt-
ligen inte ett  helt  sekventiellt förlopp.  

Enligt de  Vries  &  Rodgers  (1991)  och Smith  et al. (1994)  skapar process-
ledning kombinerat  med  måldelning förutsättning för ett  effektivt  
förbättringsarbete,  se figur 4.4.  Detta stöds också  av resultatet  från 
IQS-studien  (se  aysnitt  1.1  Bakgrund och  forskningsproblem):  

• processledning innebär  dels  att arbeta  med  att förenkla och för-
bättra  organisationens  horisontella  processer, dels  att samarbeta  
med  dess leverantörer 

• måldelning säkerställer att organisationens strategiska  planer  
kommuniceras ut till alla medarbetare. 
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Figur  4.4 Illustration  över processledning och måldelning i  en or-
ganisation.  Processledning sprider och översätter kund-
krav genom  de  olika funktionerna. Måldelning kommuni-
cerar och översätter  organisationens mål  genom  de  olika 
hierarkiska nivåerna. (Fritt  efter idé  från  de  Vries  &  
Rodgers,  1991, s. 339,  och Ericsson,  1993, s. 40.) 

4.1.3  Processledning och projektledning 

Att införa processledning i  processer  där arbetet ofta bedrivs i projekt-
form, exempelvis produktutveckling,  kan  vara arbetsamt.  De personer 
som  arbetar i sådana  processer har  ofta svårt för att  se  att deras arbete  
kan  beskrivas i processtermer  (Davenport,  1993).  Även  om de pro-
dukter som  utvecklas i projekten är olika, utförs ett  antal  gemensamma  
aktiviteter, se figur 4.5.  Genom att  vid  varje gränssnitt klargöra vilka  
krav som  måste vara uppfyllda för att  få  fortsätta  med  nästa del-
process ökar förutsättningarna för att lyckas  med projektet.  Stora för-
bättringar  kan  uppnås genom att utse  en  processägare  som  ansvarar  
dels  för att kontakterna i gränssnitten mellan delprocesserna sköts och  
dels  för att förbättra  processen.  
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Figur 4.5 	Illustration av en typisk  produktutvecklings process. 
Produktutveckling  sker  ofta i  projekt, men  alla  produkt-
utvecklingsprojekt  har  ett  antal  gemensamma  aktiviteter 
som  upprepas  vid  varje  projekt. Således  är även pro-
duktutveckling  en  process.  Figuren  visar också att ett  
antal funktioner  medverkar i  processen.  (Fritt  efter ide  
från  Davenport,  1993, s. 222.) 

4.2  Processledning i  en  linjeorganisation 
I  en linjeorganisation som  skall införa processledning finns ett  antal  
sätt att organisera förbättringsarbetet.  Organisationsformen  mäste  
dock  vara anpassad  till  de  förhållanden  som råder  inom  organisa-
tionen.  Följande  roller kan  utpekas  (se  exempelvis Steneskog,  1991;  
Harrington,  1991,  och  Hammer  & Champy,  1993):  

• styrgrupp 

• processamordnare 

• processägare 
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• medhjälpare 

• processförbättringsgrupp 

• delprocessägare 

• underlättare.  

Figur 4.6  visar ett exempel  på var  i  linjeorganisationen de  olika roller-
na  kan  finnas. Antalet  roller som  finns i  den så  kallade process-
organisationen varierar från  organisation  till  organisation.  
Gemensamt för  en bestående  processorganisation är rollerna styr-
grupp, processägare och processförbättringsgrupp  (se  exempelvis  
Harrington,  1991,  och Steneskog,  1991).  

Delprocessförbättringsteam 

Figur 4.6  Exempel  på en  processorganisation  med  dess  roller.  
Förekomsten  av  delprocessägare, delprocessförbättrings-
grupp, medhjälpare och underlättare varierar  beroende 
på organisationens behov. (Efter idé  från  Harrington,  
1991, s. 63,  och Steneskog,  1991, s. 53.)  
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4.2.1  Styrgrupp 

Att införa processledning i  en organisation  innebär att flera  grupper  
arbetar tvärfunktionellt för att förbättra processerna. Dessa  grupper  
måste ledas, koordineras, informeras och styras. För att göra detta 
måste  organisationen ha en  styrgrupp.  De  huvuduppgifter  som  styr-
gruppen  har  är att driva  det  övergripande förbättringsarbetet, sätta 
förbättringsmål för varje process, utse och prioritera  processer,  välja 
och stötta processägare och processförbättringsgrupper,  samt  moti-
vera medarbetare  så  att förbättringarna uppnås.  Den  måste också 
kunna lösa  konflikter som  uppstår mellan process- och  linjeorganisa-
tionen samt  i och mellan  de  olika processförbättringsgrupperna. Detta 
innebär att  de personer som  bildar styrgruppen  består av personer  från  
organisationens  högsta  positioner eftersom gruppens ansvar, som  
motsvarar  ansvaret hos en  ledningsgrupp, inte  kan  delegeras till 
någon annan. Ett  synligt  och  aktivt  stöd från  organisationens ledning 
kan  vara skillnaden mellan succé och misslyckande  (Harrington,  1991).  

Övriga uppgifter  som  åligger styrgruppen  kan  vara att bestämma  hur  
processer  skall dokumenteras, bestämma  hur  processer  skall mätas och 
sätta upp belöningssystem  som  tar hänsyn till  hur  väl  processer  funge-
r.  a r  .  

4.2.2 Processamordnare  

Styrgruppen  har  ofta inte tid att dagligen leda arbetet med att införa 
processledning i organisationen. Därför kan det vara bra att  en person  
utses till processamordnare. 

Processamordnaren  har  två huvuduppgifter, dels att bemyndiga och 
stödja  de  enskilda processägarna och processförbättringsgrupperna, 
dels att samordna organisationens processförbättringsarbete  
(Hammer  & Champy,  1993).  I detta arbete ingår att ta fram  en plan  för 
hur och var processledning skall införas i organisationen  samt  att ut-
arbeta direktiv och arbetsbeskrivningar för styrgruppen och process-
ägare.  Planen  fastställs  sedan  tillsammans med styrgruppen. 
Processamordnaren skall också ge stöd till  de  olika process-
förbättringsgrupperna när  de  får  problem  med att införa process-
ledning i processen. Därför måste processamorcinaren  ha god  kunskap 
om processynen och processledning  samt de  tekniker och verktyg som 
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kan  användas för att förbättra  processer.  Harrington  (1991)  menar att  
den som  väljs till processamordnare skall vara  en person som har  för-
troende  både hos ledningen  och  hos  medarbetarna.  Helst  skall proces-
samordnaren vara  en person som  innehar  en chefsposition.  Att  ha en  
processamordnare är viktigast  vid  införande  av  processledning och 
därför  kan rollen  avvecklas när  organisationen har en  fungerade 
processledning.  

4.2.3  Processägare 

Grundläggande för att kunna leda  processer  är att utpeka och etablera 
processägare (Melan,  1992).  Processägaren är  den person som har 
ansvaret  för  processen  och  som  också  har  befogenheter att förbättra 
och utveckla  den.  Exempel  på  uppgifter och  ansvar som  processägaren  
har  är att  (Harrington,  1991):  

• etablera mätningar för kunna mäta och förbättra  processens 
kvalitet, effektivitet  och anpassningsförmåga 

• svara för att  processens mål nås samt  att målen inte påverkar 
andra  processer eller funktioner  inom  organisationen negativt  

• identifiera och definiera  processens aktiviteter,  gränssnitt, syfte, 
kritiska framgångsfaktorer  samt se  till att  processen  blir kartlagd 

• bestämma processförbättringsgruppens arbetsformer 

• svara för att processförbättringsgruppen  har  erforderliga  re-
surser  och nödvändig utbildning i problemlösningstekniker för att 
kunna förbättra  processen  

• definiera  delprocesser  och utse deras ägare 

• identifiera och genomföra förändringar i  processen som  behövs 
för att  processen  skall uppnå kunders och  organisationens behov  

• rapportera till processamordnaren och styrgruppen  om pro-
cessens  förändringar, utveckling och resursbehov.  

Organisationer har  olika  kulturer,  värderingar och omvärlds-
betingelser, vilket medför att  det  inte finns några speciella  regler  för 
vem  som  skall utses till processägare. Valet  av  processägare måste 
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därför  ske  utgående från  den  enskilda  processen  (Melan,  1992).  Dock  
måste processägaren uppfylla följande fyra  kriterier,  varav  de  två 
första är speciellt viktiga  (Harrington,  1991):  

• Processägaren måste känna ett ägarskap för  processen. Det kan  
exempelvis vara  en person som har  mycket att vinna  på  att  pro-
cessen  förbättras. 

• Den  som väljs till processägare måste  ha  förmåga och auktoritet 
att förändra och förbättra processen. Processägaren bör därför 
vara  en person  som  har  gott anseende både hos organisationens 
ledning och hos medarbetare. 

• Processägaren måste  ha den  ledarskapsförmåga som krävs för 
att leda  en  grupp. 

• Processägaren skall  ha god  kännedom om hur processen fun-
gerar. 

Enligt Loinder & Rentzhog  (1994)  kan någon av följande personer i 
organisationen vara lämplig som processägare: 

• Linjechefen vid  den  avdelning som  har  flest beröringspunkter 
med processen. Fördelen med att välja  en  linjechef är framförallt 
att linjechefen är väl förtrogen med processens  problem  och  har  
möjlighet att lösa  dem  inom sitt linjeansvar relativt omgående. 
Samtidigt finns möjlighet att undvika ägarkollissioner mellan 
linjechefer och processägare. Nackdelen med att välja  en  
linjechef till processägare är att hon eller han får både ett pro-
cessansvar och ett linjeansvar. Detta kan innebära att linjechefen 
i första  hand  fokuserar på att lösa akuta  problem  inom sitt linje-
ansvar. Arbetet med att förebygga  problem samt  att utveckla och 
förbättra processen kommer först i andra  hand.  Andra nackdelar 
kan vara att linjechefen kan  ha  svårt att förstå processynen och 
därmed försena processförbättringsarbetet,  samt  att det kan 
uppstå konfliktsituationer med andra linjechefer i processen. 

• En person  som arbetar i processen och  har god  kunskap om pro-
cessens arbetsflöde. Fördelen med ett sådant val är att hon eller 
han är väl förtrogen med processens  problem  och  har  större 
möjlighet än vad som är normalt för  en  linjechef att aysätta till-
räckligt med tid för lösa processens  problem.  Nackdelen kan vara 
att  de  linjechefer som berörs av processen inte förstår process- 
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ägarens  roll  och därmed ignorerar processägarens arbete. 
Styrgruppen måste därför förtydliga processägarens ansvar och 
befogenheter för linjecheferna. 

• En  projektledare med högt anseende inom organisationen och 
som  har  drivit ett framgångsrikt projekt genom processen. 
Fördelen med att välja  en  projektledare som processägare är att 
hon eller han  har god  kunskap om processen och kan aysätta  all 
sin  arbetstid till att leda och förbättra processen. Ett sådant val 
kan ge samma nackdelar som när styrgruppen utser  en  med-
arbetare som arbetar i processen till processägare. 

• En person  utanför  den  berörda linjeorganisationen med högt 
anseende inom organisationen. Fördelen, förutom att personen 
kan ägna  all sin  tid åt att förbättra processen, är att identifiering 
av  problem  och koordinering av förbättringsåtgärder kan ske 
relativt objektivt och ostört. Nackdelar kan vara att personen  har  
dålig kännedom om processen och därmed kan komma fram till 
felaktiga slutsatser. Konflikter kan även uppstå med berörda 
linjechefer. 

• Styrgruppen väljer  en  linjechef till processägare och  en  ny linje-
chef utses.  Organisationen  får då  en  helt ny rollfördelning vilket 
kan vara lämpligt om processorganisationen är starkare än linje-
organisationen.  

4.2.4  Medhjälpare  

Beroende på  vilka övriga arbetsuppgifter  som  processägaren  har  inom  
organisationen kan  arbetet  med  att vara processägare bli påfrestande. 
För att avlasta och hjälpa processägaren föreslår Steneskog  (1991)  och  
Harrington  (1991)  att processägaren skall utse  en  medhjälpare. 
Medhjälparens arbetsuppgifter  kan  exempelvis  bestå  i att hjälpa till  
med  själva  dokumenteringen av processen  och dess förbättrings-
verksamhet  samt administrationen av  processförbättringsgruppens  
aktiviteter.  Medhjälparen  kommer  att fungera  som  sekreterare för 
processförbättringsgruppen.  Behovet av en  medhjälpare till process-
ägaren är  störst  vid  införandet  av  processledning  (Harrington,  1991).  
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4.2.5  Processförbättringsgrupp 

Syftet  med  att införa processledning är att göra förbättringar i  orga-
nisationens processer.  Processförbättringsgruppen skall fungera  som  
samarbetsorgan mellan  linje  och process. Detta  kan  inte göras utan ett 
tvärfunktionellt samarbete. För att processägaren skall kunna genom-
föra förbättringar i  processen  behöver  han en  grupp  av personer som  
arbetar i  processen  och tillsammans  med  processägaren  regelbundet  
träffas för att förbättra  processen, en  processförbättringsgrupp.  Enligt  
Harrington  (1991)  skall  gruppen bestå av  minst  en  representant från  de 
funktioner som processen korsar,  vilket  normalt  innebär att process-
förbättringsgruppen  består av 4  till  15 personer.  Blir  gruppen  alltför  
stor kan det  vara svårt att samla alla  samtidigt  och  effektiviteten  
hämmas.  Hammer  & Champy  (1993) anser  att  gruppen  skall  bestå av 
både  medarbetare  som  arbetar i  processen  och  personer som  inte 
arbetar i  processen. En person som kommer  utifrån  har  ett annat  per-
spektiv på processen,  och  kan  därmed  se  möjligheter till radikala för-
bättringar  som de personer som  arbetar i  processen  inte  ser. Det  är 
också  vanligt  att processförbättringsgruppen  består av  ägare till  de 
delprocesser som  ingår i  processen  (Steneskog,  1991).  Processägaren 
måste försäkra  sig om  att  gruppen har  kännedom  om de  förut-
sättningar  som  hon  eller han har  fått  av  styrgruppen  så  att  gruppen får  
klarhet i vilka befogenheter och vilket  ansvar de har.  Vidare måste pro-
cessägaren  se  till att  gruppen kan  använda olika problemlösnings-
tekniker som  behövs för att förbättra  processen.  

Processförbättringsgruppens arbetsinsats  kommer  att vara  störst  
under de  första månaderna  beroende på  att  det  tar  tid  att kartlägga 
och förstå  processens  alla  aktiviteter samt  att genomföra omedelbara 
förbättringar.  Normalt  uppgår processförbättringsarbetet till  en  
början till mellan  25  och  50 procent av  personernas totala arbetstid, för 
att  sedan  reduceras till timslånga möten  var eller  varannan vecka  
(Harrington,  1991). 

4.2.6  Delprocessägare och 
delprocessförbättringsgrupper  

Om den  process som skall förbättras är omfattande och komplex kan 
det vara lämpligt att dela upp processen i delprocesser (Steneskog,  
1991).  Detta kan vara nödvändigt eftersom processägaren kan få 
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svårigheter med att leda och koordinera  en  alltför stor process-
förbättringsgrupp. Arbetet med dessa delprocesser kommer då att ske 
på samma sätt som arbetet i  den  process vari delprocessen ingår. 

Delprocessägaren skall alltid ingå i processförbättringsgruppen och 
rapportera  delprocessens  förbättringsarbete till processägaren  på  
samma sätt  som  processägaren rapporterar till styrgruppen  
(Harrington,  1991). 

4.2.7 Underlättare 

Om  processledaren och processförbättringsgruppen inte  har så stor  
kännedom  om  processledning och  de metoder som kan  användas för 
att förbättra  processen kan det  vara lämpligt  med en  underlättare  som  
stödjer arbetet  (Harrington,  1991).  Underlättaren behöver inte  ha stor  
kännedom  om den  specifika  processen, men  skall vara  en person som 
har  djup förståelse  om  processledning och  de metoder som kan  
användas för att förbättra  processen.  I synnerhet  kan en  underlättare 
behövas i början  av  förbättringsarbetet  av processen.  Allt  eftersom  
processförbättringsgruppen  får  insikt i sitt arbete och  kontinuerligt  
arbetar  med  förbättringar minskar  behovet av en  underlättare.  Det  är 
inte ovanligt att underlättaren är  en person  utanför  organisationen 
som kan se på processens problem  utan förutfattade meningar.  

4.3  Arbetsmodell för att införa 
processledning 

Det  finns ett  antal modeller  för att införa processledning i  en organi-
sation (se  exempelvis Steneskog,  1991;  Harrington,  1991;  Rummler (Sz  
Brache,  1991; Rise  tk Wiklund,  1992;  Melan,  1992,  och  Byrne,  1993).  
Dessa  modeller  skiljer  sig relativt  lite från varandra.  I  detta aysnitt 
beskrivs  Rise 8z  Wiklunds modell,  se figur 4.7. 

Modellen bygger på  att processorganisationen  består av organisa-
tionens  ledningsgrupp, processägare, delprocessägare och  process-
förbättringsgrupper.  I  denna framställning  har  ledningsgrupp ersatts  
med  styrgrupp  eftersom den normalt består av  samma  personer. 
Modellen  måste anpassas  efter  varje enskild  organisations  förutsätt-
ningar. 
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Figur 4.7 	Modell  för att införa processledning. (Efter  Rise  & 
Wiklund,  1992,  och  inspiration  av Ericsson,  1990, s. 25.) 

4.3.1  Identifiering 

Huvudsyftet med identifieringsfasen är att styrgruppen skall identi-
fiera organisationens processer och utse ägare till dessa processer för 
att skapa underlag för ett kontinuerligt förbättringsarbete  (Rise  & 
Wiklund,  1992).  

Utforma verksamhetsmodell 

Styrgruppens första uppgift är att utifrån organisationens affärsidé  
utforma  en  processorienterad modell av verksamheten genom att 
klargöra vilka processer som är organisationens viktigaste processer, 
med tillhörande gränssnitt  (Rise  & Wiklund,  1992).  I detta inbegrips att 
styrgruppen identifierar verksamhetens kunder och dess kundbehov  
samt  definierar med vilka produkter kundbehoven tillgodoses. För att 
underlätta identifieringen av organisationens processer går det att 
ställa enkla frågor, exempelvis: Vad är syftet med vår  organisation?  
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Vad utförs i organisationen? Hur gör vi det? Viktigt är att tänka på  de  
processer som behövs för att driva organisationen och som löper 
genom ett flertal funktioner. Hur långt dessa processer  sedan  skall 
brytas ned i delprocesser beror på processernas komplexitet. Det är 
svårt att generellt säga hur många operativa processer  en organisa-
tion har, men  enligt Johanson  et al. (1993) har en organisation  mellan  
sex  och åtta operativa processer. 

När styrgruppen är överens om organisationens viktigaste operativa 
processer  samt  lednings- och stödprocesser, ritar styrgruppen  en  över-
gripande processkarta som innehåller organisationens processer  (se  
aysnitt  4.4  Kartläggningstekniker). Denna processkarta kommer att 
fungera som  en  bas för det fortsatta processförbättringsarbetet.  Figur 
4.8  är ett exempel på hur  en  processkarta kan  se  ut.  

Management 

Resourses  

Figur 4.8 	Exempel  på  processkarta  vid  Ericsson Telecom  AB. (Efter  
Ericsson,  1991, s. 4.)  

Välj process 

Styrgruppen  kan  välja mellan att införa processledning i alla  processer 
samtidigt, eller  att införa processledning i  en eller  några  av organisa-
tionens processer.  Erfarenheterna från  de organisationer som valt det  
första  alternativet  är negativa  (Harrington,  1991).  Införandet  har  tagit 
för lång  tid  och blivit  dyrt.  Dessutom finns  det  risk för att  organisa-
tionens  vardagliga verksamhet försummas  samtidigt som  förbätt-
ringsarbetet saknar  fokus  och  koordination.  Därför bör  organisationen  
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till  en  början driva införandet i projektform och välja ut  en  process  
eller  ett  antal delprocesser. Då har organisationen  möjlighet att ge  
dem  tillräckliga  resurser  till förbättringsarbetet och  samtidigt få  
erfarenheter  av  hur  man  skall införa processledning i  de  övriga proces-
serna (Steneskog,  1991).  

Styrgruppens  val av  vilka  processer eller delprocesser som  först skall  
ha  processledning måste  ske  noggrant.  Om man  väljer  processer med  
dåliga förutsättningar för att lyckas, finns risk för att införandet  av  
processynen och processledning i  organisationen  spolieras för lång  tid.  
När processledning skall introduceras i  de  övriga processerna, är  det 
en stor  tillgång att kunna peka  på en  process  som har  lyckats  med  sitt 
förbättringsarbete. Kännetecknade för  en  process  som kan  vara lämp-
lig att starta  med  är att  den  exempelvis  har  någon  eller  några  av  föl-
jande  symptom  (Harrington,  1991):  

• klagomål från externa  eller  interna  kunder  

• höga kostnader 

• långa  ledtider  

• förutsättningar för att utnyttja  ny teknologi som  aysevärt  kan  
förbättra  processen  

• en  engagerad ledare  som  arbetar i  processen  och är intresserad  
av  att förbättra  den.  

Rummler &  Brache  (1991)  menar att  det kan  vara lämpligt att starta  
med  någon  process  som  är strategiskt viktig för  organisationen. En 
strategisk  process  är  en  process  som anses  ge  organisationen  konkur-
rensfördelar.  Vid  valet  av  process  måste styrgruppen också beakta  
(Harrington,  1991):  

• kundpåverkan - hur  stor  betydelse  har processen  för  organisa-
tionens  externa  kunder?  

• förändringsförmåga - hur snabbt  kan processen  förbättras? 

• processens  resultatnivå - hur dåligt fungerar  den?  

• påverkan  på organisationen  - hur viktig är  processen  för  orga-
nisationens  verksamhet? 
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• resursförbrukning — vilka resurser finns i organisationen för att 
kunna förbättra processen? 

Utse ansvarig 

Styrgruppens  val av  processägare är viktigt för  processens  utveckling. 
Processägaren är  den person som  skall driva förbättringarna i  pro-
cessen samt  säkerställa att  processen  möter externa och interna 
kunders  behov  och  organisationens  interna  mål.  Processägaren skall 
kunna lösa  konflikter  mellan  de funktioner som processen korsar samt 
se  till  att  kommunikationen  och arbetsflödet mellan funktionerna  sker 
så effektivt som  möjligt  (Rummier  &  Brache,  1991).  Därför måste pro-
cessägaren  ha  kunskap i problemlösningstekniker  (se  aysnitt  4.5  
Verktyg och  metoder  i förbättringsarbetet)  samt  besitta ledarskaps-
förmåga och auktoritet  hos organisationens  övriga medlemmar.  Det  
är också viktigt att styrgruppen aysätter tillräckligt  med  arbetstid för 
processägaren,  så  att hon  eller han  verkligen  kan  arbeta  med  att leda 
och förbättra  processen.  Styrgruppen bör också utse deltagarna i 
processförbättringsgruppen  samt  fastställa processägarens  ansvar  och 
befogenheter. Viktigt är att övriga i  organisationen får  kännedom  om  
arbetet  med  att förbättra  processen (Rise  & Wiklund,  1992).  

Ange riktlinjer och krav 

När styrgruppen  har  utsett process, processägare och medlemmar i 
processförbättringsgruppen återstår att klargöra förutsättningarna 
för det fortsatta förbättringsarbetet  (Rise  & Wiklund,  1992).  Utgående 
från  den vision  styrgruppen  har  om processen skall  de  formulera syftet 
med och mål för processen. Därigenom får processförbättrings-
gruppen  en  uppfattning om i vilken riktning förbättringsarbetet skall 
bedrivas,  se  figur  4.9.  

Processens mål  skall inriktas  på processens kvalitet, effektivitet  och 
anpassningsförmåga,  så  att  processen kan  möta  eller  överträffa 
kundernas  behov. Beroende på  styrgruppens kännedom  om den  speci-
fika  processen kan  målen vara  mer eller mindre  kvantifierade.  
Harrington  (1991)  menar att styrgruppen också måste ta hänsyn till 
processförbättringsgruppens egna  mål som  ofta är  mer  aggressiva än 
styrgruppens, och  som  därigenom  kan  leda till radikala förbättringar  
av processen.  Styrgruppen bör också bestämma vilka  resurser som står  
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till gruppens förfogande  samt  hur informationen skall ske mellan styr-
gruppen och processförbättringsgnippen  (Rise  & Wiklund,  1992). 

   

Vision med 
processen  

r  Val  av  
process , 

Mäl för 	I 
processen 

I Kännetecken 
för processen  

Figur 4.9 	Styrgruppen måste ge  en vision  över hur  den  vill att  pro- 
cessen  skall fungera.  Gruppen  mäste  också sätta konkreta  
mål på vad processen  skall prestera. (Fritt  efter  Daven-
port,  1993, s. 127.) 

Resultat  av identifieringsfasen är  (Rise  & Wiklund,  1992):  

• organisationens processkarta med utvald process för för-
bättringsarbetet 

• den  valda processens syfte och mål 

• krayspecifikation för  den  valda processen 

• tids-, aktivitets- och resursplaner 

• ansvar och befogenheter för processägare 

• rapporteringsrutiner.  

4.3.2  Planering 

Huvudsyftet med planeringsfasen är att processägaren tillsammans 
med processförbättringsgruppen skall bygga upp  den  kunskap som er-
fordras för att kunna förbättra och styra processen. Processen skall 
också utformas eller modifieras så att  den  bli ändamålsenlig och kan 
möta eller helst överträffa kundernas behov  (Rise  & Wiklund,  1992).  
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Definiera kundbehov och process  

En organisationen består av  ett invecklat mönster  av  sammansatta och 
växelverkande  processer.  Att definiera och kartlägga processerna och 
deras gränssnitt mellan varandra är  en  förutsättning för att  de  skall 
kunna styras och ledas. Melan  (1992)  trycker  på  att  det  är först  vid  
kartläggningen  av processens  gränssnitt  som  orsakerna till  processens 
problem  Mir  uppenbara. I  de  flesta  fall  är inte personerna  som  arbetar i  
processen  klara över  processens  syfte och gränssnitt  (Harrington,  
1991).  Processägarens och processförbättringsgruppens första uppgift 
blir därför att kartlägga och beskriva  processens  interna flöde och 
omfattning  (se  aysnitt  4.4  Kartläggningstekniker).  Processens  omfatt-
ning bestäms genom att definiera  var processen  börjar och  var den  
slutar. I detta  ligger  att definiera  processens kunder  och vilka  resultat 
de får  från  processen samt  definiera  processens  leverantörer och vilka  
objekt de  levererar till  processen (Rise  & Wiklund,  1992). Enligt  
Steneskog  (1991)  är  det fundamentalt  för processförbättringsarbetet 
att veta vilka  objekt  och  resultat som  tillhör och inte tillhör  processen. 
Det  är också viktigt att tänka i  aktiviteter  och processtermer istället för 
vilka  personer  och  funktioner som  utför aktiviteterna. Steneskog 
hävdar att lämpligt processnamn slutar  på  -ande  eller  -ing, exempelvis  
transportering.  

När kartläggningen av processens interna flöde och omfattning är  klar  
sammanställs arbetet i  en  karta över processen. Processkartan är ett av  
de  viktigaste hjälpmedlen för att skapa förståelse för processen som 
helhet och  den  fungerar som bas för förbättringsarbetet. För att 
undvika missförstånd och förvirring i processförbättringsgruppen bör 
processen ritas som  den  ser ut vid kartläggningstillfället så att samt-
liga förstår hur processen fungerar. Förbättringar som skall göras 
kommer i senare steg. 

Det  finns fyra viktiga skäl till att  man  först måste förstå och kartlägga  
den  existerade  processen  innan  man kan  börja att införa förbättringar  
(Davenport,  1993):  

• Kommunikationen  mellan processförbättringsgruppens med-
lemmar underlättas  samtidigt som de får en  gemensam förståelse 
för  hur  processen  fungerar. Detta är speciellt viktigt  om de som  
arbetar i  processen har  svårt att  se  sitt arbete i  processer.  

— 61 — 



Kapitef 4,  Process  fedning 

• Det är inte möjligt i komplexa organisationer att implementera  
en  förändrad process utan att först  ha  förstått hur  den  existe-
rande ser ut. Beskrivningen av  den  nuvarande processen är  en  
förutsättning för att kunna förstå hur mycket processen måste 
förändras och vilka åtgärder som krävs för att förbättra pro-
cessen. 

• Det kan  vara riskfyllt att  genast  påbörja  implementering av  för-
bättringar  eftersom  viktiga  aktiviteter kan ha  utelämnats, vilket  
kan  leda till att  den  förbättrade  processen  inte fungerar  som  
planerat. 

• Arbetet  med  att beskriva  den  nuvarande  processen  fungerar  som 
en  nulägesanalys och referensobjekt för att kunna mäta  hur  stora 
förbättringar  som sker  i  processen.  

Innehållet i  en  processkarta varierar.  Den kan  exempelvis innehålla  
(Harrington,  1991):  

• de aktiviteter  och/eller  delprocesser som  ingår i  processen  

• de aktiviteter  och/eller  delprocesser som  inte ingår i  processen  

• processens resultat  och dess  kunder  

• de objekt som  förädlas i  processen  och dess leverantörer 

• vilka  funktioner eller  avdelningar  som processen korsar  

• samband  med  andra  processer.  

För att underlätta förbättringsarbetet måste processförbättrings-
gruppen  vara överens  om  vilka begrepp  som  skall användas.  En  fast-
ställd vokabulär och begreppsdefinition underlättar aysevärt  kommu-
nikationen, både  inom  processen  och  med processens kunder  och leve-
rantörer (Steneskog,  1991).  Processförbättringsgruppen skall också i 
detta  skede  precisera vilka  krav som  ställs  på de objekt som kommer in  
i  processen  och  de resultat som kommer  ut  ur processen. Gruppen  
måste därför samarbeta  med processens kunder  och leverantörer för 
att ta reda  på  behoven och delge  vad processen  behöver för att kunna 
fungera tillfredsställande. Slutligen diskuterar  gruppen om de mål som  
styrgruppen  har  satt  för  processen  är lämpliga och beslutar huruvida  
de  måste skärpas  eller  lindras.  Om  processförbättringsgruppen be- 
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slutar att ändra målen måste  de  informera styrgruppen  (Rise  & 
Wiklund,  1992).  

Definiera mätningar 

Mätningar är grundläggande för allt förbättringsarbete  eftersom  mät-
resultaten fungerar  som  ett verktyg för att beskriva  processens  utveck-
ling och förbättringstakt  samt  ökar förståelsen för  processens mål.  
Harrington  (1991)  menar att  om  någonting inte  kan  mätas,  kan det  inte  
heller  styras.  Om  någonting inte  kan  styras,  kan det  inte  heller  ledas.  
Om  någonting inte  kan  ledas,  kan det  inte  heller  förbättras.  

Det är viktigt att definiera och påbörja mätningar av processens kva-
litet, effektivitet och anpassningsförmåga i ett tidigt skede av process-
förbättringsarbetet. Visserligen finns det ofta mätningar i processen, 
exempelvis från kvalitetssystemet,  men  ofta beskriver  de  inte hur pro-
cessen fungerar. Processförbättringsgruppen behöver  information  om 
hur väl processens resultat överensstämmer med kundernas behov och 
förväntningar  samt  vilka resurser som  har  förbrukats för att tillfreds-
ställa kunderna. Samtidigt måste det finnas något som beskriver pro-
cessens förmåga att förändras i enlighet med förändringar i kundernas 
behov och förväntningar. Dessutom måste leverantörerna till pro-
cessen få veta vilka krav  de  måste uppfylla för att processen skall 
fungera. Ovanstående faktorer måste  sedan  översättas till mätbara  
termer.  Styrgruppen behöver också  information  för att säkerställa att 
processen utvecklas i linje med deras mål. Av  den  orsaken måste 
processförbättringsgruppen inrätta rutiner för att kontinuerligt fånga 
upp kundernas behov  samt  utforma rutiner för hur dessa skall rappor-
teras  (Rise  & Wiklund,  1992).  

Processförbättringsgruppen måste sätta upp mål för  de  variabler som  
de  bestämmer sig för att mäta. Enligt Stenskog  (1991)  bör varje  vari-
abel ha  två mål, dels ett resultatmål som skall nås  under  perioden, dels 
ett utvecklingsmål som skall uppnås på längre sikt. Bilaga  1  innehåller 
ett flertal exempel på vad som kan vara lämpligt att mäta i  en  process. 

Analysera processen 

I detta läge är processen beskriven i  en  karta och mätningar  har  på-
börjats.  De  mätresultat som gruppen samlar måste vanligtvis be- 
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arbetas och sammanställas  med  hjälp  av  verktyg, exempelvis några  av 
de  sju förbättringsverktygen, för att bli lättare att analysera. När 
sammanställningen  av  mätresultaten är  klar kan  processförbättrings-
gruppen  analysera  processens  nuvarande prestanda,  det  vill säga  hur  
väl  processen  tillfredsställer kundernas  behov  och förväntningar och 
till vilken kostnad.  Analysen  skall speciellt rikta  in sig på  att hitta orsa-
kerna till varför  processen beter sig som den  gör.  En rad  förbättrings-
möjligheter  kan  identifieras genom att utreda  de  bakomliggande orsa-
kerna till  processens problem. Till sin  hjälp att analysera  processen  och 
identifiera förbättringsmöjligheter  har  processförbättringsgruppen ett  
antal  verktyg och  metoder, av  vilka några beskrivs i aysnitt  4.5  Verktyg 
och  metoder  i förbättringsarbetet. 

För att ytterligare öka förståelsen för  hur  processen  fungerar  kan det  
vara lämpligt att göra  en så  kallad processgenomgång, där process-
förbättringsgruppen fysiskt ute i  processen  följer flödet  av de aktivite-
ter som  bildar  processen.  Därigenom  får gruppen en verifikation på  att  
den har  uppfattat och beskrivit alla  aktiviteter  rätt.  Det ger  också till-
fälle till att intervjua  de  medarbetare  som  arbetar i  processen  och 
fånga upp ytterligare  problem. Efter  processgenomgången kontrolle-
rar  gruppen om  processkartan behöver ändras och  om gruppen  
behöver göra  en omprioritering av  vilka  problem som  måste lösas först  
(Harrington,  1991).  

Processförbättringsgruppen  har nu god  kunskap om hur processen 
fungerar och vilka förbättringsmöjligheter som finns.  Om  processen  
har  akuta  problem  kan dessa lösas genom att införa förbättringar 
redan i detta skede (Steneskog,  1991).  

Utforma/modifiera processen 

Utgående från  den  analys som  har  utförts av processförbättrings-
gruppen skall  den  fatta beslut om förbättringar i processen. Beroende 
på styrgruppens förbättringsmål och processens nuvarande förmåga 
att möta kundernas behov och förväntningar kan processägaren välja 
mellan två olika angreppssätt  (se  aysnitt  4.1.1  Angreppssätt för att 
förbättra  en  process) för att förbättra processen.  Om man  väljer att ut-
forma  en  helt ny process krävs  en  mycket stor arbetsinsats av process-
förbättringsgruppen.  Om  däremot processägaren anser att  en  för-
bättrad process klarar att uppnå styrgruppens mål och möta kundernas 
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behov och förväntningar inför processförbättringsgruppen  de  åtgärder 
som analysen påvisade  (se  aysnitt  4.1.1  Angreppssätt för att förbättra  
en  process). 

Efter att processförbättringsgruppen  har  valt  alternativ  skall  den  nya 
eller modifierade processen beskrivas i  en  ny processkarta och doku-
menteras.  Gruppen  måste också ta ställning till om  man  behöver kom-
plettera med nya mätvariabler  (Rise  & Wiklund,  1992). 

Resultat  av planeringsfasen är  (Rise  & Wiklund,  1992):  

• en  definierad process med ändamålsenlig utformning 

• definierade mätningar i processen 

• kunskap om processens kvalitet, effektivitet och anpassnings-
förmåga 

• en  dokumenterad process.  

4.3.3  Implementering 

Huvudsyftet med implementeringsfasen är att processägaren tillsam-
mans med processförbättringsgruppen skall överföra  den  nya eller 
modifierade processen i  den  löpande verksamheten  (Rise  & Wiklund,  
1992).  

Analysera svårigheter vid  implementeringen  

Innan processägaren och processförbättringsgruppen kan implemen-
tera  den  nya eller modifierade processen måste  de  identifiera  problem  
som kan uppstå vid  implementeringen  av processen. Orsakerna till 
eventuella svårigheter måste därför analyseras. Därefter tar process-
ägare och gruppen beslut om lämpliga åtgärder och genomför  dem 
(Rise  & Wiklund,  1992).  
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Planera  implementeringen  

När  problem  vid implementering  har  analyserats kan planeringen av  
implementeringen  börja. Det är framförallt fyra viktiga frågor som 
processägaren och processförbättringsgruppen måste ta hänsyn till  
(Rise  & Wiklund,  1992):  

• hur skall genomförandet av beslutade åtgärder verkställas? 

• hur säkerställs att organisationen bistår med erforderliga resur-
ser, exempelvis tid för att utbilda personalen som arbetar i pro-
cessen? 

• vem  har  ansvar för olika delmoment vid  implementeringen  och 
hur skall ansvarsfördelningen i  den  nya eller modifierade pro-
cessen  se  ut? 

• vid vilka tidpunkter skall  de  olika delmomenten i  implemen-
teringen  vara genomförda? 

Genomför  implementeringen  

Här genomförs  de  aktiviteter som planerats.  Implementeringen  av 
processen är tidskrävande.  Den  tid det tar att genomföra  implemen-
teringen  är till stor  del  beroende på processens komplexitet, storleken 
på förändringarna och  de  resurser som ställs till förfogande för att 
genomföra  implementeringen. Om  det är modifieringar i  en  existe-
rande process som skall implementeras genomförs  implementeringen  
på några veckor eller månader.  Om  det är  en  helt ny process som skall 
implementeras tar det vanligtvis månader eller år att genomföra  im-
plementeringen  (MeIan,  1992) 

4.3.4 Operativ  styrning 

När förbättringarna i processen  har  implementerats och fungerar ute i 
organisationen, skall processen fortsätta att utvecklas,  se  figur  4.10.  
För detta krävs ett systematiskt underhålls- och utvecklingsarbete. 
Huvudsyftet med  fasen "Operativ  styrning" är att befästa och öka pro-
cessens kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga  (Rise  och 
Wiklund,  1992).  
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Figur 4.10 En illustration  över förbättringsarbetet i  en  orderprocess. 
Efter processförbättringsgruppens analys vidtogs åtgär-
der för lösa akuta  problem  och stabilisera processen.  
Sedan  genomfördes förändringar för att förbättra proces-
sen. I  fasen operativ  styrning skall  man  fortsätta att 
förbättra processen. (Fritt efter idé från Steneskog,  1991, 
s. 63).  

Etablera processtyrning 

Alla processer ger ett mer eller  mindre  varierande resultat. Det kan 
finnas många orsaker till variationen. Beroende på vilken typ av orsak 
som ligger bakom variationen, benämns variationen systematisk eller 
slumpmässig. 

Orsakerna till  den  systematiska variationen går att urskilja.  Till  exem-
pel kan orsaken vara felaktiga arbetsinstruktioner eller  permanent  hög 
arbetsbelastning hos  de  personer som arbetar i processen. 

Orsaker till slumpmässig  variation  kan däremot vara svårare att be-
stämma. Ett exempel på orsaker till slumpmässiga variationen kan 
vara att vårt humör varierar från dag till dag, vilket i  sin  tur påverkar 
hur vi utför vårt arbete. 

Genom att regelbundet genomföra mätningar i processen och använda 
statistisk processtyrning går det att identifiera orsakerna till  den  sys-
tematiska variationerna i processen.  Sedan  dessa  har  eliminerats 
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återstår enbart  de  slumpmässiga variationerna. Därmed minskar 
variationen i processens resultat, och processen stabiliseras inom vissa 
gränser. Gränserna bestäms av  den  slumpmässiga variationen.  En  
process som enbart  har  slumpmässiga variationer sägs vara i statistisk 
jämvikt. Syftet med statistisk processtyrning är att utgående från 
mätningar i processen  (Bergman  och Klefsjö,  1994):  

• identifiera urskiljbara orsaker så att dessa kan elimineras 

• övervaka processen när  den  är i statistisk jämnvikt så att inte nya 
urskiljbara orsaker introduceras utan processägarens vetskap 

• fortlöpande ge  information  om processen så att nya orsaker till  
variation  kan identifieras som urskiljbara och  sedan  elimineras.  

Om  processen är i statistisk jämvikt går dess duglighet att mäta. 
Dugligheten beräknas genom att jämföra mätvariabelns tolerans-
gränser med spridning och genomsnittsvärde hos processutfallet då 
processen är i statistisk jämvikt. 

Koncernerna  IBM  och  Motorola  har  satt  som mål  att alla deras  pro-
cesser, både  tjänstemanna- och tillverkningsprocesser skall uppfylla  
"6-sigma-kvalitet". Med det  menas att även  om  processgenomsnittet 
hamnar  1,5a  från målvärdet skall ayståndet från processgenomsnittet 
till  var  och  en av  toleransgränserna skall vara minst  4,5a. Det  medför 
att koncernerna  har målet  att duglighetsindexet Cp skall vara minst  
2,0 eller  att duglighetsindexet Cpk skall vara minst  eller  lika  med 1,5  
för samtliga  processer  (Bergman  & Klefsjö,  1994).  I praktiken mot—
svarar  det  att  en  process  får ha en  felkvot  på  högst  3,4 ppm.  

Förbättra processen 

Även om processägaren och processförbättringsgruppen  har  imple-
menterat  en  ny eller modifierad process kan  den  alltid förbättras. 
Enligt Imai  (1986)  måste processen ständigt förbättras för att det skall 
vara möjligt att upprätthålla det nuvarande resultatet, annars 
kommer  en stagnation  och nedgång att vara ofrånkomlig. 

För att förbättra processen måste dess  problem  angripas systematiskt.  
En  lämplig metod för förbättringsarbete är  den  så kallade PDSA- 
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cykeln eller förbättringscykeln.  Figur 4.11  illustrerar principen för arbe-
tet med kontinuerliga förbättringar i processen.  

Figur 4.11  Användning av förbättringscykeln för att kontinuerligt 
höja processen prestationsnivå,  se  aysnitt  4.5.1  Förbätt-
ringscykeln. (Efter idé från  Bergman  & Klefsjö,  1994, s. 
184,  och Ericsson  1993, s. 39.)  

Förbättringsarbetet startar i och med att problemen identifieras. Nästa 
steg är att noggrant analysera orsakerna till problemen. Från analysen 
fattar processägaren och processförbättringsgruppen beslut om lämp-
liga åtgärder.  Sedan  planeras åtgärderna och implementeras. Efter att 
åtgärderna  har  genomförts utvärderas resultatet och om resultatet är 
tillfredsställande standardiseras åtgärderna i processen. 

Genomför periodiska processrevisioner 

Processrevisioner  har  till syfte att, utgående från styrgruppens och 
kundernas krav på processen, regelbundet granska processen med 
ayseende på utformning och resultat. Processrevisioner innefattar att 
etablera utvärderingskriterier för revisionen, genomföra revisionen, 
sammanfatta processens styrkor och svagheter och analysera hur väl 
processen fungerar. Utgående från analysen går det att ta beslut om 
lämpliga förbättringsåtgärder i processen. Resultaten från process-
revisionen skall  sedan  rapporteras  (Rise  & Wiklund,  1992).  
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Harrington  (1991)  och Melan  (1992) anger en  metod  som kan  användas 
för att värdera och ldassificera olika  processer, se  tabell  4.2. Metoden  
utgår från att  man  gör mätningar inom åtta förändringsområden: 

• förekomsten  av  mätningar  hos  externa  kunder  till  organisationen  

• förekomsten  av  mätningar i  processens  och mätningarnas  
resultat  

• graden av  samarbete  med processens  leverantörer 

• utbildningsnivån  hos de personer som  arbetar i  processen  och 
satsningar  på  att höja  den  

• förekomsten  av  jämförelser  med  hur  andra liknande  processer  
fungerar (processjämförelser) 

• processens  anpassningsförmåga 

• omfattning  av  insatser för ständiga förbättringar. 

Tabell  4.2  Sammanställning  av en  rangordningstabell mellan olika  
processer.  Värderingen och  klassificeringen av processen  
görs utgående från  en skala med sex  nivåer, där  6  är  den  
lägsta nivån. (Fritt  efter  Harrington,  1991, s. 206.) 

Nivå Tillstånd Beskrivning av processen  
6  Okänd Processens tillstånd  har  inte undersökts  
5  Känd Processens utformning är känd, och  den  fungerar enligt 

rådande dokumentation  
4  Duglig Processen  har  systematiska mätningar, påbörjade 

förbättringsåtgärder och möter externa kunders behov 
och förväntningar  

3 Effektiv  Processen är förenklad och duglig,  planer  finns för att 
förbättra  den  yfferligare  

2  Felfri Processen  har  genomgått stora förbättringar, är  effektiv,  
duglig och flexibel  

1  Världs- 
klass 

Processens resultat är i världsklass och fortsätter att 
förbättras 
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4.4 Kartläggningstekniker  

Att beskriva  en  process i  en  processkarta är  en  ovärderlig  teknik  för att 
förstå  hur  processen ser  ut och fungerar.  Harrington  (1991)  definierar 
processkartläggning  som "a  method of graphically describing  an  
existing  or  a  proposed  new process  by  using  simple symbols, lines, and  
words  to display  pictorially  the  activities  and  sequences  in the  process" 
(Ibid.,  s. 86).  Processkartan fungerar  som  utgångspunkt för analys och 
förbättring  av processen. Den kan  också användas för att fatta  beslut 
om var  i  processen som  mätningar skall utföras. 

Att rita  en  processkarta ger många fördelar. Ofta är det först när pro-
cessens medarbetare ser, eller ritar, processkartan som  de  förstår hur 
processen fungerar. Vanligtvis blir processens  problem  uppenbara när 
processens interna och externa gränssnitt diskuteras vid konstruk-
tionen.  En  annan fördel med processkartan är att  en  ny eller från pro-
cessen utomstående  person  enkelt kan sätta sig  in  i hur processen 
fungerar. 

Det finns ett antal kartläggningstekniker som kan användas för att be-
skriva processer, exempelvis blockdiagram och flödesdiagram. 
Oaysett vilken teknik som använd är det viktigt att  den  slutliga pro-
cesskartan, förutom flödet av aktiviteter, beskriver processens  relation  
till kunder och leverantörer vid gränssnitten. 

Ett blockdiagram kan användas för att grovt beskriva processens 
utseende,  se  figur  4.12.  

Funktion/Avdelning  

Figur 4.12  Principen för ett blockdiagram.  Figuren  visar också var i 
organisationen processens olika aktiviteter utförs. (Fritt 
efter Melan,  1992, s. 56.)  
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Om  processen skall beskrivas utförligt kan det vara lämpligt att 
använda ett flödesdiagram,  se  figur  4.13.  Ett flödesdiagram kan också 
användas till att simulera processen, vilket kan vara nyttigt för kunna  
se  hur olika förändringar i processen påverkar dess funktion. 

Nej  

T4 
	

T5  

Aktivitet 	Slut 

   

Figur 4.13  Principen för ett flödesdiagram. Flödesdiagram  kan  i 
detalj beskriva  processen.  I detta flödesdiagram finns 
också  tider (TO  —  T5)  angivna vilket gör  det  möjligt att 
beräkna  processens ledtid. (Efter  Melan,  1992, s. 51.) 

Det  största  problemet  brukar inte att vara att välja kartläggnings-
teknik.  I stället är  problemet  ofta  hur  långt processerna skall brytas  
ned, det  vill säga  på  vilken detaljnivå  som processen  skall beskrivas.  
Enligt  Harrington  (1991) får problemet  lösas från gång till gång,  bero-
ende på  vilket syfte kartläggningen  har.  I ett tidigt  skede av  process-
förbättringsarbetet  kan det  vara lämpligt att använda ett  enkelt  
blockdiagram för att  sedan  beskriva  processen  utförligare i ett flödes-
diagram.  

Rise  & Wiklund  (1992) anger en  metod för att kartlägga  processer  där  
både  blockdiagram och flödesdiagram  kan  användas.  Metoden  utgår 
från att  man  först identifierar  processens kunder eller  kundbehov och 
vilket  resultat de får  från  processen. Sedan  identifieras  processens  
leverantörer och vilka  objekt de  levererar till  processen.  Slutligen 
identifieras  de aktiviteter som  formar  processen  och flödet mellan 
aktiviteterna.  Metoden kan  användas  dels  för att övergripande be-
skriva  organisationens processer  och  dels  för att noggrant beskriva  
delprocesser, se figur 4.14.  
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Leverantör  Objekt 
Processnamn 

Ledningsprocesser:  
Resultat  Kund 

IN>  

-dill  

Stödorocesser:  

Figur 4.14  Exempel på  en  processkarta ritad efter idé från  Rise  & 
Wiklund  (1992).  Observera att både kunderna och det 
resultat  de  får från processen,  samt  leverantörer och  de  
objekt som  de  levererar beskrivs. (Efter  Rise  & Wiklund,  
1992, s. 6:2.) 

4.5  Verktyg och metoder i 
förbättringsarbetet 

Processägaren och medlemmarna i processförbättringsgruppen behö-
ver utbildning för att kunna arbeta i grupp, förstå  processen,  samla och 
analysera  information samt  förbättra  processen.  Bristande kunskap  
om  elementära verktyg och  metoder som kan  användas i förbättrings-
arbetet innebär  en stor  risk för att arbetet blir  ineffektivt  (Harrington,  
1991). De  elementära verktyg  som  Harrington  syftar  på kallas på  
svenska för  de  sju förbättringsverktygen och  de  sju ledningsverktygen.  
Harrington  trycker  på  att processförbättringsgruppen måste kunna 
använda dessa verktyg innan  de  påbörjar arbetet  med  att förbättra  
processen. 

4.5.1  Förbättringscykeln 

Att arbeta enligt förbättringscykeln, kombinerat med  de  sju förbätt-
ringsverktygen och  de  sju ledningsverktygen, ger förutsättningar för 
ett systematiskt och effektivt förbättringsarbete,  se  figur  4.15.  
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Figur 4.15  Förbättringscykeln, även kallad PDSA-cykeln eller 
Demingcykeln. (Fritt efter  Bergman  & Klefsjö,  1994, s. 
184.)  

Förbättringscykeln består av fyra faser  (Bergman  Sz Klefsjö,  1994):  

• Planera. När ett  problem har  identifierats, måste  den  verkliga 
orsaken fastställas och  en  möjlig förbättringsåtgärd tas fram. 

• Gör.  Den  åtgärd som beslutats måste genomföras och någon 
måste vara ansvarig för att  den  genomförs. 

• Studera. Åtgärden måste analyseras för att få svar på om  den  
gav aysedd effekt. 

• Lär. När förbättringsarbetet ayslutats är det viktigt att ta vara 
på erfarenheterna för att kunna undvika liknande  problem  i 
framtiden.  

4.5.2 De  sju förbättringsverktygen och  de  sju 
ledningsverktygen  

De  sju förbättringsverktygen  kallas  ibland för  de  sju  QC-verktygen,  
eller på  engelska  "the  seven QC-tools".  Detta är ett samlingsnamn  på  
sju stycken enkla  men  kraftfulla verktyg,  eller tekniker, som  i huvudsak 
används för att samla och presentera  numerisk information. De  sju 
förbättringsverktygen är  (Bergman  & Klefsjö,  1991):  

• datainsamling 
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• histogram  

• Paretodiagram 

• Ishikawadiagram  eller  fiskbensdiagram 

• stratifiering 

• sambandsdiagram 

• styrdiagram. 

För att strukturera och analysera  verbal information  är  de  sju led-
ningsverktygen användbara.  De  sju ledningsverktygen,  som  också  
kallas de  sju managementverktygen  eller "the  seven  management  
tools"  på  engelska, är samlingsnamnet för sju stycken verktyg  som  är 
speciellt lämpliga för gruppanalys.  De  sju ledningsverktygen är 
(Mizuno,  1988;  Eureka  &  Ryan, 1990, eller  Bergman  & Klefsjö,  1991):  

• släktskapsdiagram 

• relationsdiagram  

• träddiagram 

• matrisdiagram 

• processbeslutsdiagram 

• matrisdataanalys 

• pildiagram.  

4.5.3  Kundcentrerad  planering  och 
processjämförelser 

Processförbättringsgruppen behöver också kunna använda  mer  avan-
cerade  metoder  för att förbättra  processen,  exempelvis kundcentrerad  
planering  (QFD,  "Quality Function Deployment")  och processjäm-
förelser ("benclunarking"). 
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Kundcentrerad planering, QFD 

Kundcentrerad planering kan grovt beskrivas som  en  metod som 
säkerställer att kundens önskemål tas tillvara i varje  fas  i  en  produkt-
utvecklingsprocess (Andersson,  1991).  Utmärkande för metoden är dess 
förmåga att strukturera  den information  som samlas vid utvecklings-
arbetet. Vid kundcentrerad planering används så kallade planerings-
matriser eller "kvalitetshus" för att översätta kundkraven från idé-
stadium till  en  färdig produkt,  se  figur  4.16. 

Processufformning  

Tillverknings- 
instruktioner 

<.„ 
.g  0  

4= 
o  

I=  0  

Produktions-
utformning  

Figur 4.16 Illustration  av  de  fyra faserna i kundcentrerad planering, 
QFD. (Fritt efter Andersson,  1991, s. 27.)  

Kundcentrerad planering kan principiellt indelas i fyra faser 
(Andersson,  1991):  

• Produktplanering, som innebär att kundönskemålen översätts till 
produktegenskaper. Det är också vanligt att  fasen  innehåller 
konkurrentanalyser för att kunna värdera produktegenskaperna. 
Resultatet från  fasen  är  en  krayspecifikation med målvärden för 
viktiga produktegenskaper som överförs till nästa  fas.  

• Produktutformning, som  bland  annat går ut på att översätta  de  
viktiga produktegenskaperna till ett produktkoncept, som upp-
fyller målvärden som anges i produktplaneringsfasen. Vidare 
identifieras för kunden kritiska egenskaper som översätts till 
delegenskaper. 
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• Processutformning, som innebär att  man  överför delegen-
skaperna till tillverkningsoperationer och identifierar  de  para-
metrar som kommer att vara kritiska vid tillverkningen. 

• Produktionsutformning, som går ut på att översätta tillverk-
ningsoperationerna till specifika tillverkningsinstruktioner. 

Processjämförelser 

Processjämförelser,  eller  "benchmarking"  som metoden kallas på  eng-
elska, är  en  metod för att hitta förslag till förbättringar  av en  process  
(Bergman  & Klefsjö,  1994). En definition  är "Benchmarking  is the  se-
arch  for  industry best practices that lead  to  superior performance"  
(Camp, 1989, s. 12). Vid  processledning  kan metoden  användas för att 
jämföra  den  aktuella  processen med en  annan liknande process.  Man  
brukar skilja mellan fyra  typer av  processjämförelser  (Camp, 1989):  

• intern  processjämförelse,  som  innebär att processförbättrings-
gruppen  jämför  sin  process  med en  liknande process inom  den  
egna  organisationen  

• processjämförelse  med konkurrent, som går  ut  på  att jämföra  
organisationens  process mot samma  eller  liknande process  hos en 
konkurrent  

• funktionell processjämförelse, som innebär att  man  jämför  sin  
process mot  en  motsvarande process i  en  annan icke konkur-
rerande  organisation  

• generisk processjämförelse, som går ut på att jämföra  sin  process 
mot  den  bästa processen i världen, oaysett bransch och  land.  

Centralt i processjämförelser, till skillnad mot vanlig konkurrentana-
lys, är att det är processer som  man  jämför  samt  att båda parter 
genomför jämförelsen i samförstånd. Parterna studerar varandras 
processer för att båda skall kunna finna förbättringsmöjligheter. 
Processjämförelser kan användas kontinuerligt av processförbätt-
ringsgruppen för att förbättra processen. I figur  4.17 visas  tillväga-
gångssättet vid processjämförelser. 
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Kapitef 4, Processdning  

Figur 4.17  Tillvägagångssättet vid processjämförelse. Metoden kan 
kontinuerligt användas av processförbättringsgruppen 
för att finna förbättringsmöjligheter och utvärdera om  de  
mål  de har  på  sin  egen process är tillräckligt högt satta. 
(Fritt efter  Camp, 1989, s. 17.) 

4.6 En  tillämpning vid  en  
off ertberedningsprocess  

Volvo  Aero  Corporation  AB  beslöt  under våren 1993  att inom ramen 
för deras TQM-program  ("Total  Quality  Management" eller på  sven-
ska  offensiv  kvalitetsutveckling) införa processledning i  organisa-
tionen.  Företaget valde att starta  med  att införa processledning i  tre så  
kallade  "pilotprocesser".  Orsaken till att företaget valde att starta  med 
tre processer var dels  att dessa  tre var  i  stort behov av  förbättring,  dels  
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att arbetet  skulle  ge organisationen värdefulla erfarenheter som  man  
kunde dra nytta av vid införandet av processledning i andra processer. 

Arbetet inleddes med att företagets ledningsgrupp identifierade före-
tagets processer,  se  figur  4.18.  Efter analys och värdering av företagets 
processer, beslöt ledningsgruppen att processledning  skulle  införas i: 

• konstruktionsgranskningsprocessen, som är  en  delprocess i 
produktutvecldingsprocessen 

• en  speciell tillverkningsprocess, som är  en  delprocess i  den  över-
gripande tillverkningsprocessen 

• offertberedningsprocessen, som är  en  delprocess i affärsut-
vecklingsprocessen. 

Beskrivning  av  affärsutvecklingsprocessen 

Syftet  med  affärsutvecklingsprocessen är att söka  efter  nya  kunder 
eller  samarbetspartners. Bearbetning  av  marknaden  kan  antingen 
resultera i ett erbjudande till  Civilt  Flyg  om  att  gå med som  samarbets-
parter ("risk-  and  revenue-sharing partner")  för  en produkt eller  ett 
produktutvecldingsprojekt.  Det kan  också resultera i  en  förfrågan  om  
legotillverkning där företaget åtar  sig  att tillverka  en produkt som  
skall ingå i  en produkt hos en  annan  organisation, se figur 4.19. Om  
företaget  får  förfrågan  om  legotillverkning utförs  en  offertberedning 
för att avgöra  om  erbjudandet skall antas  eller  inte.  Om  erbjudandet 
antas resulterar offertberedningen i  en  offert och  eventuell  förhandling  
samt  ett ayslut  med  avtal.  Om Civilt  Flyg  får  erbjudande att medverka  
som  samarbetspartner utförs  en beredning av  förslaget för att fast-
ställa  om  förslaget skall antas  eller  inte. I detta  fall  blir  beredningen 
mer  omfattande än  vid  offertberedrüngen. Även här  sker  förhandling 
och ayslut  med  avtal. 
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Kapitef 4, Processdning 

Offertberedningsprocessen  

För att  få  erforderlig beläggning i företagets produktionsutrustning  
var det  angeläget ta  hem  order  på  legotillverkning.  Problemen  med de 
offerter som  gays,  var  att  de tog  lång  tid  att framställa,  samt  att  det  
fanns  brister  i  de  kostnadsberäkningar  som låg  till  grund  för  offer-
tema.  Bristerna i kostnadsberäkningarna  kunde  innebära att  en anta-
gen  legotillverkning innebar  en  förlust för företaget. Dessutom vari-
erar antalet medarbetare och  funktioner som  är inblandade i  offerten 
beroende på  vilken typ  av produkt som  skall offereras. För att för-
bättra offertberedningsprocessen valde  man  att införa processledning. 

Förbättringsarbetet  drevs  till  en  början i projektform  av  processägaren 
och processförbättringsgruppen för att  sedan  övergå till  kontinuerligt  
förbättringsarbete.  Det  fanns framförallt  tre motiv  till att införa pro-
cessledning i  processen:  

• uppnå förbättrad kostnadsprecision och fullständighet i offert-
underlag  

• minska  processens ledtid  

• minimera  de resurser,  exempelvis i arbetstid,  som  används för att 
framställa ett offertunderlag.  

Som  processägare utsågs  en  medarbetare från marknadsfunktionen.  
Till  processförbättringsgruppen valdes ytterligare  en  medarbetare från 
marknadsfunktionen, två medarbetare från  produktionsfunktionen, en  
medarbetare från inköpsfunktionen och  en  medarbetare från  
konstruktionsfunktionen.  

Förbättringsarbetet inleddes med att processägaren och process-
förbättringsgruppen gjorde  en  nulägesanalys och beskrev  de  aktivi-
teter som byggde upp processen i  en  processkarta,  se  figur  4.20.  Vid 
nulägesanalysen identifierades ett antal förbättringsmöjligheter. 
Orsakerna till processens  problem  ansågs framför allt vara att nöd-
vändig  information  förmedlades i många steg och därmed filtrerades. 
För varje medarbetare som arbetade i processen fanns risk för att 
viktig  information  försvann.  En  annan orsak var att vissa av  de  funk-
tioner som ingick i processen blev  sent  inblandade i arbetet med att ta 
fram offertunderlaget. Detta kunde  bland  annat leda till förseningar 
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Vid nulägesanalysen insåg processförbättringsgruppen att processen 
saknade återföring av  information  till  de  medarbetare som var 
inblandade i processen. Detta medförde att det var svårt att lära sig av 
erfarenheter, och därmed förbättra arbetet. 

Utifrån nulägesanalysen genomfördes  sedan  ett antal förbättringar i 
processen, vilket  visas  i figur  4.21.  Processens första aktivitet är  en  
affärsbedömning, som innebär att alla inblandade medarbetare samlas 
till ett uppstartsmöte. Därigenom säkerställs att alla får gemensamma 
förutsättningar för det fortsatta arbetet med att ta fram offertunder-
laget. Därefter följer ett antal parallella aktiviteter för att bestämma  
de  kostnader som tillkommer vid  en  antagen legotillverkning. 
Kostnaderna sammanställs och analyseras i  en  kalkyl, för att  se  vilka 
resultat  en  antagen legotillverkning  skulle  medföra. Efter analysen och 
eventuella justeringar sammanställs ett beslutsunderlag som distribue-
ras till företagsledningen som fattar beslut om företaget skall anta 
legotillverkningen eller inte. 

Resultatet från förbättringsarbetet är förutom förändringarna i pro-
cessens utformning, att checklistor införts vid  de  olika aktiviteterna. 
Detta för att säkerställa att erforderlig  information  kommer  in  och ut 
från processen,  samt  att ingen nödvändig  information  försvinner i pro-
cessen. För att kunna styra att arbetet utförs på samma sätt varje gång  
har  beskrivningar/handledningar upprättats för alla aktiviteter och 
arbetsmoment. Vidare  har  processen fastlagda rutiner för återföring 
av  information  så att medarbetarna kan lära sig av erfarenheter och 
förbättra sitt arbete. Förbättringsarbetet  har  också resulterat i  en  
fastställd ansvarsfördelning för  de  olika aktiviteterna,  samt en  be-
skrivning över vilka kunskaper och erfarenheter som önskas hos  de  
medarbetare som skall arbeta i processen. Beroende på vilken typ av 
produkt som skall behandlas i offertberedningsprocessen  har  process-
ägaren och processförbättringsgruppen upprättat  en  bemanningslista 
på vilka funktioner och medarbetare som skall ingå vid framtagning av  
respektive  offertunderlag. För att kunna styra processen och avgöra 
huruvida förbättringsarbetet  har  aysedd effekt genomförs ett antal 
mätningar i processen: 

• antal förseningsdagar, vilket mäts som skillnaden mellan  den  dag 
som utlovats till kund och  den  dag offerten lämnas till kund 

• resursåtgång, som mäts i antalet arbetstimmar som med-
arbetarna  har lagt  ner på varje offert. 
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Vidare skall varje antagen legotillverkning analyseras för att kunna 
jämföra skillnad mellan  den  kalkyl som  tags  fram i offertberednings-
processen och det verkliga resultatet. 
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Figur 4.21  Processkarta beskrivande offertberednings processen efter 
det att förbättringar införts.  Bland  annat  har  ett antal 
aktiviteter lagts parallellt. (Efter  Volvo  Flygmotor/Civilt 
Flyg,  1993, s. 7.)  
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Kapitef Enkätundersökningen  

5  Enkätundersökningen 
Detta kapitel inleds med  en  beskrivning över vilka frågeställningar 
som  har  legat till grund för enkätundersökningen.  Sedan  följer  en  
beskrivning över tillvägagångssätt och urval för undersökningen. 
Kapitlet ayslutas med  en  diskussion om undersökningens reliabilitet 
och validitet.  

5.1  Intressanta forskningsfrågor 
Att införa processledning i  en organisation  innebär  en  stor satsning på 
förbättringsarbete och kundcentrering i organisationen. Införandet tar 
tid och mätbara effekter av satsningen kommer inte direkt. Enligt 
Melan  (1992)  kan processledning införas på några veckor eller 
månader om det är  en  befintlig process som skall förbättras.  Om  
organisationen väljer att utforma  en  ny process kan det ta månader 
eller år att införa processledning.  Organisationen  kan välja mellan att 
införa processledning i  en  eller flera processer beroende på behov och 
hur  de  ayser att använda processledning i  sin  verksamhet och förbätt-
ringsarbetet. Följande delfrågor kan därför ställas: 

• vilket motiv ligger till grund för att införa processledning? 

• vilka är  de  största vinsterna med ett processorienterat arbetssätt 
jämfört med det tidigare arbetssättet? 

• vilka effekter  har  processledning medfört i det dagliga arbetet? 

• vilka effekter  har  processledning på motivationen till förbätt-
ringsarbete? 

• vilka mätbara effekter  har  processledning medfört? 

• vilka  moment  upplevs som svåra eller arbetskrävande när  en 
organisation  inför processledning i verksamheten? 

• finns det tecken på att processledning bidrar till suboptimering av 
enskilda processer på ett sätt som inte är förenligt med organisa-
tionens övergripande mål? 
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• hur lång tid tar det normalt att införa processledning i  en  
process? 

• hur stor  del  av organisationen omfattas av processledning? 

• hur lång tid tar det för  en organisation  att införa processledning i  
de  processer som skall omfattas av processledning? 

• hur införs processledning i organisationerna? 

• vilka processer väljs först för processledning och varför? 

Normalt för  en organisation  är att  den har  två kategorier av ledare.  
Den  första kategorin utgörs av ledare som är tillsatta för att leda och 
stödja organisationens olika funktioner, exempelvis avdelnings- eller 
stabschefer.  Den  andra kategorin utgörs av ledare som är tillsatta för 
att driva specifika projekt. Att införa processledning i  en  befintlig 
funktionell  organisation  innebär att organisationen får ytterligare  en  
ledarkategori, nämligen  de  som skall leda processerna. Processledning 
medför också att vissa chefer och medarbetare får förändrade arbets-
uppgifter och ändrat ansvar. Det är därför av intresse att få kunskap 
om hur  man  löst ansvarsfördelningen  samt  om det förekommit mot-
stånd mot att införa processledning i organisationen. Följande del-
frågor kan ställas: 

• har  det funnits motstånd mot att införa processledning? 

• hur  har  motståndet visat sig? 

• är det skillnad mellan att leda  en  process jämfört med att leda  en  
funktion eller ett projekt? 

• hur fördelas ansvar och befogenheter för linjechefer, projekt-
ledare och processägare? 

• har  det uppstått konflikter mellan linjechefer, projektledare och 
processägare? 
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Att införa processledning i  en  process ställer stora krav på utbildnings-
insatser. Det krävs utbildning i hur processledning kan införas, vad 
som krävs för att leda i processer och vilka tekniker som kan användas 
för att förändra och förbättra processer. Således kan dessa delfrågor 
ställas: 

• hur  har  organisationens internutbildning förändrats? 

• vilka verktyg anses vara mest effektiva i förbättringsarbetet? 

Processägare och processförbättringsgruppen kan välja mellan två 
angreppssätt att förbättra  en  enskild process: förbättra  den  befintliga 
processen eller utforma  en  ny process. Beroende på vilket angreppssätt 
som väljs, kommer förändringen i organisationsstrukturen att variera. 
Att utforma  en  ny process innebär ofta stora förändringar i organisa-
tionsstrukturer. Därför  har  följande fråga ställts : 

• har  processledning inneburit förändringar i organisationens 
struktur? 

Enligt  Wright (1994)  ställer  en  processorganisation nya krav på hur 
medarbetarna skall belönas. I  en  traditionell funktionell  organisation  
belönas medarbetarna ofta utgående från deras befattning och arbets-
uppgifter. För att främja förbättringsarbetet menar  Wright  att belö-
ningen skall baseras mer på medarbetarnas kompetens och erfarenhet  
samt  processförbättringsgruppernas prestationer och resultat. Del-
frågan preciseras således: 

• har  processledning medfört förändringar i belöningssystemen? 

I och med att organisationen använder processledning skapas ett ökat 
behov av att informationen sprids horisontellt längs organisationens 
processer.  De  flesta informationssystem fungerar vertikalt, genom  den  
hierarkiska strukturen. Enligt  Pall (1988)  måste också organisationens 
ekonomisystem anpassas så att kostnader för bristande kvalitet i pro-
cessen kan redovisas. Således kan dessa delfrågor ställas: 

• har  processledning medfört att organisationernas informations-
system  har  förändrats? 

• har  processledning medfört att organisationernas ekonomi-
system förändrats? 
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5.2  Tillvägagångssätt och urval 
För att få svar på frågeställningar i föregående aysnitt, samman-
ställdes  en  enkät  (se  bilaga  2)  som  under  februari  1994  skickades ut till  
158  personer i ett antal organisationer  (se  bilaga  3).  För att erhålla hög 
svarsfrekvens skickades ett påminnelsebrev efter cirka  sex  veckor. 
Urvalskriterierna för att få enkäten var att personen  skulle ha god  
kännedom om arbetet med processledning, exempelvis: 

• medlem i styrgrupp 

• processamordnare 

• processägare 

• medlem i processförbättringsgrupp 

• medhjälpare 

• underlättare 

• konsult med inriktning på processledning. 

För att erhålla namnen på  de  personer som var aktuella för enkäten 
utnyttjades det kontaktnät som byggts upp  under  början av studien.  
Bland  dessa  158  personer ingick  en  grupp på  60  personer som  den 29  
september  1993  och  den 25  november  1993  hade genomgått  en kort  
utbildning i processledning i SIQs regi. Av dessa  60  personer  har  endast 
svaren från  6  personer använts eftersom övriga inte hade tillräcklig 
erfarenhet av processledning. 

I aysnitt  6 Resultat,  redovisas svaren på enkäten som bygger på svar 
från  67  personer från  22  organisationer. Av dessa arbetar  3  personer 
som konsulter i fristående organisationer.  De  övriga  64  personerna 
arbetar i organisationer som tillämpar processledning i  sin  verksam-
het, varav  34  personer  har  angett att  de  är processägare. Av dessa  har 
14  även svarat att  de  fungerar som underlättare. Övriga svarande  har  
uppgett att  de  är underlättare, medhjälpare eller medlem i processför-
bättringsgrupp. 
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5.3  Reliabilitet och validitet för 
enkätundersökningen 

Det  firms  ett  antal problem som  föreligger denna enkätundersökning: 

• processledning är  en relativt ny  metod för att förbättra  en orga-
nisation,  speciellt i  Sverige  

• det  finns  ingen  fastställd begreppsbildning inom ämnesområdet 

• de  undersökta organisationerna är olika  både  till storlek,  struktur  
och verksamhet. 

Reliabilitet 

I  en  enkätundersökning är det viktigt att frågorna uppfattats och be-
svarats på ett riktigt sätt. Hur detta  har  gjorts i detta  fall  är det svårt 
att  ha en klar  uppfattning om. Frågorna i enkäten  har  formulerats ut-
gående från existerande teori, deltagande vid implementering av pro-
cessledning i  en  process  samt  intervjuer vid organisationer som tilläm-
par processledning. Vid  de  tillfällen där det  har  varit svårt att tolka 
svaret, eller där det  har  varit viktigt att säkerställa att svaret  har  
uppfattats  korrekt, har  vederbörande  person  intervjuats  via  telefon. 

Validitet 

Vid konstruktionen av enkätformuläret  har  ansträngningar gjorts för 
att formulera frågorna så lättförståeligt som möjligt. Innan enkäten 
skickades ut fick tre personer med  god  insikt i processledning läsa 
igenom enkäten, dels för att kommentera  de  frågor som var oklara och 
dels för att komplettera med frågor som  de  ansåg vara av intresse. 
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6 Resultat  
I detta kapitel redovisas  de  svar som  har  erhållits från enkät-
undersökningen. Vid analysen  har  svaren strukturerats och rang-
ordnats, dels efter hur lång erfarenhet  den  svarande  har  av process-
ledning, dels efter frekvens. Redovisningen av  de  frågor som  har  
riktats mot att få fram vad som  har  varit speciellt arbetskrävande eller 
svårt med processledning sker i samband med slutsatserna.  

6.1 	Erfarenheter av processledning i 
svenska organisationer  

De  undersökta organisationerna  har  nått olika långt med att införa 
processledning i  sin  verksamhet. Det finns i huvudsak två orsaker till 
detta: 

• de  undersökta organisationerna  har  arbetat olika länge med 
processledning 

• de  undersökta organisationerna  har haft  olika angreppssätt för 
hur  de  infört processledning i organisationen.  

De  organisationer som först började med processledning i  Sverige  
gjorde det i slutet av 1980-talet. Det var framförallt vissa bolag inom 
Ericssonkoncernen som började att arbeta med processledning kring  
1988  och  1989.  Järfälla ICC (JICC), startade att införa processledning i  
sin organisation 1990. Sedan  dess  har  fler och fler organisationer 
börjat arbeta med processledning. I bilaga  3  redovisas  de  organisatio-
ner som  har  varit underlag för denna studie.  

Den  tid det tar att införa processledning i  en  process varierar natur-
ligtvis beroende på processens storlek och komplexitet. Oaysett pro-
cessens storlek och komplexitet visar enkäten att det tar minst ett år att 
införa processledning i  en  process. Vid jämförelse mellan  de  organisa-
tioner som  har en  längre tids erfarenhet av processledning och  de  
organisationer som relativt nyligen  har  påbörjat arbetet, tenderar  de  
senare att underskatta tiden som krävs för att få processledning att 
fungera. 
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De  flesta organisationerna  anger  att processledning  har  införts, eller 
planeras att införas, i  de  viktigaste operativa processerna  samt  i 
lednings- och stödprocesserna.  De  uppger att cirka  70  till  80  procent av 
organisationens verksamhet omfattas eller skall omfattas av process-
ledning. Enkäten visar att det tar minst tre år för  en organisation  att 
införa processledning i alla processer som organisationen ayser skall 
omfattas av processledning.  

6.1.1  Sättet att införa processledning  

De  undersökta organisationerna  har  använt två olika angreppssätt för 
att införa processledning i organisationen: 

• processledning införs först i någon eller några utvalda processer 
för att  sedan  införas i alla identifierade processer 

• processledning införs i alla identifierade processer samtidigt. 

Endast vid JICC  har man  infört processledning i samtliga processer på  
en  gång  (se  aysnitt  6.1.5  Exempel på införande).  De  övriga organisa-
tionerna  har  valt att börja med att införa processledning i någon ut-
vald process eller någon/några utvalda delprocesser. Valet av process 
beror på om processen  (se  bilaga  4):  

• har  direkt kontakt med  den  externa kunden, exempelvis order-
processen 

• är strategiskt viktig för organisationen, exempelvis produkt-
utvecklingsprocessen 

• har haft  stora  problem  

• har haft  stora förutsättningar för att få  en  fungerande process-
ledning och därmed kunna användas som ett som ett framgångs-
exempel för införa processledning i övriga processer. 

Processledning i  koncerner  - modellprocesser 

Några  av de  undersökta organisationerna ingår i större  koncerner,  
exempelvis JICC,  eller har en  koncernliknande  struktur på sin organi-
sation,  exempelvis Ericsson  Telecom.  Förfarandet  med  att införa 
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processledning i dessa organisationer skiljer sig till viss  del  från övriga 
organisationer. 

För organisationer med ungefär samma verksamhet i koncernen sker 
identifieringen av  de  viktigaste operativa processerna  samt  lednings-
och stödprocesserna på koncernnivå. Dessa processer och tillhörande 
delprocesser beskrivs i allmänna  termer  för att kunna passa alla orga-
nisationer i koncernen. Däremot specificeras processernas gränssnitt.  
De  allmänt beskrivna processerna med specificerade gränssnitt bildar 
vad som kan liknas vid "modellprocesser" och används  sedan  av alla 
organisationer i koncernen.  Den organisation  i koncernen som beslutar 
sig för att införa processledning utser sina egna processägare och 
processförbättringsgrupper för  respektive  processer.  Man har  då 
redan definierade gränssnitt för processen,  men  arbetar som vanligt 
med att förbättra processen. 

Det finns ett antal fördelar med att använda modellprocesser i  en  
koncern, exempelvis: 

• processerna är redan identifierade vilket innebär att organisa-
tionen snabbare kan påbörja förbättringsarbetet i processerna 

• genom att alla organisationer  har  samma gränssnitt i proces-
serna kan koncernen göra jämförelser mellan organisationernas 
processer 

• organisationerna kan enkelt göra jämförelser med varandras 
processer 

• införande av ny teknologi, som ADB-system,  CIM-system  och 
CAD-system, underlättas genom att alla organisationer  har  
samma gränssnitt i processerna. 

Nackdelen med att använda modellprocesser kan vara att processerna 
inte riktigt passar alla organisationer i koncernen. 

Processledning införs både i tjänstemanna- och 
tillverkningsprocesser  

Den  litteratur som beskriver processledning skiljer mellan tjänste-
mannaprocesser och fysiska tillverkningsprocesser. Processledning 
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anges som  en  metod för att i första  hand  leda och förbättra tjänste-
mannaprocesser. Erfarenheterna från  de  svenska organisationerna 
som använder processledning är att metoden används både för 
tjänstemannaprocesser och fysiska tillverkningsprocesser. Alla orga-
nisationer som  har  fysisk tillverkning av produkter uppger att process-
ledning tillämpas, eller skall tillämpas, även i dessa processer.  

6.1.2 Motiv  till att införa processledning 

Bakomliggande motiv till att fokusera på organisationens processer 
och införa processledning  

De sex  vanligaste motiven till att fokusera på processer anges vara: 

• behov av att minska processernas ledtider, både inom organisa-
tionen och mot externa kunder 

• behov av att få  en  ökad  extern  och  intern  kundfokusering i orga-
nisationen 

• de  externa kundernas krav på ökad kvalitet i varor och tjänster 

• behov av att bättre kunna styra koordinationen och förbättra 
kommunikationen mellan organisationens funktioner 

• öka organisationens effektivitet. 

Dessutom uppges att arbetet med att utvärdera verksamheten enligt 
kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet, och arbetet med att certi-
fiera organisationen enligt kvalitetstandarden  ISO 9000, har  bidragit 
till  en  ökad processfokusering. 

Motstånd mot att införa processledning 

Det  har  inte funnits något allmänt motstånd mot att införa process-
ledning i  de  undersökta organisationerna. Att införa processledning 
innebär att ansvarsfördelning och befogenheter förändras. Process-
ledaren får ansvar och måste därmed också få erforderliga 
befogenheter för att göra förändringar i  sin  process. I vissa  fall  har de  
linjechefer som är inblandade i processen,  men  utan processansvar, 
känt sina positioner hotade och därmed motverkat införandet. Det  har  
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i några  fall  resulterat i att linjecheferna inte gett processägare och 
medlemmarna i processförbättringsgruppen  den  tid  de  behöver för att 
bedriva förbättringsarbetet i processen. 

I vissa  fall  har  antagande om ökad byråkrati och  administration  
inneburit  problem  i början av förbättringsarbetet. Även begreppet pro-
cess  har  i något  fall  medfört  problem.  Några uppger också att förde-
larna med processledning inte var uppenbara vilket innebar ett bris-
tande engagemang hos linjecheferna. Andra bidragande orsaker till 
motstånd  har  varit uppfattningar som "Vi  har  gjort ett bra arbete förut 
och behöver inte förbättra oss" och "inte  en  ny ledarskaps-fluga till".  

6.1.3 Resultat  av att införa processledning 

Vinster med ett processorienterat synsätt jämfört med tidigare 
arbetssätt: 

Det finns flera fördelar med ett processorienterat synsätt. Framförallt 
anser  de  svarande att processynen och processledning medför ökad 
helhetssyn och kundfokusering i organisationen. Organisationens 
medarbetare får  en  ökad förståelse för hur deras arbete påverkar  den  
externa kunden och andra medarbetare. Andra fördelar som angays 
var: 

• risken för suboptimering mellan funktioner minskar samtidigt 
som reviren mellan funktionerna vittrar ner 

• vikten av kontinuerliga förbättringar lyfts fram 

• ledtidsförkortning 

• högre arbetstillfredsställelse  bland  organisationens medarbetare 

• reducering av onödiga aktiviteter 

• lägre kostnader 

• tydligare mål 

• större benägenhet att göra rätt från början. 
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Effekter på det dagliga arbetet 

Processledning  har  positiva effekter på det dagliga arbetet i  de  under-
sökta organisationerna. I synnerhet medför processledning att 
ansvarsområden och beslutsvägar förtydligas  samt  att helhetssynen 
och kundfokuseringen ökar. Andra positiva effekter är: 

• bättre uppföljning och styrning av förbättringsarbetet 

• ökat engagemang från medarbetare till att arbeta med förbätt-
ringar.  

Effekt  på motivationen till förbättringsarbete 

När medarbetarna väl  har  förstått bakgrunden och syftet med process-
ledning ökar motivationen  markant  till att genomföra förbättringar. 
Processägaren och medlemmarna i processförbättringsgrupperna 
känner att  de  arbetar med att förbättra  sin  egen  situation, samt  att 
deras kunskaper blir viktiga och används till att förbättra processen. 
Andra orsaker till att motivationen ökar är att: 

• helhetssynen innebär att medarbetarna förstår hur deras arbete 
påverkar andras arbeten och det resultat som kunden får från 
processen 

• det personliga processägarskapet och  de  konkreta förbättrings-
målen och mätningarna av dessa stimulerar till att förbättra 
processerna 

• medlemmarna i processförbättringsgrupperna känner att  de  får 
ansvar och kan påverka  de  faktorer som  har  betydelse för att 
processen skall kunna nå förbättringsmålen 

• effekten av förbättringsarbetet blir synligt 

• arbetssättet med fasta processförbättringsgrupper innebär att 
medlemmarna får ett  forum  där  de  känner att förbättrings-
förslagen tas tillvara och genomförs. 
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Förändringar i organisationsstruktur  

Organisationsstrukturen har  definitivt förändrats för  de  organisa-
tioner vars verksamhet baseras på tjänster. Ett påtagligt exempel på 
detta är Svensk Fastighetskredit som är ett dotterbolag till  S-E  Banken 
(se  figur  6.1  och  6.2).  För övriga organisationer  har  organisations-
strukturen endast ändrats vid några tillfällen. Förändringen består i 
att organisationsstrukturen anpassats efter processerna. Det "nya" 
funktionella ansvaret och processansvaret sammanfaller så långt som 
möjligt. Vid JICC  har  även antalet linjechefer minskat. Dessutom  har  
antalet chefsnivåer minskat från fem till fyra.  

Figur 6.1 	Den  gamla lånehanteringsprocessen vid Svensk Fastig- 
hetskredit. Hanteringen av ett villalån kunde passera  sex  
olika avdelningar från ansökan till utbetalning och 
arkivering. Det  tog  i genomsnitt  40  dagar att behandla ett 
lån. (Fritt efter  S-E  Banken, 1993, s. 26.)  
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Figur 6.2 	Den  nya lånehanterings processen vid Svensk Fastighets- 
kredit. Hanteringen sköts av  en  avdelning och det tar  20  
dagar att hantera ett lån. (Fritt efter  S-E  Banken, 1993, s. 
26.)  

Förändringar i arbetsuppgifter och  roller  hos linjechefer, 
projektledare och processägare 

Beroende på hur länge processledning  har  tillämpats i organisa-
tionerna  har  vissa förändringar utkristalliserats: 

• Projektledare utnyttjar definierade processer för sitt projekt och 
ansvarar för att projektet når sitt mål. 

• Linjechefen ansvarar för resurserna i processen, exempelvis 
genom att  se  till att medarbetare i funktionen använder  de  ruti-
ner, metoder och hjälpmedel som finns i processen för att genom-
föra arbetsuppgifterna. Linjechefen ansvarar också för att med-
arbetarna  har,  och får, erforderlig utbildning för att kunna lösa 
sina arbetsuppgifter i processen. 

• Processägaren ansvarar för att processen förbättras och når sitt 
mål, exempelvis genom att  se  till att erforderliga rutiner, meto-
der och hjälpmedel finns och utvecklas. 

I  de  processer där processledning fungerar uppges att linjecheferna 
avlastas i  sin roll  som linjechefer och även att projektledare avlastas. 
Projektledaren får i och med processledning  en  definierad "färdväg" 
där hon eller han kan driva projektet. I några av svaren uppger  man  
att i processägarrollen måste  man  fokusera på organisationens över-
gripande mål, medan  den  traditionella linjechefsrollen innebär  en  
fokusering på funktionens mål. 
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Förändringar i ekonomisystem 

Hittills  har  inte processledning medför några större förändringar i  de  
undersökta organisationernas ekonomisystem.  De organisationer som 
har  längst  erfarenhet  av  processledning tillämpar aktivitetsbaserad 
kalkylering —  ABC  ("Activity Based Costing")  för att kunna mäta kost-
nader för  processer, aktiviteter  och  produkter. Det råder  ett  stort 
behov av  att systematiskt kunna koppla kostnader och intäkter till  de  
olika processerna  samt  kunna göra budgetering  per  process. I vissa  
organisationer  knyts  tidsrapportering  mot  processer.  I några  fall  sker  
också redovisning  av  kvalitetsbristkostnader mot processerna. 

Förändringar i informationssystem 

Generellt  har  inte informationssystemen förändrats. Däremot  har  
vissa av  de  Ericssonbolag som använder processledning gjort förän-
dringar. Deras processägare är också beställare av informations-
systemen, inte linjecheferna, och processägarna kan då göra förän-
dringar i informationssystemen  under  förutsättning att  de lever  upp till 
definierade gränssnitt mot andra processer. 

Förändringar i utbildning  

Det  normala är att utbildning i processynen och processledning ingår  
som delmoment  i organisationernas ordinarie utbildning i  offensiv  
kvalitetsutveckling (TQM).  De personer som  ingår i processorga-
nisationen,  det  vill säga styrgrupp, processägare och medlemmar i 
processförbättringsgrupperna, utbildas i processynen, processledning 
och förbättringsverktyg kring  de  olika tillämpningarna.  

Hos  exempelvis JICC, Ericsson  Telecom  och  Volvo  Aero ingår proces-
synen och processledning  som en naturlig del  i deras ordinarie ledar-
skapsutbildning. 

Förbättringsverktyg 

Användningen av förbättringsverktyg varierar mellan organisa-
tionerna. Vanligast är att använda  de  sju ledningsverktygen och  de  sju 

— 99 — 



Kapitef 6, Resultat  

förbättringsverktygen.  Bland de  sju ledningsverktygen är det fram-
förallt släktskaps- och träddiagram som uppges vara effektivast,  men  
även pildiagram används i viss utsträckning. När det gäller  de  sju 
förbättringsverktygen uppges fiskbens-, Pareto- och styrdiagram vara 
mest effektiva. 

Exempel  på  andra verktyg och  metoder som  processförbättrings-
grupperna använder är: 

• processjämförelser (benchmarking) 

• kundcentrerad  planering  (QFD) 

• statistisk  försöksplanering  (DOE)  

• feleffekts- och felmodsanalys (FMEA). 

Förändringar i belöningssystem 

Endast  en organisation har  gjort förändringar i sitt belöningssystem. 
Hos Järfälla ICC är  en mindre del  av processägarens lön rörlig och 
beroende av uppnådda resultat i processen. Några  har  uppgett att  de  
håller på att utveckla belöningssystem där lönen för medarbetarna till 
viss  del  kommer att baseras på hur  den  process  de  arbetar i fungerar. 
Vissa  har  uppgett att belöningen inte nödvändigtvis är i pengar, utan 
att så kallade mjuka belöningar används för att belöna medarbetare i 
processer som fungerar bra eller medlemmar i processförbättrings-
grupper som gör ett bra förbättringsarbete. 

Att leda processer 

Många  anger  att det ställs andra krav för att kunna leda i processer än  
de  krav som ställs för att leda  en  funktion eller avdelning. Framförallt 
måste  den  som leder  en  process: 

• ha  helhetssyn, både vad gäller  den  egna processens aktiviteter 
och organisationens övriga processer 

• ha  samarbetsförmåga för att kunna lösa  problem  vid processens 
gränssnitt och med  de  linjechefer som är inblandade i processen 
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• ha bred  kompetens för att kunna förstå arbetsuppgifterna i 
processen 

• vara kundcentrerad. 

Några  har  uppgivit att i  rollen  som processägare måste  man  släppa 
revirtänkande och i stället utveckla samarbetet mellan berörda linje-
chefer. I enkätsvaren framfördes också att processägaren, för att 
kunna leda  en  grupp av medarbetare från olika funktioner, måste 
lämna  den  traditionella chefsrollen och utveckla sig till att vara  en  
accepterad ledare,  en  "coach". Vidare kan inte processägaren detalj-
styra i processen utan måste förlita sig på medarbetarna i processen. 
Förmåga att kommunicera, tänka långsiktigt och  ha  uthållighet uppges 
också vara viktiga egenskaper.  

En  erfarenhet är att om linjechefer väljs till processägare  har de  ofta  
problem  med att föreslå förbättringar som innebär eliminering av  den  
egna funktionen. 

Mätbara effekter 

Det kan vara svårt att avgöra om uppnådda förbättringar orsakats av 
processledning eller andra förbättringsinitiativ i organisationerna. 
Trots detta, är det av betydelse att försöka redovisa vilka effekter som 
följer av ett systematiskt arbete med att förbättra processer. 

Många av  de  som svarat på enkäten angav att organisationen hade 
uppnått förbättringar,  men  få  har  uttryckt förbättringen i siffror. 
Många uppger förbättringar i processernas ledtider, mycket beroende 
på att ledtidsmätningar är vanligt förekommande. Nedan redovisas 
några av svaren. 

• Vid  IBM  Svenska  AB  i  Stockholm har  ledtiden i offertberednings-
processen för komplicerade offerter reducerats med  50%  på ett 
år. Stora förbättringar  har  uppnåtts inom samtliga områden som 
kan mätas. 

• Ericsson  Radar  Electronics  AB  i Mölndal  har  systematiskt arbetat  
med  processledning i  både  tjänstemanna- och tillverknings-
processer  sedan 1992.  Ledtiderna i alla identifierade  processer 
har  i genomsnitt minskat  med 30 °A på  två  år.  
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• Ericsson  Telecom  AB, har  uppnått halverad  ledtid  i order-
processer (försäljning-order-leverans-installation) vid  några 
dotterbolag.  Av  erfarenhet  anser man  att processledning redu-
cerar icke-värdeskapande  aktiviteter med cirka 50%.  

• Vid  Järfälla ICC  har den  genomsnittliga  tiden  från tillverknings-
order till färdig  produkt  för alla  produkttyper  minskat från  30  
dagar  1989  till  5  dagar  1994. Ledtiden  från  det  att ordern in-
kommer tills  kunden får  produkten från  lager har  minskat från  32  
dagar  1989  till  5,2  dagar  1994.  Andra positiva  effekter  genom 
systematiskt arbete  med  processledning är minskad  andel  förse-
nade och underkända inleveranser  av  material, minskad  andel 
defekter vid sluttestning av produkter,  minskad  andel  försenade 
installationer/uppdateringar  av  datasystem och reducerad  tid  i  
budgetprocessen. 

6.1.4 Problem  vid införande av 
processledning 

Konflikter mellan linjechefer, projektledare och processägare 

Få av  de  svarande ansåg att det uppstår allvarliga konflikter mellan 
linjechefer och processägare.  De  flesta uppgav att konflikter mellan 
olika  roller  alltid är mer eller  mindre  närvarande i  en organisation.  
Processledning  har  därför inte inneburit  en  ökad konfliktrisk. I något  
fall  uppgays att det var vanligare med konflikter mellan linjechef och 
projektledare än mellan processägare och linjechef eller mellan pro-
cessägare och projektledare.  

En  otydligt eller obefintlig ansvarsuppdelning ansågs definitivt inne-
bära  en  konfliktrisk. Några ansåg att det kunde vara problematiskt för  
en  linjechef när processägaren går  in  och ställer krav på förändringar 
som berör linjechefen.  Om  ansvarsfördelningen då var otydlig uppstod 
konflikter  

Om  konflikter uppstår löses  de  vanligtvis genom diskussion, och om 
inte det hjälper, behandlas konflikten av organisationens styrgrupp. 
Kundens påverkan av konflikten är vägledande för hur konflikter skall 
lösas. Några  har  angett att  de  inte tycker att styrgruppen tar sitt fulla 
ansvar för att lösa konflikter. 
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Suboptimering av processer 

Endast i några få organisationers processer uppgays att suboptimering 
hade uppstått, och då framför allt i delprocesser. Risken för subopti-
mering av processer uppgays vara betydligt  mindre  än risken för sub-
optimering av funktioner vid  en  traditionell  vertikal organisation.  
Dock  finns  en  viss tendens till att processägaren ställer högre krav på  
sin  leverantör i stället för att arbeta med förbättringar i  sin  egen pro-
cess. Det  har  medfört att några  har  tagit med medarbetare i näst-
kommande process eller externa kunder i processförbättringsgruppen. 

Suboptimering av processer motverkas i allmänhet genom att organi-
sationens styrgrupp kommunicerar mål och  planer  för varje process 
(måldelning).  

6.1.5  Exempel  på  införande 

För att ge  en  förklaring till varför processledning  har  införts i alla  pro-
cesser samtidigt vid  JICC redovisas här mycket kortfattat bakgrunden 
och tillvägagångssättet. Ericsson  Telecoms  arbete lyfts också fram för 
att  visa på  skillnaden mellan  hur  koncerner  väljer att införa process-
ledning. 

Järfälla ICC  

Under 1989  initierades ett  stort  förändrings- och förbättringsprogram 
(MDQ,  "Market  Driven  Quality")  av IBMs  koncernledning i  Europa.  
Inom ramen för MDQ  hade  koncernledningen identifierat  10  modell-
processer  som skulle  passa samtliga tillverkande enheter i  Europa. 
Man  beslöt också att processledning  skulle  införas  samtidigt  i alla 
identifierade  processer.  Tack  vare  att identifieringen  av  processerna 
redan  hade  gjorts i koncernledningen underlättades  etableringen av  
processledning i processerna. Enheterna fick själva utse processägare 
och processförbättringsgrupper  som  fick göra  en  detaljerad kartlägg-
ning och beskrivning  av  processerna  med  tillhörande processnivåer. 
För varje process  sattes  ett  antal  förbättringsmål  som skulle nås  inom  
en  bestämd  tid.  

Arbetet med att införa processledning vid JICC startades  1990  och det  
tog  cirka tre år innan processledning fungerade som planerat. För att 
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lyckas med att införa processledning i samtliga modellprocesser sam-
tidigt genomfördes  en  mycket stor satsning på utbildning i kvalitet och 
ledarskap inom MDQ-programmet.  Bland  annat utbildades process-
ägare, företagsledning, avdelningschefer och gruppchefer i process-
ledning vid koncernens utbildningscenter i  Belgien.  Samtliga medar-
betare fick också  en  omfattande utbildning i förbättringsarbete vid  
respektive  enhet. Idag  har  JICC även egen produktutveckling vilket 
medfört att ett antal nya processer  har  tillkommit  (se  bilaga  5).  

Ericsson Telecom AB 

Ericsson  Telecom  är  en organisation med  omfattande verksamhet 
utanför  Sveriges  gränser. Precis  som IBM-koncernen har  Ericsson  
Telecom  använt modellprocesser för att alla enheter skall  ha  samma 
gränssnitt i sina  processer.  Ericsson  Telecom  har  däremot inte  som 
IBM-koncernen valt  att införa processledning i samtliga identifierade  
processer på en  gång. I stället  har man  börjat  med  att införa process-
ledning i  sin  orderprocess för att  sedan  utvidga arbetet till  de  övriga 
processerna  (se  bilaga  6). Man har heller  inte fattat  beslut om  att alla 
enheter skall införa processledning i  sin  verksamhet. Varje enhets led-
ningsgrupp  får  själv avgöra  om de  skall använda processledning  eller  
inte.  

6.2  Synpunkter från undersökningen 
Enkätundersökningens totalintryck är att processledning uppfattas 
som mycket positivt av  de  som  har  svarat på enkäten. Exempel på svar 
på frågan hur det processorienterade arbetssättet upplevs jämfört med 
det tidigare arbetssättet är: 

• fokusering på kund/kundnytta och optimering av helheten 

• föreniding, överblickbarhet, fokusering på kärnprocesser, lättare 
att sortera bort/minska onödiga aktiviteter 

• bättre struktur, snabbare förändringar och genomförande,  min-
dre  konflikter mellan funktioner 
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• kunskap om varandras arbeten, murar mellan försäljning och 
produktion vittrar sönder, samförstånd och respekt i stället för 
revirtänkande och smutskastning, bättre helhetssyn. 

Exempel på svar på frågan vad processledning  har  inneburit för det 
dagliga arbetet är: 

• ökad kundfokusering i hela företaget 

• större förändringsbenägenhet hos samtliga 

• många aha-upplevelser, "det bästa vi gjort" 

• äntligen  har  vi fått  en  gemensam plattform att stå på. 

Exempel på svar på frågan hur medarbetarnas  motivation  till förbätt-
ringsarbetet  har  förändrats är: 

• motivationen ökar i alla  led  eftersom  man  bättre förstår  sin roll  
och ser effekterna av förbättringsarbetet 

• motivationen ökar något,  men  framförallt ökar möjligheterna att 
införa förbättringsförslagen,  forum  finns  nu,  lätt att komma till 
saken 

• ser enklare hur deras arbete påverkar andras jobb, förstår inne-
börden av att förbättra processen, betydligt större benägenhet att 
göra rätt från början. 

Endast i några få  fall  har  framkommit kritik mot processledning.  En  
synpunkt är att processledning medför ett komplexare arbetssätt än 
tidigare i och med att  en  ny ledarskapsroll införs i organisationen.  

De  som  har  uppgett att det gått trögt att införa processledning  har  i  de  
flesta  fall  som orsak angett  en  oförstående styrgrupp som inte  har  tagit 
sitt fulla ansvar. 
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7 Slutsatser  
I detta kapitel görs ett försök att väga samman resultatet av enkäten, 
egna erfarenheter vid deltagande i arbete med att införa process-
ledning  samt  erfarenheter hämtade från andra källor. Samman-
vägningen redovisas i  form  av ett antal slutsatser och råd i samband 
med införande av processledning.  

7.1  Att införa processledning 
I  en organisation  saknas vanligtvis både detaljerad kunskap om vad 
processledning är, och hur  man  kan införa processledning i organisa-
tionen. Att på egen  hand  försöka införa processledning utan  modeller  
eller hjälp från erfarna personer kan vara riskfyllt. Det går alltid att  
via  litteraturstudier få  en  uppfattning om innebörden av process-
ledning,  men  det är ofta svårt att förstå hur  man  gör i praktiken. 

För att få kunskap om hur processledning kan införas i  en organisation  
rekommenderar  jag  två angreppssätt: 

• Ta hjälp av  en  erkänt duktig konsult för att införa processledning 
i  den  första processen. Låt ett antal medarbetare, som inte 
arbetar i processen  men har  stort intresse av processledning, 
vara med och lära sig tillvägagångssättet. Använd  sedan  dessa 
medarbetare som internkonsulter eller underlättare som  sedan  
kan utbilda processägare och processförbättringsgrupper i övriga 
processer. Valet av konsult är mycket viktigt. Därför måste 
konsultens referenser analyseras noga. 

• Utbilda ett antal medarbetare i processledning i  extern  regi. 
Dessa medarbetare får  sedan  fungera som internkonsulter eller 
underlättare och utbilda styrgrupp, processägare och process-
förbättringsgrupper i organisationen.  

Jag  vill också trycka på styrgruppens ansvar när det gäller att identifi-
era  de  viktigaste operativa processerna  samt  lednings- och stödproces-
serna. För att undvika missförstånd och konflikter är det viktigt att 
klargöra  de  olika gränssnitten mellan processerna innan arbetet 
börjar. 
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7.2  Förändringar i organisationen 
Att fokusera på organisationens processer i stället för dess funktioner, 
innebär förändringar i organisationens kultur, arbetsorganisation och 
ledarskapsstilar.  Organisationskulturen  är svårast att förändra efter-
som  den  innehåller  de  värderingar, normer, regler och beteenden som 
finns i organisationen.  

Kulturen  måste förändras från  en  kultur som främjar  en  "vi-och-dom-
anda" och ett vertikalt, funktionellt synsätt på organisationen, till  en  
kultur som främjar  en  "vi-anda", processyn i organisationen, att arbeta 
med ständiga förbättringar och kundcentrering. 

Med arbetsorganisation menas formerna för samarbete mellan med-
arbetare och grupper av medarbetare i organisationen. Av nödvändig-
het och  tradition har  arbetsorganisationen utgått från att skapa 
funktionella enheter bestående av medarbetare med liknande sakkun-
skaper och där samarbetet i första  hand  sker inom  den  egna funktio-
nen. För att kunna förbättra processerna måste arbetsorganisationen 
också baseras på att främja ett tvärfunktionellt samarbete. Med-
arbetare med olika sakkunskaper måste samlas och samarbeta för att 
förbättra  den  process  de  arbetar i. 

Ledarskapsstilen måste förändras från  en  auktoritär ledarskapsstil 
som styr och kontrollerar medarbetare till  en  ledarstil som är mer 
demokratisk och delegerande.  De  medarbetare som arbetar i proces-
serna måste inom angivna riktlinjer själva få fatta egna beslut som 
främjar processen och  de  kunder  den  skall tillfredsställa. Styrningen 
sker genom att formulera stimulerande mål om vad som är väsentligt 
med processen.  

7.3  Krav på styrgruppen 
Att införa processledning ställer stora krav på organisationens styr-
grupp. Tre centrala nyckelbegrepp är: 

• stöd och engagemang 

• kommunikation och  information  

• långsiktighet och uthållighet. 
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7.3.1  Stöd och engagemang 

Stryrgruppens engagemang är helt avgörande för om satsningen på 
processledning skall lyckas eller inte.  Den  måste aktivt i både ord och  
handling visa  att  den  stödjer förbättringsarbetet  samt  sätta mål för 
processerna och därefter kontinuerligt följa upp hur väl målen nås.  Om  
det inte finns stöd och engagemang hos styrgruppen för att införa 
processledning kommer arbetet att misslyckas. 

Arbetet med att införa processledning kan inte skötas vid sidan om det 
dagliga arbetet.  De  processägare och processförbättringsgrupper som  
har  fått till uppgift att förbättra processerna måste få aysätta  den  
arbetstid som krävs, för att  de  skall kunna förbättra processerna. 

I  de  fall  där arbetet med att införa processledning inte  har  fungerat  har  
det till största delen berott på bristande stöd och engagemang från 
styrgruppen. Orsaken kan vara att styrgruppen inte förstår vilka 
insatser som krävs för att få  en  fungerande processledning i proces-
serna. Det kan vara lätt som ledare att  se  vilka positiva effekter 
processledning  har  givit vid andra organisationer,  men  mycket svårare 
att förstå hur  man  når dit. 

Ett sätt att öka förståelsen är att styrgruppen själv i ett tidigt  stadium  
börjar arbeta med att införa processledning i  en  process som  den  
arbetar i, exempelvis någon ledningsprocess. Exempel på lämpliga 
ledningsprocesser kan vara budgetprocessen eller strategiprocessen. 
Ett annat  alternativ  är att utse någon eller några i styrgruppen till 
processägare för någon process eller delprocess. Genom att göra detta 
ökar också signaleffekten till  de  övriga cheferna och medarbetarna i 
organisationen. 

För att underlätta konfliktlösning är det viktigt att innan arbetet 
startar besluta om ansvar och befogenheter för processägare, 
linjechefer och projektledare. Ansvar och befogenheter bör 
dokumenteras av styrgruppen.  

7.3.2 Kommunikation  och  information  

För att få förståelse, engagemang och acceptans för förändringar 
krävs att styrgruppen kommunicerar och informerar om målen med 

— 108 — 



Kapitef 7, Slutsatser  

förändringen till alla medarbetare och chefer. Det krävs också  en  för-
klaring till varför och hur förändringen kommer att genomföras. Syftet 
med processledning måste vara  klart  för alla medarbetare och chefer 
innan organisationen påbörjar införandet. 

Speciellt mellanchefer kan känna  sin situation  hotad och utan riklig  
information  om vad processledning innebär för  dem  kan  de  motarbeta 
införandet. Därför kan det vara bra att genomföra  en  intervjuunder-
sökning för att säkerställa att alla mellanchefer  har  förstått vad 
processledning innebär. Det går inte att bortse från risken att vissa 
chefer inte accepterar det nya arbetssättet. I sådana  fall  måste led-
ningsgruppen överväga att låta dessa chefer få andra arbetsuppgifter.  

7.3.3  Långsiktighet och uthållighet 

Att införa processledning är  en  långsiktig satsning i organisationen för 
att öka kundfokusering och kundtillfredsställelse. Därför krävs också  
en  långsiktig planering. Det kan ta flera månader innan riktigt mät-
bara resultat kommer från satsningen. Därför krävs stor uthållighet av 
organisationens ledare.  Brist  på långsiktighet och uthållighet  bland  
organisationens ledare riskerar att fördärva både satsningen på 
processledningen och förtroendet hos medarbetarna. Processledning är 
inte  en  ny "ledarskaps-fluga", utan ett helt nytt sätt att  se  på organisa-
tionen och dess verksamhet.  

7.4  Svära eller arbetskrävande  moment  
Samtliga  moment  i arbetet med att införa processledning kräver enga-
gemang, planering och uthållighet av alla inblandade. Vissa  moment  
är dock svårare eller mer arbetskrävande än andra. Följande fyra  
moment  anses som särskilt svåra eller arbetskrävande: 

• implementering av  den  förbättrade eller nya processen 

• hitta lämpliga mätpunkter och mått i processen 

• kartläggning av  den  befintliga processen 

• dokumentation av  den  nya eller förbättrade processen. 

—109— 



Kapiter 7, Slutsatser 

7.4.1  Implementering av  den  förbättrade 
eller nya processen 

Vanligtvis är det  implementeringen  som orsakar störst  problem  och tar 
längst tid att genomföra. Det krävs uthålliga och starka processägare 
för att kunna genomföra förändringen i processen.  De  måste också få 
ett stort stöd av styrgruppen och organisationens övriga ledare, 
annars är det svårt att genomföra förändringen.  Implementeringen  är 
speciellt krävande om det innebär stora förändringar för  de  medarbe-
tare som arbetar i processen, exempelvis nya arbetsuppgifter eller 
omorganisationer, eller om förändringen fordrar investeringar i ny 
informationsteknologi.  

7.4.2  Mätningar i processer 

Att hitta lämpliga mätningar i processer, speciellt tjänstemannaproces-
ser, kan vara svårt. Det är oerhört viktigt att i ett tidigt skede påbörja 
mätningar både i processens gränssnitt och i själva processen för att få 
verifiering på att förbättringsarbetet ger effekt.  En  vanlig erfarenhet 
är att processförbättringsgrupppen till  en  början beslutar att använda 
sig av för många mätpunkter.  En del  av dessa mätningar kan i ett 
senare skede  visa  sig vara  mindre  värdefulla. Det är bättre att istället 
försöka hålla sig till några få  men  relevanta mätningar.  De  vanligaste 
egenskaperna som mäts i processerna är: 

• ledtider 

• kostnader 

• leveransprecision 

• antal fel 

• kvalitetsbristkostnader 

• kundtillfredsställelse. 
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7.4.3  Kartläggning av befintlig process 

Kartläggning av processer kan vara tidskrävande och arbetskrävande. 
Vanligtvis behövs ett antal korrigeringar av  den  först ritade process-
kartan för att alla skall vara överens om hur processen ser ut. 
Kartläggningen är nödvändig för att ge klarhet om vad som sker i 
processen och för att processförbättringsgruppen skall veta vad som 
skall förbättras,  men  det får inte bli ett självändamål. Det finns  en  risk 
för att vissa missuppfattar processledning som ett kartläggnings- och 
dokumentationsprojekt. Det är viktigt att snabbt komma igång med 
mätningar och förbättringsarbete.  En  regel är att inte kartlägga mer 
än att alla i processförbättringsgruppen  har  full förståelse för hur 
processen fungerar.  Dock  är processens gränssnitt viktiga. Dessa bör 
därför kartläggas noggrannare. Det finns ett undantag till ovanstå-
ende regel, och det är om processen skall vara föremål för 
datorsimulering. Då måste processen kartläggas på aktivitets- och 
arbetsmomentnivå.  

7.4.4 Dokumentation  av ny eller förbättrad 
process  

Dokumentationen  är nödvändig för att alla medarbetare i processen 
skall kunna förstå hur  den  förbättrade eller nya processen ser ut. Även 
vid dokumentationen finns det risk för överbearbetning.  Dokumen-
tationen  måste göras med hänsyn till vilket behov  den  skall tillfreds-
ställa. I många  fall  räcker det med  en  relativt enkel dokumentation. 
Resulterar förbättringsarbetet i stora förändringar i processen kan det 
vara nödvändigt att göra  en  utförlig dokumentation med omfattande 
arbetsbeskrivningar och rutiner. 

Vanligast är att  dokumentationen består av en  processkarta  med  till-
hörande text. Detaljnivån  på dokumenteringen  varierar  både  mellan  
organisationer  och mellan olika  processer  inom samma  organisation. 
Vid  Ericsson  Telecom  finns  det  exempelvis  konstruktionsprocesser  vars  
dokumentation  är nedbruten till aktivitetsnivå och rena arbetsmoment  
som  är inlagda i konstruktörernas arbetsstationer. Konstruktören 
måste i arbetsstationen verifiera att vissa  kriterier  är uppfyllda innan 
nästa arbetsmoment  kan  påbörjas. Därigenom säkerställs att vissa 
väsentliga delar i  en  produktutveckling inte förbises.  
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Några organisationer  har  även systematiserat dokumentationen i 
datorsystem som är tillgängliga för alla medarbetare i processen,  samt  
typ- och individnumrerar processer på samma sätt som deras produk-
ter. 

Det kan vara lämpligt att använda  en  gemensam mall som beskriver 
hur alla processer skall dokumenteras.  Om  organisationens kvalitets-
system är certifierat, eller planerar att bli certifierat enligt  ISO 9000  
kan det styra dels detaljnivån på dokumenteringen och dels doku-
mentstrukturen. 

Ett  minimum  av dokumentation för  en  process kan bestå av: 

• Processkarta över processen. 

• Namn på processägare och medlemmar i processförbättrings-
gruppen, deras ansvar och befogenheter  samt  arbetsformer för 
förbättringsarbetet. 

• Text  som allmänt beskriver syftet med processen; vilka aktiviteter 
som utgör processen; vilka objekt som kommer  in  i processen; 
vilket resultat som kommer ut från processen och var processen 
hör hemma i verksamhetsmodellen. 

• Text  som specificerar processens gränssnitt mot leverantören/ 
leverantörerna och vilka objekt den/de förser processen med. 
Leverantören kan vara  extern  eller  intern.  

• Text  som specificerar processens gränssnitt mot kund/kunder och 
vilket resultat processen förser den/de med.  Kunden  kan vara  
extern  eller  intern.  

• Text  som specificerar vad som skall mätas i processen och i dess 
gränssnitt, hur ofta mätningar skall genomföras  samt  vilka mål 
som finns för mätningarna. 

• Text  som specificerar vilka dokument som processen kommer i 
kontakt med.  
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7.5  Utbildning av processägare och 
processförbättringsgrupper 

Processägare och processförbättringsgrupper behöver  en  omfattande 
utbildning, dels för att lära sig hur  man  inför processledning i 
processen, dels för att lära sig vilka verktyg och tekniker  man  kan 
använda för att förbättra processerna  (se  aysnitt  4.5  Verktyg och 
metoder i förbättringsarbetet). Såvida inte organisationen beslutar att 
införa processledning i alla identifierade processer samtidigt bör 
utbildningen ges när  den  behövs, det vill säga process för process och  
fas  för  fas.  Att genomföra  en  enda stor utbildningsinsats för alla 
processägare och processförbättringsgrupper kan innebära att det tar 
lång tid mellan teori och praktik. Inlärningseffekten, och därmed 
behållningen av utbildningen, blir störst om teori och praktik sker i 
anslutning till varandra.  

7.6  Förslag till fortsatt forskning 
Införande av processledning innebär ofta stora förändringar i hur  en 
organisation  bedriver  sin  verksamhet. Utgående från  de  erfarenheter 
och  den  kunskap som  har  erhållits  under  arbetet med denna studie,  har  
det framkommit ett flertal områden som  skulle  vara intressanta att 
undersöka ytterligare. Några av dessa är: 

• I denna studie  har  enbart svenska organisationer undersökts. Ett 
förslag till fortsatt forskning är att utföra  en  liknande studie på 
utländska organisationer. 

• Studien har  visat på ett antal metoder som kan användas för att 
förbättra processer, exempelvis processjämförelser, kundcentre-
rad planering och statistisk försöksplanering.  En  tänkbar in-
riktning på fortsatta  studier skulle  kunna vara att undersöka hur 
dessa och andra metoder  samt  verktyg kan utnyttjas på bästa sätt 
i arbetet med processledning. 

• Under de  senaste åren  har  intresset för att simulera processer 
ökat  markant.  Det  skulle  vara intressant att studera hur 
processerna simuleras och hur simuleringarna kan användas i 
förbättringsarbetet. Det föreligger också ett intresse i att under-
söka vilken programvara som är mest användbar.  
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• Att utforma  en  ny process kräver stora insatser från organisa-
tionen.  En  ny process innebär också ofta omfattande för-
ändringar i organisationen. Erfarenheterna från sådana projekt 
är inte helt positiva. Enligt  Hammer  & Champy  (1993)  misslyckas 
mellan  50  -  70%  av försöken med att utforma  en  ny process. Det 
föreligger således ett stort intresse i att undersöka varför så 
många försök att utforma  en  ny process misslyckas  samt  om det 
finns metoder som medför att projekten  har en  större möjlighet 
att lyckas. 
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Bilaga  1:  Exempel på mått i processer 

Från:  Harrington, J.H. (1988). Excellence — The IBM Way. Milwaukee: ASQC 
Quality Press. 

Typical Output Measurements 

I. Accounting Quality Measurements 

1. Percent of late reports 
2. Percent of errors in reports 
3. Errors in input to Information Services 
4. Errors reported by outside auditors 
5. Percent of input errors detected 
6. Number of complaints by users 
7. Number of hours per week correcting or changing documents 
8. Number of complaints about inefficiencies or excessive paper 
9. Amount of time spent appraising/correcting input errors 
10. Payroll processing time 
11. Percent of errors in payroll 
12. Length of time to prepare and send a bill 
13. Length of time billed and not received 
14. Number of final accounting jobs rerun 
15. Number of equipment sales miscoded 
16. Amount of intracompany accounting bill-back Activity 
17. Time spent correcting erroneous inputs 
18. Number of open items 
19. Percent of deviations from cash plan 
20. Percent discrepancy in Material Review Board (MRB) and line scrap reports 
21. Travel expense accounts processed in three days 
22. Percent of advances outstanding 
23. Percent data entry errors in accounts payable and general ledger 
24. Credit turnaround time 
25. Machine billing turnaround time 
26. Percent of shipments requiring more than one attempt to invoice 
27. Number of untimely supplier invoices processed 
28. Average number of days from receipt to processing 
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II. Clerical Quality Measurements 

1. Misfiles per week 
2. Paper mailed/paper used 
3. Errors per typed page 
4. Administration errors (not using the right procedure) 
5. Number of times manager is late to meetings 
6. Number of times messages are not delivered 
7. Percent of action items not done on schedule 
8. Percent of inputs not received on schedule 
9. Percent of coding errors on time cards 
10. Period reports not completed on schedule 
11. Percent of phone calls answered within two rings 
12. Percent of phone calls dialed correctly 
13. Pages processed error-free per hour 
14. Clerical personnel/personnel supported 
15. Percent of pages retyped 
16. Percent of impressions reprinted 

Ill. Product/Development Engineering Quality Measurements 

1. Percent of drafting errors per print 
2. Percent of prints released on schedule 
3. Percent of errors in cost estimates 
4. Number of times a print is changed 
5. Number of off-specs approved 
6. Simulation accuracy 
7. Accuracy of advance materials list 
8. Cost of input errors to the computer 
9. How well product meets customer expectations 
10. Field performance of product 
11. Percent of error-free designs 
12. Percent of errors found during design review 
13. Percent of repeat problems corrected 
14. Time to correct a problem 
15. Time required to make an engineering change 
16. Cost of engineering changes per month 
17. Percent of reports with errors in them 
18. Data recording errors per month 
19. Percent of evaluations that meet engineering objectives 
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20. Percent of special quotations that are successful 
21. Percent of test plans that are changed (change/test plan) 
22. Percent of meetings starting on schedule 
23. Spare parts cost after warranty 
24. Number of meetings held per quarter where quality and defect prevention 

were the main subject 
25. Person-months per released print 
26. Percent of total problems found by diagnostics as released 
27. Customer cost per life of output delivered 
28. Number of problems that were also encountered in previous products 
29. Cycle time to correct a customer problem 
30. Number of errors in publications reported from the plant and field 
31. Number of products that pass independent evaluation error free 
32. Number of missed shipments of prototypes 
33. Number of unsuccessful preanalyses 
34. Number of off-specs accepted 
35. Percent of requests for engineering action open for more than two weeks 
36. Number of days late to preanalysis 
37. Number of restarts of evaluations and tests 
38. Effectiveness of regression tests 
39. Number of days for the release cycle 
40. Percent of corrective action schedules missed 
41. Percent of bills of material that are released in error 

IV. Finance Quality Measurements 

1. Percent error in budget predictions 
2. Computer rerun time due to input errors 
3. Computer program change cost 
4. Percent of financial reports delivered on schedule 
5. Number of record errors per employee 
6. Percent of error-free vouchers 
7. Percent of bills paid so company gets price break 
8. Percent of errors in checks 
9. Entry errors per week 
10. Number of payroll errors per month 
11. Number of errors found by outside auditors 
12. Number of errors in financial reports 
13. Percent of errors in travel advancement records 
14. Percent of errors in expense accounts detected by auditors 
V. Industrial/Plant Engineering 
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1. Percent of facilities on schedule 
2. Percent of manufacturing time lost due to bad layouts 
3. Percent of error in time estimates 
4. Percent of error in purchase requests 
5. Hours lost due to equipment downtime 
6. Scrap and rework due to calibration errors 
7. Repeat call hours for the same problem 
8. Changes to layout 
9. Percent deviation from budget 
10. Maintenance cost/equipment cost 
11. Percent variation to cost estimates 
12. Number of unscheduled maintenance calls 
13. Number of hours used on unscheduled maintenance 
14. Number of hours used on scheduled maintenance 
15. Percent of equipment maintained on schedule 
16. Percent of equipment overdue for calibration 
17. Accuracy of assets report 
18. Percent of total floor space devoted to storage 
19. Number of industrial design completions past due 
20. Number of mechanical/functional errors in industrial design artwork 
21. Number of errors found after construction had been accepted by the 

company 
22. Percent of engineering action requests accepted 

VI. Forecasting Quality Measurements 

1. Number of upward pricing revisions per year 
2. Number of project plans that meet schedule, price, and quality 
3. Percent error in sales forecasts 
4. Number of forecasting assumption errors 
5. Number of changes in product schedules  

VII.  Information Systems Quality Measurements 

1. Keypunch errors per day 
2. Input correction on CRT 
3. Reruns caused by operator error 
4 	Percent of reports delivered on schedule 
5. 	Errors per thousand lines of code 
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6. Number of changes after the program is coded 
7. Percent of time required to debug programs 
8. Rework costs resulting from computer program 
9. Number of cost estimates revised 
10. Percent error in forecast 
11. Percent error in lines of code required 
12. Number of coding errors found during formal testing 
13. Number of test case errors 
14. Number of test case runs before success 
15. Number of revisions to plan 
16. Number of documentation errors 
17. Number of revisions to program objectives 
18. Number of errors found after formal test 
19. Number of error-free programs delivered to customer 
20. Number of process step errors before a correct package is ready 
21. Number of revisions to checkpoint plan 
22. Number of changes to customer requirements 
23. Percent of programs not flow diagramed 
24. Percent of customer problems not corrected per schedule 
25. Percent of problems uncovered before design release 
26. Percent change in customer satisfaction survey 
27. Percent of defect-free artwork 
28. System availability 
29. Terminal response time 
30. Mean time between system initial program loadings (IPLs) 
31. Mean time between system repairs 
32. Time before help calls are answered  

VIII.  Legal Quality Measurements 

1. Response time on request for legal opinion 
2. Time to prepare patent claims 
3. Percent of cases lost 

IX. Management Quality Measurements 

1. Security violations per year 
2. Percent variation from budget 
3. Percent of target dates missed 
4. Percent of personnel turnover rate 
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5. Percent increase in output per employee 
6. Percent absenteeism 
7. Percent error in planning estimates 
8. Percent of output delivered on schedule 
9. Percent of employees promoted to better jobs 
10. Department morale index 
11. Percent of meetings that start on schedule 
12. Percent of employee time spent on first-time output 
13. Number of job improvement ideas per employee 
14. Dollars saved per employee due to new ideas and/or methods 
15. Ratio of direct to indirect employees 
16. Increased percent of market 
17. Return on investment 
18. Percent of appraisals done on schedule 
19. Percent of changes to project equipment required 
20. Normal appraisal distribution 
21. Percent of employee output that is measured 
22. Number of grievances per month 
23. Number of open doors per month 
24. Percent of professional employees active in professional societies 
25. Percent of managers active in community activities 
26. Number of security violations per month 
27. Percent of time program plans are met 
28. Improvement in opinion surveys 
29. Percent of employees who can detect and repair their own errors 
30. Percent of delinquent suggestions 
31. Percent of documents that require two management signatures 
32. Percent error in personnel records 
33. Percent of time cards signed by managers that have errors on them 
34. Percent of employees taking higher education 
35. Number of damaged equipment and property reports 
36. Warranty costs 
37. Scrap and rework costs 
38. Cost of poor quality 
39. Number of employees dropping out of classes 
40. Number of decisions made by higher-level management than required by 

procedures 
41. Improvement in customer satisfaction survey 
42. Volumes actual versus plan 
43. Revenue actual versus plan 
44. Number of formal reviews before plans are approved 
45. Number of procedures with fewer than three acronyms and abbreviations 
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46. Percent of procedures less than 10 pages 
47. Percent of employees active in improvement teams 
48. Number of hours per year of career and skill development training per 

employee 
49. Number of user complaints per month 
50. Number of variances in capital spending 
51. Percent revenue/expense-ratio below plan 
52. Percent of executive interviews with employees 
53. Percent of departments with disaster recovery plans 
54. Percent of appraisals with quality as a line item that makes up more than 

30 percent of the evaluation 
55. Percent of employees with development plans 
56. Revenue generated over strategic period 
57. Number of iterations of strategic plan 
58. Number of employees participating in cost-effectiveness 
59. Data integrity 
60. Result of peer reviews 
61. Number of tasks for which actual time exceeded estimated time  

X.  Manufacturing and Test Engineering Quality Measurements 

1. Percent of process operations where sigma limit is within engineering 
specification 

2. Percent of tools that fail certification 
3. Percent of tools that are reworked due to design errors 
4. Number of process changes per operation due to errors 
5. In-process yields 
6. Percent error in manufacturing costs 
7. Time required to solve a problem 
8. Number of delays because process instructions are wrong or not available 
9. Labor utilization index 
10. Percent error in test equipment and tooling budget 
11. Number of errors in operator training documentation 
12. Percent of errors that escape the operators detection 
13. Percent of testers that fail certification 
14. Percent error in yield projections 
15. Percent error in output product quality 
16. Asset utilization 
17. Percent of designed experiments needing revision 
18. Percent of changes to process specifications during process design review 
19. Percent of equipment ready for production on schedule 
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20. Percent of meetings starting on schedule 
21. Percent of drafting errors found by checkers 
22. Percent of manufacturing used to screen products 
23. Number of problems that the test equipment cannot detect during 

manufacturing cycle 
24. Percent correlation between testers 
25. Number of waivers to manufacturing procedures 
26. Percent of tools and test equipment delivered on schedule 
27. Percent of tools and test equipment on change level control 
28. Percent functional test coverage of products 
29. Percent projected cost reductions missed 
30. Percent of action plan schedules missed 
31. Equipment utilization 

XI. Manufacturing/Shipping Quality Measurements 

1. Complaints on shipping damage 
2. Percent of parts not packed to required specifications 
3. Percent of output that meets customer orders and engineering 

specifications 
4. Scrap and rework cost 
5. Suggestions per employee 
6. Percent of jobs that meet cost 
7. Percent of jobs that meet schedule 
8. Percent of product defect-free at measurement operations 
9. Percent of employees trained to do the job they are working on 
10. Accidents per month 
11. Performance against standards 
12. Percent of utilities left improperly running at end of shift 
13. Percent unplanned overtime 
14. Number of security violations per month 
15. Percent of time log book filled out correctly 
16. Time and/or claiming errors per week 
17. Time between errors at each operation 
18. Errors per 100,000 solder connections 
19. Labor utilization index 
20. Percent of operators certified to do their job 
21. Percent of shipping errors 
22. Defects during warranty period 
23. Replacement parts defect rates 
24. Percent of products defective at final test 
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25. Percent of control charts maintained correctly 
26. Percent of invalid test data 
27. Percent of shipments below plan 
28. Percent of daily reports in by 7:00 am 
29. Percent of late shipments 
30. Percent of products error-free at final test  

XII.  Marketing Quality Measurements 

1. Percent of proposals submitted ahead of schedule 
2. Cost of sales per total costs 
3. Percent error in market forecasts 
4. Percent of proposals accepted 
5. Percent of quota attained 
6. Response time to customer inquiries 
7. Inquiries per $10,000 of advertisement 
8. Number of new customers 
9. Percent of repeat orders 
10. Percent of time customer expectations are identified 
11. Sales made per call 
12. Errors in orders 
13. Ratio of marketing expenses to sales 
14. Number of new business opportunities identified 
15. Errors per contract 
16. Percent of time customer expectation changes are identified before they 

impact sales 
17. Man-hours per $10,000 sales 
18. Percent reduction in residual inventory 
19. Percent of customers called back as promised 
20. Percent of meetings starting on schedule 
21. Percent of changed orders 
22. Number of complimentary letters 
23. Percent of phone numbers correctly dialed 
24. Time required to turn in travel expense accounts 
25. Number of revisions to market requirements statements per month 
26. Percent of bids returned on schedule 
27. Percent of customer letters answered in two weeks 
28. Number of complaint reports received 
29. Percent of complaint reports answered in three days 
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XIII.  Personnel Quality Measurements 

1. Percent of employees who leave during the first year 
2. Number of days to answer suggestions 
3. Number of suggestions resubmitted and approved 
4. Personnel cost per employee 
5. Cost per new employee 
6. Turnover rate due to poor performance 
7. Number of grievances per month 
8. Percent of employment requests filled on schedule 
9. Number of days to fill an employment request 
10. Management evaluation of management education courses 
11. Time to process an applicant 
12. Average time a visitor spends in lobby 
13. Time to get security clearance 
14. Time to process insurance claims 
15. Percent of employees participating in company-sponsored activities 
16. Opinion survey ratings 
17. Percent of complaints about salary 
18. Percent of personnel problems handled by employees managers 
19. Percent of employees participating in voluntary health screening 
20. Percent of offers accepted 
21. Percent of retirees contacted yearly by phone 
22. Percent of training classes evaluated excellent 
23. Percent deviation to resource plan 
24. Wait time in medical department 
25. Number of days to respond to applicant 
26. Percent of promotions and management changes publicized 
27. Percent of error-free newsletters  

XIV.  Procurement/Purchasing Quality Measurements 

1. Percent of discount orders by consolidating 
2. Errors per purchase order 
3. Number of orders received with no purchase order 
4. Routing and rate errors per shipment 
5. Percent of supplies delivered on schedule 
6. Percent decrease in parts costs 
7. Expeditors per direct employees 
8. Number of items on the hot list 
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9. Percent of suppliers with 100 percent lot acceptance for one year 
10. Stock costs 
11. Labor hours per $10,000 purchases 
12. Purchase order cycle time 
13. Number of times per year line is stopped due to lack of supplier parts 
14. Supplier parts scrapped due to engineering changes 
15. Percent of parts with two or more suppliers 
16. Average time to fill emergency orders 
17. Average time to replace rejected lots with good parts 
18. Parts cost per total costs 
19. Percent of lots received on line late 
20. Actual purchased materials cost per budgeted cost 
21. Time to answer customer complaints 
22. Percent of phone calls dialed correctly 
23. Percent of purchase orders returned due to errors or incomplete description 
24. Percent of defect-free supplier model parts 
25. Percent projected cost reductions missed 
26. Time required to process equipment purchase orders 
27. Cost of rush shipments 
28. Number of items billed but not received  

XV.  Production Control Quality Measurements 

1. Percent of late deliveries 
2. Percent of errors in stocking 
3. Number of items exceeding shelf life 
4. Percent of manufacturing jobs completed on schedule 
5. Time required to incorporate engineering changes 
6. Percent of errors in purchase requisitions 
7. Percent of products that meet customer orders 
8. Inventory turnover rate 
9. Time that line is down due to assembly shortage 
10. Percent of time parts are not in stock when ordered from common parts 

crib 
11. Time of product in shipment 
12. Cost of rush shipments 
13. Spare parts availability in crib 
14. Percent of errors in work-in-process records versus audit data 
15. Cost of inventory spoilage 
16. Number of bill-of-lading errors not caught in shipping 
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XVI.  Quality Assurance Quality Measurements 

1. Percent error in reliability projections 
2. Percent of product that meets customer expectations 
3. Time to answer customer complaints 
4. Number of customer complaints 
5. Number of errors detected during design and process reviews 
6. Percent employees active in professional societies 
7. Number of audits performed on schedule 
8. Percent of quality assurance personnel to total personnel 
9. Percent of quality inspectors to manufacturing directs 
10. Percent of quality engineers to product and manufacturing engineers 
11. Number of engineering changes after design review 
12. Number of process changes after process qualification 
13. Errors in reports 
14. Time to correct a problem 
15. Cost of scrap and rework that was not created at the rejected operation 
16. Percent of suppliers at 100 percent lot acceptance for one year 
17. Percent of lots going directly to stock 
18. Percent of problems identified in the field 
19. Variations between inspectors doing the same job 
20. Percent of reports published on schedule 
21. Number of complaints from manufacturing management 
22. Percent of field returns correctly analysed 
23. Time to identify and solve problems 
24. Percent of laboratory services not completed on schedule 
25. Percent of improvement in early detection of major design errors 
26. Percent of errors in defect records 
27. Number of reject orders not dispositioned in five days 
28. Number of customer calls to report errors 
29. Level of customer surveys 
30. Number of committed supplier plans in place 
31. Percent of correlated test results with suppliers 
32. Receiving inspection cycle time 
33. Number of requests for corrective action being processed 
34. Time required to process a request for corrective action 
35. Number of of-specs approved 
36. Percent of part numbers going directly to stock 
37. Number of manufacturing interruptions caused by supplier parts 
38. Percent error in predicting customer performance 
39. Percent product cost related to appraisal, scrap, and rework 



Bifctga 1 	 13(13) 

40. Percent skip lot inspection 
41. Percent of qualified suppliers 
42. Number of problems identified in-process  

XVII.  Security/Safety Quality Measurements 

1. Percent of clearance errors 
2. Time to get clearance 
3. Percent of security violations 
4. Percent of documents classified incorrectly 
5. Security violations per audit 
6. Percent of audits conducted on schedule 
7. Percent of safety equipment checked per schedule 
8. Number of safety problems identified by management versus total safety 

problems identified 
9. Safety accidents per 100,000 hours worked 
10. Safety violations by department 
11. Number of safety suggestions 
12. Percent of sensitive parts located 
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Bilaga  2:  Enkät 

TEKNISKA 
HÖGSKOLAN I LULEÅ 

LULEÅ  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

Per-Olof Egnell 

IES/Kvalitetsteknik  

971 87  Luleå 

jJ  

94-02-03 

Enkätundersökning om processledning  

Jag  heter Per-Olof Egnell och är  sedan den  första november  1991  är  jag  an-

ställd som doktorand i kvalitetsteknik vid Tekniska Högskolan i Luleå.  Min  

handledare för doktorandstudierna är  Bengt  Klefsjö,  en  av landets två profes-

sorer i kvalitetsteknik. Lönen  under  mina  studier  finansieras genom ett sti-

pendium från SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Stipendiet löper  under  

tre år och skall ägnas åt  "studier  mot strategiska och managementoriente-

rande frågor i samband med kvalitetsförbättringsprocessen". Inriktningen på  

min  forskning är att studera hur  foretag  och organisationer styr och förbätt-

rar sina verksamhetsprocesser. Stipendiet är aysett som inledningen på ett 

långsiktigt forskningsprogram som skall leda fram till doktorsexamen. 

Många företag försöker idag att finna nya arbetssätt för att förändra och för-
bättra sina verksamheter. Att fokusera på företagets processer, och förbättra 

dessa,  har  givit bra resultat för många företag.  En  metod för att göra detta är 

att införa processledning, eller Process  Management  som det kallas på engel-

ska, i organisationen. 

Ett viktigt  led  i detta forskningsprojekt är att studera hur  man  lyckats och 

misslyckats i olika företag som infört detta synsätt. Frågor av intresse är  

bland  annat hur processynen påverkar  de  anställda och organisationens 

struktur, vilka tekniker och metoder som är mest betydelsefulla i arbetet och 

hur dessa skall användas i arbetet med att förbättra företagets processer. 
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Som ett  led  i detta projekt  har jag  valt att skicka ut denna enkät till personer 

som  har  kommit i kontakt med processledning för att fånga upp deras erfa-

renheter och synpunkter. 

Resultatet från mina  studier  kommer att publicera i  en  licenciatuppsats, för-

hoppningsvis  under  hösten  1994.  Licenciatuppsatsen kommer att beskriva 

metoden processledning och summera erfarenheter från företag som tilläm-

par processledning.  Min  förhoppning är att licenciatuppsatsen, som kommer 

att skrivas på svenska, skall kunna användas som  informations-  och utbild-

ningsmaterial av organisationer som vill införa processledning i  sin  verk-

samhet. 

För att kunna dra så säkra slutsatser som möjligt ur denna undersökning är  

jag  beroende av ditt svar.  Jag  är därför ytterst tacksam om  Du tog Dig  tid att 

så noga som möjligt besvara medföljande enkät, även om  Du  upplever  den  

som omfattande. 

Som ett  tack  för att  Du  svarar på enkäten kommer  jag  att skicka  Dig en  sam-

manställning av resultatet från enkäten i rapportform. 

För  Din  egen  information  vill  jag  tala om att uppgifterna om  Din  adress  har 

jag  fått av [förnamn + efternamn] vid  [foretag]. 

Om  det är något som  Du  undrar över eller  har  synpunkter på angående enkä- 

ten, kan  Du  nå mig på följande adress: 
Per-Olof Egnell 

IES/Kvalitetsteknik 

Högskolan i Luleå  
971 87  Luleå  

Telefon: 	0920-91059  (arbete)  
0920-99662  (bostad)  

Telefax: 	0920-72160  

vänea hälsningar och ett stort tackför hjälpen! 



Bilaga  2 	 3(12)  

Enkätundersökning om processledning  94-02-03  

Namn: 

Formell befattning: 

Företag: 

Adress: 

Postadress:  

Telefon: 

Telefax:  

ALbnänt•  

1  Vilken befattning  har den person  som introducerade processfokusering 
och begreppet processledning i  Er organisation? 

2  När skedde detta (vilket år)?  

3  Vilka bakomliggande faktorer och motiv (exempelvis möjligheter och  hot)  
medförde att  Ni  började att fokusera på organisationens processer?  

4  Vilket år påbörjade  Ni  arbetet med att införa processledning i  Er 
organisation?  
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5  Fanns det något motstånd till att införa processledning? Vilka orsaker låg 
bakom detta motstånd?  

6  Hur yttrades detta motstånd?  

7  Vilket år beräknar  Ni  att  Ni har  infört processledning (processen  har en  
ägare, är dokumenterad,  har  kontinuerliga mätningar och förbättras 
fortlöpande) i  de  processer där processledning skall tillämpas? Hur stor  
del  av organisationen kommer att omfattas?  

8 Har  arbetet med processledning medfört att  Ni har  förändrat Ert 
ekonomisystem?  Om  så är fallet, förklara i så  fall  hur.  

9 Har  arbetet med processledning medfört att  Ni har  förändrat Ert 
informationssystem?  Om  så är fallet, förklara i så  fall  hur. 
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10 Har  arbetet med processledning medfört att  Ni har  förändrat innehåll och 
omfattning av  Er  internutbildning (exempelvis vad gäller ledarskap)?  Om  
så är fallet, förklara i så  fall  hur.  

11  Vilken effekt  har  processledning på ledning och medarbetare och deras  
motivation  till förbättringsarbete?  

12 Finns  det några väsentliga skillnader i vad som krävs av ledarna för att 
kunna styra i processer i stället för i funktionsorienterade enheter och 
uppgiftsrelaterade projekt?  

13 Har  införandet av processledning inneburit förändringar i  de  
arbetsuppgifter och  roller  som linjechefer  (chef  för  vertikal  funktion), 
projektledare och processägare  har  i organisationen?  

14 Har  det uppstått rollkonflikter mellan linjechefer, projektledare och 
processägare?  Om  så är fallet, förklara hur  Ni  löst dessa konflikter. 
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15  Vilken betydelse  har  engagemanget från verksamhetens ledning 
(exempelvis styrelse,  VD  och ledningsgrupp) för införandet och 
genomförandet av processledning i  Er organisation? 

16 Finns  det tecken på att processledning ger suboptimering av enskilda 
processer på ett sätt som inte är förenligt med organisationens 
övergripande mål, precis som risken för att vertikala funktioner 
suboptimerar sina verksamheter? Hur motverkas i så  fall  detta?  

17  Vilka är, som  Du  ser det,  de  största vinsterna med ett processorienterat 
synsätt jämfört med det tidigare arbetssättet?  

18 Har  arbetet med processledning medfört att  Ni  förändrat Ert 
belöningssystem?  Om  så är fallet, förklara i så  fall  hur. 

Processerna:  

19  Vid vilken/vilka process införde  Ni  först processledning? 
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20  Vad var orsaken till detta?  

22  Vilka processer  har  processledning idag, och i vilka processer ämnar  Ni  
införa processledning?  

22 Har  processfokuseringen lett till att  Ni  gjort förändringar i 
organisationsstrukturen?  

23  Vilket studiematerial  har Ni  använt  Er  av för att underlätta  
implementeringen  av processledning? 

Faserna:  

24 Har Ni  använt någon speciell metod att införa processledning?  Kan Du  
nämna några speciella "faser" (exempelvis identifiering, etablering och 
utveckling)? 
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25  Vilken  "fas" har  varit svårast att genomföra, och varför?  

26  Hur lång tid  har de  olika faserna tagit att genomföra?  

27  Var det något  moment  som var speciellt arbetskrävande? 

Nivåer:  

23  Innefattar  Er  processledning alla Era affärsprocesser, det vill säga både 
tjänstemanna- och tillverkningsprocesser?  

29  Skiljer  Ni  mellan olika processnivåer (exempelvis huvud-,  del-, respektive  
stödprocesser) i  Er organisation,  och i så  fall  hur  har Ni  tänkt för att skilja 
mellan dessa?  

Dokumentation:  

30  Hur noggrant på detaljnivå är Era processer beskrivna (exempelvis från 
övergripande beskrivning till rena arbetsmomentsbeskrivningar)? 
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31  Hur är Era processer dokumenterade (exempelvis i text och  figurer)? 

32  Använder  Ni Er  av någon struktur (exempelvis om processbeskrivningen 
till struktur är lika för alla processer) för att dokumentera processerna, 
och finns det något som styr dokumenteringen (exempelvis  ISO 9000)? Har 
Ni  systematiserat dokumentationen i något datorsystem?  

33  Upplever  Du  att dokumentationsarbetet i processledning tar i anspråk för 
stora resurser på bekostnad av själva förbättringsarbetet av processen?  Om  
så är fallet, hur kan  man  motverka detta? 

Förbättringsgrupper:  

34  På vilka nivåer i  Er organisation  finns arbetsgrupper som regelbundet 
arbetar med processförbättringar (exempelvis ledningsnivå, 
mellanchefsnivå, arbetsledarenivå och "medarbetarenivå")?  

35  Hur många deltagare ingår normalt i processförbättringsteamen i  Er 
organisation?  
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36  Vilken sammansättning (exempelvis olika hierarkiska nivåer)  har  
normalt dessa grupper?  

37  Är  Du  med något processförbättringsteam? 	Ja: 	Nej:  

38 Om ja,  vilka personer ingår i Ert processförbättringsteam (antal och 
befattningar)?  

39  Är  Du  processägare?  Ja: 	Nej: 

40 Har Du  någon annan arbetsrelation till processledning (exempelvis 
underlättare, metodägare eller utbildning)?  

41  I vilken process arbetar  Du? 

42 Har Ni  regelbundna möten  for  att förbättra processen? 	Ja: 	Nej:  

43  Hur ofta  har Ni  dessa möten?  

44  Vad behandlas  under  dessa möten? 
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45  Hur stora resurser, tidsmässigt och/eller ekonomiskt  har  
processförbättringsteamen? 

Övrigt:  

46  Använder  Ni Er  av några speciella problemlösningsverktyg för att 
förbättra processerna (exempelvis  de 7  problemlösningsverktygen eller  de 7  
managementverktygen)?  Om  så är fallet, ange gärna vilka  Du  tycker är 
effektivast.  

47  Vilka effekter  har  processledningen medfört för det dagliga arbetet i  Er 
organisation? 

48  Ge exempel på egenskaper som  Ni  mäter i Era processer?  

49  Hur sker uppföljning och återföring av mätresultat inom organisationen? 
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50 Kan Du  ge exempel på mätbara resultat (exempelvis kvalitetsrelaterade, 
tidsmässiga eller ekonomiska) som går att hänvisa till arbetet med 
processledning?  

51  Att fokusera på processer och arbeta med processledning kan också 
medföra att organisationer börjar tillämpa andra koncept eller 
arbetsmetoder som är nära relaterade till processledning.  Har  arbetet med 
processledning inneburit att  Ni  också tillämpar någon av nedanstående 
eller annat "koncept". 

• Benchmarking  (Processjämförelse)  
• ABC (Activity Based Costing, aktivitetsbaserad  kostnadsredovisning)  
• ABM (Activity Based Management) 
• TBM (Time Based Management, Speed Management) 

• Annat: 

Slutligen,  skulle jag  få göra ett besök vid  Er organisation  för 
att närmare studera hur  Ni  arbetar med processledning? 	Ja: 	Nej: 

Tackför din hjäfp!  

Per-Olof Egnell 
Högskolan i Luleå 
Avdelningen för kvalitetsteknik  
971 87  Luleå 
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Bilaga  3:  Deltagande organisationer  

Analysen  av enkäten bygger på svaren från medarbetare i 
nedanstående organisationer.  

Organisation  
Angivet 
startår*  

Antal 
svar 

Davent Affärsutveckling  1993 1  
Ericsson  Data AB 1987 2  
Ericsson  Business  Networks  AB 1988 2  
Ericsson  Radar  Electronics  AB 1992 1  
Ericsson  Telecom  AB 1989 4  
Ericsson-Schrack  AG 1992 1  
Familjebostäder i  Göteborg AB 1993 1  
Flavoring  AB 1993 1 
IBM  Nordiska  Laboratorier 1991 1 
IBM  Svenska  AB 1991 1  
Infratest  Burke  1992 1  
Järfälla ICC  1990 6  
Mölnlycke APS  AB 1992 2  
Mölnlycke  Clinical Products  AB 1991 6 
S-E  Banken/Sergels torg/M2  1993 3 
Svensk  Fastighetskredit  AB 1993 5  
Telia,  Region Stockholm 1992 7  
Telia  Region Nord 1992 1  
Telia Megacom  AB 1992 1  
VOAC Hydralics  AB 1993 2 
Volvo  Aero  Corporation  AB 1993 13 
Volvo  Bussar  AB 1993 1  

*) Angivet startår = Svaret på fråga  4  i enkäten: Vilket år påbörjade  Ni  
att införa processledning i  Er organisation?  



Organisation  
Devent Affärsutveckling 
Ericsson  Business  Networks  AB  

Ericsson Data AB 

Ericsson Radar Electronics AB 
Ericsson-Schrack AG 

Ericsson Telecom AB  

Familjebostäder i  Göteborg AB  
Flavoring  AB 
IBM  Nordiska  Laboratorier 
IBM  Svenska  AB  
Infratest  Burke  
Järfälla ICC 
Mölnlycke APS  AB  
Mölnlycke  Clinical Products  AB 

S-E Banken/Sergels torg/M2 
Svensk Fastighetskredit  AB  
Telia Megacom  AB  

Process/processer 
Reklamationsprocessen 
Mjukvaruutveckling/Maskinvaru-
konstruktion och industrialisering. 
Orderprocessen/Produktionsproces-
sen  
Konstruktion (digital  elektronik) 
Produktutveckling/Marknadsintrod 
uktion 
Orderprocessen (kunförfrägan-
produktion-leverans) 
Serviceprocessen  
Produkt-till-kund 
Produktutvecklingsprocessen 
Leverans- och serviceprocessen 
Produktionsprocessen 
Tillverkningsprocessen 
Inköpsprocessen 
Produktutvecklingsprocessen/Stra-
tegiprocessen 
Värdepappershantering 
Länehanteringsprocessen 
kundkontakt - betald faktura 

Orsak 
Överblick saknades 
Länga utvecklingstider 

Närmast  kunden,  läng  ledtid  

Drivande  chef  
Strategiskt viktig processer 

Närmast  kunden,  länga  ledtider  och 
lätt att förstå 
Närmast  kunden, strategisk  viktig 
Närmast  kunden 
Strategisk  viktig  process  
Närmast  kunden  
Störst vinstmöjlighet  
Läng  ledtid  
Höga kostnader 
Strategiskt viktiga  processer  

Komplex  process  
Komplex  process  



Organisation 
Telia, Region Stockholm/RXA 

Telia, Region Stockholm 
/RXL/RMPC/RXÖS 
Telia, Region Stockholm/RFTD 
Telia Region Nord 
VOAC Hydralics AB 

Volvo Bussar 
Volvo Aero/Civ. Flyg 

Volvo  Aero/Civ. Översyner  
Volvo  Aero/Mil Flyg  
Volvo  Aero/Rymd 

Process/processer 
Taxeringsprocessen (mätning av 
samtal) 
Sälja-leverera/Bygga/Driva (nät) 

Installationsprocessen 
Bygga (nät) 
Kundprojektstyrning (produktion av 
kundunika produkter).  
Order  till leverans (av chassier) 
Tillverkning CRF/Offertberedning/ 
Konstruktionsgranskning. 
Materialstyrning. 
Offert + skadeanalysprocessen. 
Produktledningsprocessen/Koncept-
framtagningsprocessen 

Orsak 
Strategisk viktig process 

Länga  ledtider  

Läng  ledtid,  missnöjda  kunder 

Strategisk viktig process 
"Testprocesser" behov att förbättras 

Länga ledtider 
Viktig för kund 
Strategiskt viktiga processer, stor 
sannolikhet att lyckas 
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Bilaga  5:  Järfälla ICC  
De 10  generella processerna som var identifierade av IBM-
koncernen  1990.  

PROCESS  HUVUDSAKLIGT SYFTE 
Företagslednings-
processen  (L)  
Affärsplanerings-
processen  (L)  
Produktintroduktions-
processen  (0)  

Processintroduktions-
processen  (0)  
Produktionsprocessen  (0)  
Materialstyrnings-
processen  (0)  
Ekonomiprocessen  (S)  
Personaladministrations-
processen  (S) 
Informationssystem-
processen  (S)  
Fastighetsförvaltnings-
processen  (S) 

(L)  = Ledningsprocess  
(0)  -=-›  Operativ  process  
(S)  = Stödprocess  

Leda organisationens verksamhet 

Framtagning av  budget  

Förbereda befintliga 
tillverkningsprocesser så att nya 
produkter kan tillverkas 
Utveclda nya tillverkningsprocesser 

Fysisk tillverkning av produkter 
Styra materialflödet i 
produktionsprocessen 
Driva ekonomisystemet 
Driva personalutvecklingen 

Driva informationssystemen 

Sköta underhåll av 
tillverkningsprocesser, byggnader och 
deras försörjningssystem  samt  
miljöanpassning av organisationen 

Idag  har  Järfälla ICC (JICC)  egen  produktutveckling vilket medfört att  
en  marknadsprocess och  en  prod-uktutvecklingsprocess  har  tillkommit. 
Vidare  har  Produktintroduktionsprocessen och processintroduktions-
processen  slagits samman till  en  produktintroduktionsprocess  (Se  
nästa sida). 

Varje process byggs upp av ett antal  del  processer. Affärsplanerings-
processen består exempelvis av följande delprocesser: 
Resursplanering, Omkostnadsplanering, Investeringsplanering, La-
gerplanering, Ytplanering, Plankonsolidering. 
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JICCs Processer 1994  

PROCESS  HUVUDSAKLIGT SYFTE 
Företagslednings-
processen  (L)  
Affärsplanerings-
processen  (L)  
Marknadsprocessen  (0)  

Produktintroduktions-
processen (0) 

Produktutvecklingsprocessen  
(0)  
Produktionsprocessen  (0)  
Materialstyrnings- 
processen  (0)  
Ekonomiprocessen  (S)  
Personaladministrations-
processen  (S) 
Informationssystem-
processen  (S)  
Fastighetsförvaltnings-
processen  (S) 

(L)  = Ledningsprocess  
(0)  =  Operativ  process  
(S)  = Stödprocess  

Leda organisationens verksamhet 

Framtagning av  budget  

Analysering av marknaden för att 
hitta nya behov som organisationen 
kan tillfredsställa 
Förbereda befintliga och nya tillverk-
ningsprocesser så att nya produkter 
kan tillverkas 
Utveckling av nya produkter 

Fysisk tillverkning av produkter 
Styra materialflödet i produktionspro- 
cessen 
Driva ekonomisystemet 
Driva personalutvecklingen 

Driva informationssystemen 

Sköta underhåll av tillverkningspro-
cesser, byggnader och deras försörj-
ningssystem  samt  miljöanpassning av 
organisationen 
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Bilag  6: Ericsson Telecom AB 

PROCESS  HUVUDSAKLIGT SYFTE  
Marketing Process (0) 

Product Management (0) 

Product Provisioning (0) 

Sales*  (0) 

Supply & 
Implementation*  (0) 

Customer Service (0) 

(L)  = Ledningsprocess  
(0)  =  Operativ  process  
(S)  = Stödprocess 

Marknadsföring av produkter till be-
fintliga och potentiella kunder 
Specificera produktprogram  samt  att 
utveckla strategier och  planer  för 
framtida produktprogram 
Konstruera och utveckla  de  produkter 
som specificerats i produktprogram-
met 
Försäljning av organisationens pro-
dukter, börjar med kundförfrågan 
slutar med färdig order  
Produktion  och  installation  av produk-
ter, börjar med order och slutar med 
accepterad leverans 
Kundservice 

*) Utgör orderprocessen. 

Varje process byggs upp av ett antal delprocesser, i vissa  fall  ända upp 
till  5  nivåer av delprocesser. 

Ett antal stödprocesser är  under  utveckling inom ekonomi, företags-
hälsovård och kvalitetssäkring. 
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Processledning 
En arbetsmodell samt erfarenheter från svenska organisationer 

Dagens hårdare konkurrens och accelerande förändringstakt innebär att företag försöker 

att finna nya arbetsformer för att förändra och förbättra sin verksamhet. För att uppnå 
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syn på verksamheten. På engelska kallas sådana metoder exempelvis Process Manage

ment och Busniess Process Reengineering. I denna bok används namnet processledning 

som ett samlingsnamn för ovanstående och liknande metoder. Processynen innebär att 
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verksam som forskare och lärare vid Luleå tekniska universitet och har 
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