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Abstract

Establishment of a structure for process-oriented
business

Sumeran Hagy-Zade

Rapid fluctuations in the market, globalization and high customer bargaining power
put management in challenges to establish flexible management models in the
organisation. The traditional function-oriented organizational structure is not
sufficient to meet the customer's ever-changing demands and requirements. Applying
models of ”process management” is a starting point for not only increasing efficiency
and quality of the business but it has a great potential to meet future challenges and to
meet customer's varied requests.

The objective of this paper is to carry out an investigation to establish a structure at
the company Logosol to run the business from a process approach. The study focuses
to find out how current theoretical models of process improvement can be modified
to better applied by the industry.

The study begins with analysing LOGOSOL's business and identify internal processes
and potential problems through participant observation, semi-structured interviews
and review of company documents. Along the research process goes empiricism and
theory reading in parallel with each other and there are constant wander between
them. To solve any problems and to establish a structure to process orientation
activities a cross-functional team has been appointed which consists of four
employees from different departments. Key ratios that are the basis for a
process-based systems have been developed to provide opportunities for process
teams and management to monitor the effectiveness of the process. To find the most
credible and practical solution to the problem and to improve processes, a theoretical
model has been formulated which is based on combining various existing models i the
literature. The model consists of three steps: "Find problematic core", to solve the
problem through "Brain Writing" and applying "process improvement patterns" (the
latter two methods are to be performed in a parallel manner). The last step is to
formulate a "plan of action" to ensure the implementation of the previous step. The
model applied by a group discussion on the company. It is considered to be applicable
to all types of organizations to continuously improve processes.
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Sammanfattning
Snabba svängningar på marknaden, globalisering och kundernas höga krav ställer ledningen inför
stora  utmaningar  och  bristen  på  en  flexibel  ledningsmodell  blir  tydlig.  Den  traditionellt
funktionsorienterade organisationsstrukturen räcker inte till för att leva upp till kundens varierande
krav och önskemål. Tillämpning av processorientering är inte bara utgångspunkt för effektivisering
och kvalitetssäkring av verksamhet utan även för att möta framtida utmaningar samt att leva upp till
kundens olika önskemål.

Syfte med föreliggande uppsats är att etablera en struktur på företaget för att de vidare skall kunna
driva  verksamheten  ur  ett  processorienterat  synsätt.  Arbetet  försöker  på  djupet  ta  reda  på  hur
nuvarande  teoretiska  modeller  om processledning  skulle  kunna  modifieras  för  att  bättre  kunna
tillämpas av industrin.

Tillvägagångssättet är inriktat på att analysera LOGOSOLs verksamhet och identifiera processer
och  eventuella  problem  genom  deltagande  observationer,  semistrukturerade  intervjuer  och
genomgång av företagets dokument. I forskningsprocessens går empiri och teoriläsningen parallellt
och berikar  varandra  under  arbetets  gång.  För  att  lösa eventuella  problem samt  att  etablera  en
struktur för att processorientera verksamheten har ett tvärfunktionellt team utsetts. Teamet består av
fyra medarbetare från företagets olika avdelningar. De viktigaste nyckeltalen för ett processbaserat
mätsystem har  utvecklats  i  syfte  att  ge  möjligheter  för  processteam och  ledning  att  övervaka
processens effektivitet. För att hitta den mest trovärdiga och praktiska lösning till problemet har en
teoretisk modell  formulerats vilken utgår från att slå samman befintliga modeller på litteraturen.
Modellen består av tre steg: "Hitta problemets kärna", lösa problemet genom "Brainwriting" och
tillämpning  av  "processförbättringsmönster"  (de  två  sistnämnda  metoder  ska  utföras  parallellt).
Sista  steget  innefattar  formulerandet  av  en  "handlingsplan"  för  att  säkerställa  införandet  av
föregående steg. Modellen tillämpades på företaget och anses även kunna tillämpas på andra typer
av organisationer i syfte att förbättra processer.

Nyckelord: Processorientering, Processkarta, Processförbättringsmönster, mätsystem, 
        Processförbättring, Tvärfunktionellt team, organisationsstruktur,                  
        Processkomponenter, helhetsperspektiv, Processorienterings faser.
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1. Inledning
1.1 Bakgrundsbeskrivning
Uppdraget som denna uppsats utgår ifrån är att framförallt analysera LOGOSOLs verksamhet ur en
processynvinkel,  dvs.  att  se  verksamheten som en kedja av händelser  som på ett  repetitivt  sätt
skapar  värde  för  kunder.  Att  processen  fungerar  på  rätt  sätt  innebär  att  medarbetarna  på  olika
avdelningar  samverkar  med  varandra  med  ett  helhetsperspektiv  på  verksamheten  (Stigendal  &
Johansson,  2003).  Företagets  nuvarande  organisationsform  är  av  funktionsorienterade  karaktär,
vilken naturligtvis är långt ifrån en processorienterad verksamhet där alla avdelningar knyter an till
varandra.  Därmed  är  det  mycket  sannolikt  att  det  finnas  ett  antal  aktiviteter  som  inte  är
sammanlänkade eller har så svaga länkar att det inte medför ett säkert flöde av information och
kunskapsöverföring längs processen. Med säkert flöde menas att informationen inte förvanskas när
det  passerar  olika  funktioner,  vilket  är  vanligt  när  det  gäller  traditionellt  funktionsorienterade
organisationer  (Ljungberg  &  Larsson,  2008).  Att  processorientera  hela  verksamheten  kräver
betydligt mer tid än denna uppsats medger. Därmed, i samråd med min ämnesgranskare, bestämdes
att  avgränsa  undersökningen  till  en  del  av  företagets  huvudprocess.  Annars  hann  man  inte
undersöka fallet intensivt vilket, i sin tur, skulle ge upphov till att dra allt för ogrundade slutsatser.

Att förstå filosofin kring processorientering av en verksamhet, dvs. "Varför processorientering?",
har väsentligt betydelse. I dagens läge är processtänkandet populärt och ett stort antal organisationer
har gjort insatser för att processorientera sina verksamheter. Snabba svängningar på marknaden,
globalisering och kundernas höga förhandlingsstyrka ställer ledningen inför stora utmaningar och
eventuella brister på flexibla ledningsmodeller lyfts fram. Processtänkandets föregångare Michael
Hammer framhåller att alla kostnader, fördröjningar och eventuella fel härstammar från förbindelser
mellan verksamhetens avdelningar, och inte från själva aktiviteterna. Han tillägger att för att utplåna
sådana  oönskade  konflikter  ska  verksamheten  bedrivas  ur  ett  helhetssynsätt.  Processer  medför
kundvärde och därmed kundtillfredsställelse och det  är  logiskt  att  förankra processtänkandet på
organisationer.  Processer  har  egenskapen  av  att  kunna  mätas  och  förbättras  på  grund  av  sin
upprepande karaktär. Processer finns överallt i hela verksamheten och de ska bara identifieras och
förbättras. Om verksamheten är processorienterad i sin grundläggande natur är det ologiskt att dölja
detta i olika avdelningar vilket leder till fragmentering som i sin tur ger upphov till kostnader för
organisationen  (Ljungberg  &  Larsson,  2012).  Författarna  framhåller  att  omvärlden  förändras
kontinuerligt  och att  kunden ställer större krav på organisationer för att leverera kundanpassade
produkter/tjänster. Därigenom ställs alla företag inför stora utmaningar för att möta dessa krav. Den
traditionella funktionsorienterade organisationsstrukturen räcker inte till för att leva upp till kundens
ständigt  varierande  krav  och  önskemål.  De  som  utvecklar  sig  snabbare  och  har  mer
anpassningsförmåga  överlever  bäst  konkurrensen.  Tillämpning  av  processorientering  är  en
utgångspunkt för inte bara effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheten utan också för att
möta framtida utmaningar samt att leva upp till kundernas olika önskemål. Detta kan nås genom att
skapa ett kundorienteringssynsätt som sätter kunderna i centrum vilket i sin tur leder till nöjdare
kunder.

Processerna förbinder historien med framtiden på så sätt att de blir förutsägbara, dvs. att de skapar
ett förebyggande synsätt på verksamheten. Processerna är källa för att skapa värde för kunderna och
det  finns  alltid  möjligheter  att  göra ständiga förbättringar  utifrån ett  processynsätt  (Bergman &
Klefsjö, 2007).

Den enda personen i en funktionsbaserad organisation som besitter ett helhetsperspektiv är VD eller
motsvarande (Ljungberg & Larsson, 2012). Uppdragsgivare till detta arbete är VD på LOGOSOL
som  uppmanade  mig  att  analysera  verksamheten  och  lyfta  fram  eventuella  avvikelser  ur  ett
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processynsätt.  Skälet  bakom uppdraget  var  ur  hans  perspektiv  bristen  på  ett  smidigt  flöde  av
information  och  samspel  mellan  företagets  befintliga  avdelningar  vilket  gjorde  affären  mindre
lönsam. Han konstaterade att problemet var av både organisatorisk och ekonomisk karaktär vilket
orsakades av brist på processtänkande. Han skulle vilja att en tredjepart analyserade verksamheten
med ett opartiskt och objektivt synsätt för att se verksamheten ur en annan synvinkel. Ett utmanande
krav  från  institutionens sida  var  att  studenten  skall  kunna dra  en  allmänintressant  slutsats  från
undersökningen vilken skall  vara intressant för både likartade organisationer  och forskare inom
detta ämnesområde. Det är ett rimligt krav från universitets sida som har i uppdrag att generera eller
tillföra kunskap. Man anser att i  slutet av arbetet skall en diskussion föras om hur modeller för
processledning kan modifieras för att bättre kunna tillämpas på industrin.

Fördelarna med processorientering av verksamheter har diskuterats flitigt i all  relevant litteratur
och media att det är slöseri att nämna allt i denna uppsats. Kortfattat skulle man kunna konstatera att
minskade ledtider, helhetssyn, flexibilitet, medarbetarfokus, kundfokus tillfredsställer såväl kunder,
som medarbetare och övriga intressenter. Denna styrka ger företaget en konkurrensmässig förmåga
att  överleva  dagens  och  morgondagens  hårda  och  oförutsägbara  utmaningar.  Därför  kommer
resultatet av arbetet att tjäna företaget LOGOSOL, inklusive medarbetarna och ägarna, och givetvis
dess kunder. Och å andra sidan anses resultatet vara värdefullt både för organisationer som vill
processorientera sin verksamhet och för forskare inom detta ämnesfält vilka skulle vilja fördjupa sig
i nya metoder och modeller för processledning av verksamhet.

1.2 Kort om företaget
LOGOSOL är ett familjeföretag med 35 anställda som utvecklar unika och innovativa maskiner för
småskalig  träförädling.  Maskinerna  marknadsförs  och  säljs  direkt  från  Härnösand  eller  genom
återförsäljare till kunder i 65 länder. Företaget är världens största försäljare av portabla sågverk i
aluminium och tillgodoser kundernas behov genom att erbjuda nya och effektivt kundanpassade
produkter.  Verksamheten  har  flera  olika  avdelningar  såsom Produktutveckling,  Marknadsföring,
Försäljning,  Montering,  Inköp,  Leverans,  IT  och  ekonomi.  Tillverkning  av  produkter  har
outsourcats och tillverkas av leverantörer i Filippinerna, Kina, Kanada och Sverige. På den svenska
marknaden  är  företaget  ledande  men  internationellt  konkurrerar  med  globala  företag  som
Woodmizer och Felder. Företagets produktprofil består av ett brett sortiment av produkter (se figur
1.1) som klassificeras till   fyra huvudsakliga kategorier;  Sågverk, Hyvlar,  Snickerimaskiner och
Industrimaskiner (LOGOSOL, 2015).
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Figur 1.1 Några exemplar av LOGOSOLs produkter



1.3 Problembeskrivning
Som framgår av bakgrundsbeskrivningen är uppdraget av ett övergripande slag vilket skulle kunna
anpassas  till  alla  typer  av  organisationer.  Att  upptäcka  svaga  förhållanden  mellan/inom  olika
funktioner och utveckla dessa är så uppenbart att många tenderar att avstå från att ägna sig åt detta,
men  enkelhet  är  ett  huvudsakligt  drag  hos  processynsättet  (Ljungberg  &  Larssons,  2012).
Författarna menar att det faktum att processbaserad verksamhetsutveckling utgår ifrån just "sunt
förnuft"  inte  har  med  dess  användbarhet  och  förmåga  att  göra  för  att  upptäcka  och  lösa
verksamhetens eventuella problem. Av de flertal organisationer som gjort processansatser har bara
ett  fåtal  lyckats  med  att  etablera  processynsättet  och  det  är  ett  bevis  på  svårigheter  gällande
tillämpningen.  Ingvar  Kamprad,  IKEA:s  grundare,  påstår  att:  "Det  krävs  stor  kompetens  och
skicklighet för att åstadkomma enkla lösningar".

Ljungberg & Larssons (2012) menar att processorientering av verksamhet är i princip en övergång
från en viss definierad ståndpunkt till en annan vilka i stor utsträckning är i konflikt med varandra.
Denna övergång kallas för paradigmskifte. Paradigm är de grundläggande antaganden av vilka vi
förstår omvärlden. Ur Merriam-Websters (2015) definition är paradigm "a theory or a group of
ideas about how something should be done, made, or thought about" och paradigmskifte innebär en
omvälvande förändring i tankesätt eller tillvägagångssätt som ersätts med ett nytt och annorlunda
sätt. Men skifte från vilket paradigm? Ljungberg & Larssons (2012) påstår att funktionsorienterade
paradigm  utgår  ifrån  ett  analytiskt  synsätt  och  processorienterade  paradigm  baseras  på  ett
systemsynsätt. Den förstnämnda är ett traditionellt synsätt vilket antar att helheten är summa av
delarna,  dvs.  att  dessa delar är samlingar och ingen av dem hänger ihop eller  interagera på ett
ömsesidigt  sätt.  Detta  synsätt  utgår  ifrån  att  granska  och  bryta  ner  fakta  och  tankar  till  dess
beståndsdelar, beteende och aktiviteter. Medan ett system i princip är ett grupp av sammankopplade
delar som utgör helheten och har ett specifikt syfte. Utan sådana ömsesidigt beroende har vi bara
samlingar av delar och inte ett system. Edson (2008) framhåller att systemtänkande förutsätter att
system och  dess  problem inte  kan  lösas  genom att  bryta  ner  dem till  sina  beståndsdelar  och
systemets unika beteende gäller tills dessa beståndsdelar anknyter till varandra. Detta perspektiv är
synergistiskt och det innebär att relationen mellan delarna leder till mer värde än det som skapas av
summan av enskilda delar. Ljungberg & Larssons (2012) tillägger att det analytiska synsättet är av
tekniskt slag medan systemsynsätt har en social karaktär. När det gäller tekniska system är orsak
och verkan den grundläggande principen och systemet utgår ifrån ett objektivt synsätt. Objektivism,
ur Brymans (2008) synvinkel, är ett ståndpunkt som går ut på att sociala begrepp inte är sådan
fenomen beroende av sociala aktörer dvs.  att  vi  inte kan påverka det.  På en organisation följer
anställda  de  regler  och  riktlinjer  som  redan  har  funnits  där  och  eventuell  avvikelse  från
standardiserade procedurer leder till straff för vidkommande person. Denna företagskultur kan inte
förändras  av  medarbetare  och  det  är  ett  traditionellt  sätt  att  se  på  organisationer.  Medan
konstruktionism som är en ståndpunkt som sociala system är uppbyggt på, baseras på en omvänd
åsikt beträffande förhållandet mellan sociala begrepp och sociala aktörer. Ur denna ståndpunkt är
sociala  begrepp  exempelvis  företagskultur  är  något  som  förhandlas  fram  av  medarbetare  på
företaget. Det vill säga att organisationens regler, riktlinjer, klimat, kultur, osv. är inte av tvingande
karaktär utan de utformas kontinuerligt av själva medarbetare genom interaktion och samspel, dock
inom en referensram. Ljungberg & Larssons (2012) bekräftar också detta och påstår att sambandet
mellan ett systems beståndsdelar är så komplexa att organisationer är sociala system, inte tekniska.
För ett skifte från tekniska till sociala system ska man förstå helheten och samtliga relationer mellan
dess beståndsdelar och i efterhand överbrygga klyftan emellan med hjälp av kunskap.

Införandet  av  processynsätt  och  processorienterad  verksamhet  är  en  lång  resa  som tycks  vara
oändlig eftersom det inte finns någon gräns för bl.a. kundtillfredsställelse eller värdeskapande som
är huvudsyftet med processansatsen. Föreliggande uppdrag innebär i stor utsträckning en start på
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denna resa,  dvs.  att  förbereda allt  som behövs för en säker  övergång från funktionsbaserad till
processbaserad verksamhet. Vilken delprocess som skulle omstruktureras var beroende på resultatet
av  undersökningen  i  den  första  fasen  av  arbetet,  nämligen  processkartläggning  och  analys  av
verksamheten. För att behandla denna typ av frågor finns det teoretiska begrepp och modeller som
man kan  dra  nytta  av.  De  är  bland  annat  processorientering,  Business  Process  Re-engineering
(affärsprocessutveckling), processledning, osv. Dessa modeller synliggör alla processer på företaget
samt lyfter fram de processer som saknar starka förbindelser och systematiskt utbyte av kunskap
och information med andra.

Med tanke på att företaget LOGOSOL har utvecklat sin verksamhet och har kunder runtom hela
världen känns det livsviktig för företaget att snabbt anpassa sin verksamhet till skiftande krav och
önskemål från kundgrupper samt reagerar på ständiga förändringar i omvärlden. Suboptimering och
brist på helhetssyn förhindrar företaget att vara tillräckligt flexibelt och från att leverera sitt yttersta.
Övergång från funktionsbaserade verksamhet  och sitt  silotänkande synsätt  till  processorienterad
verksamhet  anses  vara  en  viktig  framgångsfaktor  för  att  öka  LOGOSOLs  flexibilitet  och
effektivitet.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syfte med uppsatsen är att göra en utredning samt att etablera en organisationsstruktur på företaget
LOGOSOL för att driva verksamheten ur ett processynsätt. Detta innebär att undersöka hur teori om
processledning kan utnyttjas för att förbättra en utav företagets huvudprocesser. Arbetet fördjupar
sig vidare i att ta reda på hur dessa teoretiska modeller skulle kunna modifieras för att bättre kunna
tillämpas av industrin. Frågeställningar som driver denna studie är:

1- Hur ser företagets processer ut idag ?
2- Vilka problem finns i de befintliga processerna ?
3- Hur ska organisationsstruktur se ut ur ett processperspektiv ?
4- Vilka nyckeltal är viktiga för att övervaka processerna ?
5- Hur kan processerna förbättras i praktiken ?

1.5 Avgränsningar
Processorientering av verksamhet är en väldigt tidskrävande ansats som i själva verket behöver
mycket  mer  tid  än  fem månader  för  att  genomföras.  Med tanke  på  den begränsade  tiden  och
resurserna  har  studiens  omfattning  avgränsats  till  en  del  av  företagets  "interna  processer".  Det
innebär att studien fördjupa sig i en av företagets huvudprocesser och därmed har stödfunktioner
såsom  ekonomi-  och  IT-  avdelningar  inte  studerats.  Resultatet  av  verksamhetens  analys  samt
ledningens intresse spelar roll för att valet av den huvudprocess som ska förbättras. Dessutom är det
i  dagsläget  inte  möjligt  att  göra  kundundersökningar.  Därför  har  resultatet  från  tidigare
kundundersökning, vilket gjordes 2012, lagts till grund för att definiera problem samt nyckeltal för
ett processbaserat mätsystem.
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2. Metodik
Bryman (2008) menar att det finns många medverkande faktorer som har inverkan på forskningens
utförande. Figur 2.1 visualiserar dessa faktorer. I fortsättning förklaras dessa mer i detalj för att
diskutera hur dessa faktorer har påverkat uppsatsens tillvägagångssätt. (Teori har behandlats i nästa
avsnitt)

Figur 2.1 Faktorer som påverkar forskning, baserad på Bryman (2008)

2.1 Forskningsansatser (Induktiv/Deduktiv/Abduktiv)
Bryman (2008) framhåller att relationen mellan teori och praktik är av väsentligt betydelse för att
göra undersökningen eftersom detta har stor inverkan på tillvägagångssätt och insamlingen av data.
därför är det viktig att i början av undersökningen tydliggöra förhållandet mellan teori och praktik.

Ett alternativ, som kallas för deduktivt angreppssätt, är att undersökningen utgår ifrån teorin, dvs. att
exempelvis en forskare som upptäcker avvikelser mellan olika perspektiv på en teori prövar denna
teori. I så fall formulerar forskare en idé som inte är bevisad, men skulle kunna leda till vidare
studier  eller  diskussion.  Denna idé  kan  prövas  genom utförandet  av  empiriska  studier  och  det
innebär att forskare måste fastställa datainsamlings- och dataanalysmetoder för att sammanställa
och analysera data. Slutsatsen som dras av empirin resulterar i att hypotesen antingen styrkas eller
avfärdas. Till slut kopplas konsekvenser av resultatet tillbaka till bakomliggande teori vilken leder
till eventuella omformuleringar av teori. Det andra alternativ är ett induktivt angreppssätt som går i
motsats  riktning  till  ovannämnd  process,  dvs.  att  forskare  dra  teorin  genom  observationer.
Tillvägagångssättet är att forskare genererar en teori baserad på observationer och insamlade data.
Figur 2.2 visualiserar denna skillnad mellan dessa alternativ vilken går ut på relationen mellan teori
och empiri.

Den deduktiva ansatsen ställs inför kritiker som indikerar att det utgår ifrån en teoretisk referensram
och vilket ger upphov till att forskare begränsar sig till befintlig teori och sina erfarenheter vilket
resulterar  i  att  missa  observera  eventuella  aspekter  utanför  denna  referensram.  På  andra  sidan
kritiseras  induktiv  ansats  på  ett  sätt  att  det  inte  går  att  samla  in  rätt  data  utan  förutsättningar
(Bryman, 2008). För att undvika svaga sidor av ovannämnda angreppssätten har man valt att utgå
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Figur 2.2 Förhållandet mellan teori och empiri baserad på Bryman (2008)
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ifrån det som kallas för abduktiv ansats som är en blandning av tidigare forskningsansatser (Patel &
Davidson, 2003). Detta angreppssätt riktar sig mot att dra ett logiskt resultat som utgår ifrån en idé
som blandas med observationer för att hitta den mest troliga förklaringen till eventuella avvikelser.
Det innebär att under processens går empiri och teoriläsningen parallellt med varandra och det finns
kontinuerligt koppling mellan teori och empiri.

2.2 Kunskapsteoretisk och ontologisk inriktning
Detta avsnitt rör frågan om två skilda förhållningssätt mot vad vetenskaplig kunskap egentligen är
och vilken inriktning blev aktuell med undersökningen. Den första går ut på att bara de data som
fångas vid empiri och kan bekräftas av sinnena är giltigt kunskap. Detta synsätt på kunskap kallas
för Positivism och Bryman (2008) menar att positivismens förespråkare framhåller att alla forskare
inom  både  naturvetenskaps-  och  samhällsvetenskapsområde  måste  uppfylla  positivismens
förutsättningar för att kunna dra vetenskapliga teorier. Det innebär att forskning är ett sätt att pröva
teori. Mukherji & Albon (2009) menar att objektivism är en väsentligt drag hos detta synsätt vilken
är ett ståndpunkt som går ut på att sociala begrepp inte är beroende av sociala aktörer och vi kan
inte  påverka  det.  Det  vill  säga  att  positivism bygger  på  ett  tankesätt  som ser  världen  som ett
oföränderligt fenomen med universella lagar och anser att allt som sker omkring oss kan tydliggöras
av kunskap om dessa lagar. För att förstå dessa lagar krävs det att man observerar händelser och
sedan ta reda på den bakomliggande orsaken till händelsen.

Till skillnad från objektivism, som har ställts inför hård kritik av motståndare, står ett annat synsätt
på  teori  vilket  utgår  ifrån  uppfattning  och  tolkning  av  sociala  företeelser  och  kallas  för
Interpretativism. Dess förespråkare framhåller att det finns olikheter gällande sociala aktörer, dvs.
att  människor  och institutioner  skiljer  sig  från  varandra  och att  studera  dessa  kräver  en  annan
strategi än positivism. Forskare inom samhällsvetenskapsområde ska kunna analysera och förstå
dessa skillnader och tolka det på rätt sätt. Denna inriktning inbegriper "symbolisk interaktionism"
vilken går ut  på att  människor beter sig utifrån sina egna ståndpunkter och tolkning av sociala
företeelse som får sin mening från interaktionen mellan människor (Dudovskiy, 2011). Kortfattat,
att sociala företeelser är beroende av sociala aktörer, är ett uppenbart drag av interpretativism vilket
kallas  för  Konstruktioniskt  synsätt  på  forskning  (Bryman,  2008),  som har  beskrivits  utförligt  i
avsnittet "Problembeskrivning".

Som det har diskuterats förut är organisationer sociala system och det innebär att organisationens
lagar, riktlinjer, kultur, förhållandet mellan chefer och personal, osv. är beroende av interaktioner
mellan alla medarbetare. Detta tyder på att medarbetares beteende och förhållanden emellan spelar
väsentligt roll för företagets framgång eller undergång. Det är viktigt att påminna om problemets
karaktär,  som är  av  organisatoriskt  slag,  snarare  än  tekniskt.  Därför  utgick  uppsatsen  ifrån  att
analysera  och  förstå  förhållanden  mellan  olika  avdelningar  och  tolka  dem på  rätt  sätt  för  att
upptäcka eventuella problem och brister på starka förbindelser emellan. Arbetet har baserats på ett
interpretativism tankesätt och tonvikten har lagts på helheten och hur dess beståndsdelar hänger
ihop. Det var av väsentligt betydelse att ta reda på vardagliga arbetsrutiner och tillvägagångssätt
samt  att  hur  verksamhetens  aktiviteter  förbands  med  varandra  för  att  skapa  värde.  Att  lösa
organisatoriska  problem hade också mycket  med att  förstå  organisationens  nuläge  och rådande
kultur att göra. Att lösa problemet innebar att utföra en intensiv genomgång av vardagliga arbeten
och uppfatta och tolka situationen på rätt sätt.

2.3 Forskningsdesign
Föreliggande arbete är en närmare studie av ett företag med sin unika organisationsstruktur och
arbetssätt.  Det finns olika sätt att lägga upp en studie vilket har stor inverkan på insamling och
analys av material. Ur Brymans (2008) synvinkel är experimentella-, tvärsnitts-, longitudinella-, och
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komparativa undersökningar samt "fallstudier " de vanligaste formen för en studie. Fallstudie, eller
case-study  på  engelska,  är  en  typ  av  undersökning  där  det  görs  en  grundlig  och  detaljerad
genomgång av ett specifikt fall. Detta fall skulle kunna vara en skola, organisation, familj, person
eller  en  specifik  händelse.  Detta  arbete  är  en  närmare  studie  av  ett  företag  med  sin  unika
organisationsstruktur  och  sitt  unika  arbetssätt.  Denna  form  av  studie  förbindas  oftast  med  en
kvalitativ  strategi  där  det  finns  möjligheter  att  intensivt  studera  fallet  genom bl.a.  deltagande
observationer, ostrukturerade intervjuer, osv. Författaren menar att så är inte alltid fallet och det
finns många fallstudier som har utförts genom kvantitativa eller blandade metoder. Det som gör
skillnad mellan fallstudie och annan studiedesign är det faktum att forskare vill undersöka fall på ett
ingående sätt med syfte att dra generaliserbara slutsatser (Bryman, 2008).

2.4 Forskningsstrategi
Muijs (2010) påstår att motståndare till  detta synsätt att det finns en sanning där ute vilken ska
prövas på ett helt objektivt sätt, hävdar att människor är en del av verkligheten och att se sociala
företeelser och aktörer på olika sätt för med sig ett problem. Det vill säga att  kvalitativ strategi
handlar om att forskares fördomar och politiska/sociala förhållande under den tid studien genomförs
påverkar resultatet. De påstår att till skillnad från vad realister anser, finns det inte en redan befintlig
sanning, utan den genereras av oss själva och påverkas av  våra beteenden. Bryman (2008) menar
att utgångspunkten för ett kvalitativt tillvägagångssätt är en/några frågeställningar som forskare vill
ha svar på, och utifrån detta väljs relevanta platser och personer ut för datainsamling. Samplingen
skulle  kunna  vara  ett  målstyrt  urval,  som  har  mycket  med  forskningsfrågorna  att  göra,  och
sannolikhetsurval som är viktig för att dra generaliserbara resultat. Creswell (2003) menar att den
kvalitativa strategin inriktar sig på att forskare,  genom ett Konstruktioniskt synsätt,  dvs. genom
samspel och interaktion med sociala aktörer, samlar och analyserar data som är i form av text och
ord. 

Rätt  förståelse  för  medarbetares  arbetssätt  och  företagets  kultur  är  uppenbarligen  en
framgångsfaktor för att besvara frågeställningen och nå uppställt syfte. Trots att befintlig teori och
modeller inom processledning har spelat väsentligt roll för förändringen av företagets verksamhet
har de i denna studie inte tagits för givet. Det innebär att teorin blandats med resultat av insamlade
data  för  att  nå  en  optimal  lösning på  problemet.  Stor  vikt  har  lagts  på  en  djup  förståelse  för
företagets  processer,  därefter  formulerades  en  strategi  som  syftade  till  att  intensivt  granska
arbetssätt och förhållanden mellan samtliga funktioner. För att nå detta togs hänsyn till vad som
sades av medarbetare och vad som verkligen genomförts för att tolka dem på rätt sätt.  Därmed
spelade "ord" en viktig roll för rätt uppfattning av situationen och för att hitta lösningar som passar
till företagets kultur. 

2.5 Bias
Michrina  &  Richards  (1996)  menar  att  till  skillnad  från  den  positivistiska  kunskapsteoretiska
inriktningen,  anser  många  forskare  att  det  inte  är  möjligt  att  vara  helt  värderingsfri  när  man
genomför studier. Förespråkare för denna ståndpunkt påstår att fördomar och förutfattade meningar
uppstår i forskningsprocessen från valet av ämne till metodval och analys av material och därmed
påverkas resultatet av forskarens värderingar. Författarna framhåller att subjektivt synsätt till den
sociala  verkligheten  är  ett  oundvikligt  faktum men  att  det  går  att  minska  inverkan  av  bias  på
forskningsprocessen  genom "Reflektion".  Detta  innebär  att  forskare  kontinuerligt  ska  ställa  sig
frågor gällande sina fördomar när han/hon stöter på utmaningar. Denne ska alltid undersöka olika
befintliga uppfattningar kring ämnet och försöka att se saker med andra ögon. Författarna tillägger
att "empati" också är en framgångsfaktor för hermeneutisk tolkning av situationen. Att sätta sig in i
den intervjuades situation och sträva efter att förstå vad han/hon upplever och känner för att minska
sina egna värderingars inverkan på tolkningen. Ett sätt som har valts för att undvika subjektiva
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slutsatser och att huruvida man har rätt uppfattning av situationen var att diskutera resultatet av
analysen med den intervjuade för att få deras bekräftelse. Dessutom har dessa resultat diskuterats
med  en  konsult  som  var  expert  på  processer  och  sedan  tidigare  bekant  med  LOGOSOLs
verksamhet. Dessa diskussioner gav upphov till att man ställde sig för kritik gällande tolkning av
empiriska data och undvek därmed att dra allt för subjektiva resultat. 

2.6 Kriterier för kvalitativ forskning
Flick (2009) menar att det är av betydelse att avgöra vilka kriterier som skall behandlas vid såväl
studien som i analysen av resultatet för att bedöma arbetets kvalitet.

Reliabilitet går ut på att avgöra i vilken mån studien leder till samma resultat om det skulle göras
om. Det vill säga att om en annan forskare skulle göra studien på nytt och vid ett annat tillfälle
skulle samma material och resultat erhållas. Motståndare påstår att, å ena sida, det inte går att frysa
en social miljö och å andra sidan att en annan forskare som skulle göra om studien kommer att ha
olika bias och tolkning vid analys av data (Bryman, 2008). Därmed ska man omformulera detta på
ett  sätt  som  Flick  (2009)  menar  och  det  innebär  en  bedömning  av  kvalitet  på  inspelning,
dokumentering och tolkning av data med utgångspunkt i fältanteckningar vilka dokumentering är
baserad på. Standardiserade anteckningar samt intervju-, observation- och tolknings träningar höjer
reliabilitet på kvalitativa metoder. Validitet handlar om i vilken utsträckning observationer leder till
slutsatser  (intern  validitet)  och  hur  pass  generaliserbar  dessa  resultat  är  (extern  validitet).  Bra
kommunikation med intervjuobjekten och långvariga observationer gör att "validiteten" förstärks.
Författaren menar att genom "respondentvalidering" skulle man kunna höja validiteten av studien
och det  innebär  att  forskare  skall  förmedla insamlade  data  via  intervjuer  och observationer  till
vidkommande  intervjuobjekt  med  syfte  att  undersöka  om  de  bekräftar  innehållet  av  det  som
uppfattades eller inte. 

För att öka validitet och reliabilitet av uppsatsen har följande utförts:
- Ihållande observationer
- Inspelning av intervjuer och tagna anteckningar vid både intervjuer och observationer
- Respondentvalidering (som har beskrivits ovan)
- Triangulering som innebär användandet av fler än en metod och datakälla vid studien för 
att kontrollera resultatet (Bryman, 2008)
- Peer debriefing som handlar om att diskutera resultat och analyser med andra människor 
utanför studieobjekt för att få bredare syn på fallet (flick, 2009)

2.7 Datainsamlingsmetoder
Med detta avsnitt avses att först redovisa de insamlings- och analysmetoder, baserad på litteraturen,
som används i uppsatsen och sedan i nästa avsnitt, Tillvägagångssätt, beskriva hur går man till väga
för att tillämpa dessa i denna uppsats. .

2.7.1 Deltagande observation
Flick  (2009)  menar  att  deltagande  observation  handlar  om  en  blandning  av  dokumentanalys,
intervjuer med intervjuobjekt samt att observera och delta i vad som genomförs och sker inom ett
område.  Denna observation  kan utföras  på ett  dolt  eller  öppet  sätt  vilket  innebär  att  forskaren
berättar eller inte berättar att han/hon är forskare. Dold observation kan innebära etiska problem och
omöjliggöra att andra metoder används. Denna typ av observation betecknas som "Mikro-etnografi"
och går inte att göra inom ramen av ett examensarbete (Bryman, 2008). Studenter kan fokusera på
ett specifikt tema inom en organisation och studera arbetssätt och medarbetares samverkan med
varandra under en kort tidsperiod. Fritt tillträde till intervjumiljön gör respondenter misstänksamma
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vilket kan ge upphov till felaktiga svar. "Going Native" är ett sätt för att minska effekter av fritt
tillträde och det innebär att forskare ska försöka involveras så mycket som möjligt i vardagliga
arbeten och bli en del av den grupp som ska observeras (Flick, 2009). Ur Brymans (2008) synvinkel
är ett "Kontinuerligt tillträde" nödvändigt när forskare vill få tag i respondentens åsikter och fånga
deras tilltro. Forskarens roll skulle kunna förklaras med en skala enligt figur 2.3 nedan:

  

Figur 2.3 Roller för daltagande observatören, baserad på Bryman (2008)

En fullständig deltagare ska ha ett dolt karaktär medan deltagare-som-observatör har ett öppet slag
med  samma  roll  som  den  första.  Observatör-som-deltagare  har  en  intervjuare-roll  med  viss
begränsad  delaktighet  på  aktiviteter  medan  en  fullständig  observatör  inte  samspelar  med
informanter med deras vardagliga arbete utan bara funkar som en intervjuare (denna roll betraktas
inte som deltagande observatör). Forskare måste anteckna nyckelord och sina intryck på ett lämpligt
tillfälle under observationens gång och skriva ner och sammanfatta det som observerades helst på
samma dag. Michrina & Richards (1996, s.109) också påstår att "... you begin writing befor your
fieldwork ends ... because writing often brings up new questions or exposes obvious "holes" in the
study".

2.7.2 Semistrukturerade intervjuer
Med  kvalitativa  intervjuer  menas  de  mindre  strukturerade  intervjuer  som  oftast  används  vid
kvalitativ forskning. Det finns två former av sådana enskilda intervjuer, nämligen ostrukturerade
och semistrukturerade intervjuer som kommer att behandlas utförligt i fortsättning (Bryman, 2008).
Ostrukturerade intervjuer börjar med en öppen fråga och informanter besvarar denna fråga på fritt
sätt sedan forskare följer upp relevanta svar för vidare frågesättningar. I det här fallet ingriper inte
forskare i intervjun utan han/hon bara säkerställer att den går mot rätt riktning. Semistrukturerade
intervjuer, som har att utförts vid uppsatsen, är en form av intervju med mer strukturerade karaktär i
jämförelse med ostrukturerade intervjuer. Forskare måste formulera en intervjuguide innan själva
intervjun och skriva speciella frågor som han/hon är ute efter dess svar. Informanter ska få en känsla
av  frihet  när  han/hon  besvarar  frågorna.  Semistrukturerade  frågor  utgörs  av  öppna  frågor
(omfattande frågor om fältet), teori-drivna frågor som baseras på forskarens teoretiska antagande
vilka  skulle  kunna  accepteras  eller  avvisas  beroende  på  informanters  subjektiva  tankesätt,  och
konfrontativa frågor som är ett slags frågor som omprövar de svar som har getts av respondenter
hittills. Konfrontativa frågor ska ställas omsorgsfullt för det kan leda till irritation hos informanter
när ens åsikter konfronteras (Flick, 2009).

2.7.3 Gruppdiskussion
En viktig  del  av  processorientering  är  att  utse  ett  tvärfunktionellt  team för  att  lösa  eventuella
problem. Därför genomfördes en gruppdiskussion för att tillämpa en modell för processförbättring.
Denna modell presenteras i avsnitt 8. Gruppen bestod av fyra medarbetare från olika avdelningar.

Flick (2009) menar att bortsett från besparing av tid och pengar ger gruppdynamik och diskussioner
bland deltagarna bättre  och rikare undersökningsdata.  Till  skillnad  från fokusgrupper  motiveras
deltagare att diskutera ett problem, fördjupa sig, och hitta en lösning. Flick (2009, s.196) påstår att
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"Unlike the group interview, the group discussion stimulates a discussion and uses its dynamic of
developing  conversation  in  the  discussion  as  the  central  source  of  knowledge".  Syftet  med
gruppdiskussioner är att analysera processer för problemlösning i gruppen. Därför lyfts ett konkret
problem upp för att diskutera. Uppgiften är att upptäcka den bästa strategin för att lösa problemet.
Flick (2009, s.197) tillägger att "The group becomes a tool for reconstructing individual opinions
more  appropriately".  Därför  är  det  en  väldigt  bra  metod  för  att  lösa  problemet  med  ett
helhetsperspektiv.  Nackdelen  gällande  sådana  diskussioner  är  att  några  ibland  blir  passiva  vid
diskussioner medan andra försöker att dominera gruppen. Här spelar intervjuaren en viktig roll för
att förhindra uppkomsten av sådana situationer. 

Inspelning av intervjuer och diskussioner samt transkribering av innehållet och att ha rätt förståelse
för situationen är de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet av kvalitativa intervjuer.
Bryman (2008) menar att om forskare vill att resultatet av intervjun jämföras med andra intervjuer
är det bättre att han/hon gör en semistrukturerad intervju.

2.7.4 Dokumentgenomgång
Bryman (2008) menar  att  sekundära datakällor  är  rika och användbara källor  vid insamling av
kvalitativa data. De utgörs av personliga dokument bl.a. forskares dagböcker, visuella objekt såsom
bilder,  officiella  dokument  bl.a.  annonser,  årsredovisningar,  arbetsrutiner  för  nyanställda,  osv.,
massmedieprodukter  såsom  tidningar,  tidskrifter,  filmer  också  vidare.  Bedömningskriterier
beträffande  sådana  dokument  är  trovärdighet,  autenticitet,  representativitet  och  meningsfullhet,
vilka är beskrivna i avsnittet "Kriterier" utom den sistnämnda som går ut på att huruvida innehållet
är tydligt och man kan begripa det. Kvalitativ innehållsanalys är av de vanliga metoderna vid analys
av inte bara dokument utan också andra kvalitativa data, vilken kommer att behandlas utförligt i
fortsättning.

2.8 Dataanalysmetod
De nämnda kvalitativa insamlingsmetoderna genererar mycket textmaterial som måste analyseras
och ur Brymans (2008) synvinkel är "Grounded theory" den mest kända metod för analys av detta
material. Kodning som är kärnprocessen vid "Grounded theory" går ut på att bryta ner texten och
koda och kategorisera den rad för rad för att sedan sammankoppla den till problemet och jämföra
dem med varandra. Denna metod har dock fått hård kritik för att det sociala tillståndet tappas bort
samt att den leder till fragmentering av data.

Flick (2009) menar att till skillnad från kodning har Kvalitativ innehållsanalys blivit alltmer populär
bland forskare. Genom tolkning av textmaterial avser forskare att utveckla såväl teori som en grund
för insamling av ytterligare data. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att krympa textmaterialet
genom att avskilja, dock behålla, de inslag av texten som är irrelevanta och plocka ut de delar som
har med frågeställningar att göra och integrera/sammanfatta dem som har samma tema och mening.
I efterhand ska forskare analysera och tolka de olika kategorierna (teman) och sammankoppla dem
till uppsatsens forskningsfrågor med syfte att hitta svar till dem.

10



2.9 Tillvägagångssätt
Arbetsmodellen som ligger till grund för föreliggande uppsats visualiseras enligt figur 2.4 vilken
kommer att beskrivas i detalj längre ned. 

Figur 2.4 Arbetsmodellen angående tillvägagångssätten vid föreliggande uppsats.

Som det framgår av modellen ovan, började arbetet med ett induktivt synsätt för att sedan blandas
ihop med inslag av deduktivt angreppssätt. Utgångspunkt för denna uppsats är ett problem som har
upptäckts genom ett samtal med LOGOSOLs VD. Han uppmanade mig att behandla detta (som har
beskrivits  i  avsnittet  "problembeskrivning")  ur  en  processynvinkel.  För  att  genomföra  studien
erhölls empiriska data genom deltagande observationer, semistrukturerad intervjuer och genomgång
av företagets dokument.

Vid närvaro under de första dagarna på företaget insågs (genom att läsa LOGOSOLs dokument och
hemsida samt genom samtal med Vd) att det fanns avdelningar såsom montering och leverans som
gör  operationella  arbeten,  dvs.  fysisk  behandling  av  produkterna  på  funktionella  verkstaden.
Arbetsrutiner vid dessa avdelningar studerades genom observationer för att få djupare förståelse.
Arbetes karaktär var praktisk och därmed kunde man observera för att ta reda på hur medarbetarna
verkligen  genomförde  arbetet.  Därför  bestämdes  att  insamla  empiriska  data  genom att  delta  i
operationella arbeten, montering och leverans, under fyra veckor för att lära känna de vardagliga
arbetsrutiner.  Då  bara  några  få  medarbetare  (ca  10  stycken)  sysselsattes  vid  dessa  funktioner
observerades  arbetssätt  och samspelet  mellan alla  berörda medarbetare.  Dessutom deltog man i
vissa operationella arbeten som inte behövde något särskild förkunskap och förmåga (observatör-
som-deltagare).  Under  observationens  gång använde man sig av  fältanteckningar  för  att  senare
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kunna referera till  händelser och aktiviteter.  Dessa anteckningar strukturerades samma dag eller
dagen efter och baserat på det skrevs löpande text om det som observerades. 

På andra sidan fanns avdelningar mer inriktade på administrativt arbetet,  dvs. icke-operationella
aktiviteter,  i  den  bemärkelse  att  de  anställda  satt  på  sina  egna  kontor  och  genomförde
arbetsuppgifterna   med  hjälp  av  dator  och  telefon.  Marknadsföring,  försäljning,  ekonomi  och
produktutveckling är  av dessa funktioner.  Trots att  produktutveckling hade en del  operationella
inslag som att tillverka och testa prototypen. Att sitta bredvid dessa medarbetare för att observera
deras arbetsrutiner under några månader var inte möjligt då var och en satt på en begränsad yta.
Arbetets  administrativa  karaktär  gav  att  kvalitativa  intervjuer  skulle  kunna  ge  tillräckligt  bra
information om arbetssätten. Innan själva intervjuerna, formulerades teori-drivna frågor beträffande
vad  som  efterfrågades  (intervjuguide).  Intervjuerna  började  alltid  med  att  förklara  syftet  med
studien,  frivillighet  att  delta  i  intervjuer  och  respondenternas  anonymitet.  Utgångspunkten  i
genomförandet av själva intervjuerna var en öppen fråga om "arbetets rutiner" och "förhållandet
med andra avdelningar". Det var oftast så att teori-drivna frågor besvarades genom att ställa dessa
öppna frågor och man strök över besvarade frågor. Intervjuer utfördes i företagets mötesrum med
allt som ingick i "etiska implikationer" i åtanke (detta har beskrivits i nästa avsnitt) samt att alla
intervjuer spelades in. Vid intervjuerna fick man åsikter av både avdelningarnas chefer och berörda
medarbetare  inom  marknadsföring,  försäljning,  produktutveckling  och  ekonomi.  Analyser  och
tolkningar  gällande  intervjuerna  förmedlades  alltid  till  respondenten  för  att  säkerställa  att
situationen uppfattats  korrekt  (respondentvalidering).  Dessutom diskuterades såväl  analyser  som
resultatet av studien med en konsult som samtidigt höll på att analysera företagets verksamhet, samt
med min ämnesgranskare och handledare. Syftet var att få bredare insikt och förstärka validiteten av
studien samt att undvika att dra subjektiva slutsatser. Alla ovannämnda personer befann sig utanför
studieobjektet (peer debriefing).

Nästa  steg innebar  litteraturgenomgång och att  ta  reda på befintliga modeller  och begrep inom
området. Boken "Processbaserad verksamhetsutveckling: varför, vad, hur?" av Anders Ljungberg
och  Everth  Larsson  samt  E-boken  "Processorientering  i  staten  –  en  studie  av  hur  statliga
myndigheter  arbetar  med  processorientering  av  verksamheten"  av  Lars  Stigendal  och  Thomas
Johansson lades till grund för studien. Vetenskapliga artiklar har systematiskt sökts på internet. Med
systematisk sökning menas att man söker nyckelord bl.a. "processledning", "processorientering",
"processförbättring", "processutveckling", "processkartläggning" och motsvarande på engelska på
"scholar.google.com" och i Uppsala universitetets bibliotek. I efterhand begränsades resultatet till
de senast skrivna artiklar helst inom industrisektor vilka hade "PDF" format. Efter att ha skummat
igenom  dessa  artiklar  valdes  några  av  dem  för  närmare  genomgång.  Under  läsningens  gång
jämfördes befintliga modeller och teorier med de data som erhölls empiriskt och därmed kunde
eventuella  avvikelser  lyftas  fram.  För  att  lösa  dessa,  formulerade  en  teoretisk  modell  som
tillämpades  i  praktiken  genom gruppdiskussioner.  Gruppen  utgjordes  av  fyra  medarbetare  från
företagets  olika  avdelningar.  Baserat  på  den  verkliga  situationen  modifierades  och  utvecklades
modellen för att kunna ligga till grund för de slutliga resultaten.

2.10 Etiska implikationer
Bryman (2008) menar att det inte går att undvika etiska konsekvenser i samtliga processer om man
inte tar hänsyn till de etiska aspekterna. Författare hävdar att det inte finns en enda lösning till etiska
problem men man ska alltid ta särskilda hänsyn till etiska principer såsom frivillighet, integritet,
konfidentialitet  och anonymitet  för  att  minska risken för  etiska  problem. Förutom ovannämnda
principer, ska forskare förklara syftet och beståndsdelar beträffande undersökningen, till  berörda
personer. Författare tillägger att forskningen inte ska skada deltagare och med skada menar han
både fysiska och psykologiska. Med den sistnämnda menas att få deltagare att känna sig stressigt,
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känsla av obehag såsom dålig självförtroende. Förutom ovannämnda principer tillade Flick (2009)
en annan aspekt  angående etiska  implikationer  och  det  är  undersöknings  kvalitet.  Med kvalitet
menar han att resultatet av undersökningen ska bidra till  teori eller vara av allmänintresse. Han
påstår att de undersökningar som bara upprepar existerande studier eller kan inte bidra till att skapa
kunskap, är oetisk.

2.10.1 Uppsatsens etiska implikationer
För att säkerställa konfidentialitet gällande information och privata uppgifter har varje situation och
roll beskrivits på sätt att det inte är möjligt för läsare att identifiera respondenten. Flick (2009, s.40)
påstår  att  "...the  information  about  them [participants]  is  only  used  in  a  way which  makes  it
impossible  for  other  persons  to  identify  the  participants..."  För  övriga  respondenter  såsom
linjechefer och ledningen har jag fått deras bekräftelse att det går bra att nämna dem i uppsatsen.
Frågor gällande frivillighet vid intervjuer och observationer har lösts genom att be linjechefer att
fråga medarbetare om vem som frivilligt skulle vilja bli intervjuad eller observerad. Det var ett bra
sätt att inte tvinga personalen att delta i undersökningen utan att de frivilligt gjorde det. Dessbättre
var de flesta intresserade av att ge bidrag till uppsatsen.

För att  undvika att  avslöja hemlig information och skydda företagets konfidentialitet,  skickades
utkast  till  de  kapitel  som  skrivits  till  handledare  för  att  få  bekräftelse  om  vad  som  gällde
konfidentialitet  och  rätt  förståelse  av  situationen.  Konfidentialitet  i  inspelade  intervjuer  har
förklarats och det har tydliggjorts att bara jag som exjobbare och ingen annan skulle ha tillgång till
dessa. Vid observationer har man valt att göra en form av deltagande observation vilket innebär att
forskaren  deltar  i  praktiskt  arbete  istället  för  att  bara  observera  och  anteckna.  Denna
insamlingsmetod ökade kommunikationen mellan respondenterna vilket gav upphov till att dessa
gjorde sina vardagliga arbete utan att känna sig stressade. 

2.10.2 Dilemma
Ett dilemma under studien hade med problemidentifieringen att göra. Det var väldigt svårt att peka
på  just  en  person/avdelning  som  problemets  källa.  Det  kändes  oetisk.  Men
processledningsmodellerna  kan  hantera  detta.  Ur  dessa  modeller  flyttas  fokus  och  ansvar  från
enskilda medarbetare, vilket är typisk vid traditionella modeller, till processer och team. Det vill
säga istället för att göra enskilda medarbetare skyldiga för problemet ska man förbinda problemet
med  processer  och  sträva  efter  att  förbättra  processerna.  Detta  ger  upphov  till  ett  mjukare
företagsklimat jämfört med traditionella organisationsstrukturer.

2.10.3 Politiska position
Angående politiska synen på studien skulle  man kunna hävda att  det  inte  fanns någon politisk
intentioner från företagets sida att avgränsa undersökningens utsträckning. Med politiska intriger
menas  det  som kallas  för  "grindvakter",  ur  Brymans  (2008)  perspektiv,  och  det  innebär  att  ge
begränsad tillträde till företagets avdelningar eller intervjuer/observationer. Vid intervjun med VD,
konstaterade  han  att  "Vi  har  inga  hemligheter,  gör  ditt  bästa  att  etablera  en  processorienterad
struktur för att effektivisera verksamheten". 

2.10.4 Allmän etik
Arbetets  syfte  och  mål  att  tillfredsställa  alla  intressenter  gjorde  att  högsta  ledningen  öppnade
möjligheter för att genomföra undersökningen. Med intressenter (de viktigaste intressenter i detta
fall) menas såväl kunder som företagets ägare och medarbetare. Förutom kunder och ägare, strävar
man efter att öka personalens nöjdhet genom att formulera nyckeltal/mått angående processbaserade
mätsystem (som är en del av processorienterings faser). Detta ger möjligheter till ledningen att göra
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personalundersökningar och vidta lämpliga åtgärder för att  öka deras nöjdhet.  Dessutom ger en
processorienterad struktur möjligheter att öka medarbetares engagemang och delaktighet genom att
driva arbete i team samt att ersätta traditionella linjechefer med "coacher". En coachande ledarstil
ökar medarbetares engagemang och delaktighet genom att  delegera ansvar och befogenheter till
medarbetare. Resultatet av studien anses bidra till att öka allmän förståelse kring processorienterade
modeller och dess fördelar. Modellen skulle kunna bidra till att alla organisationers ledningar ska,
utöver de ekonomiska aspekterna, också ta hänsyn till anställdas önskemål och tillfredsställelse.
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3. Teori
3.1 Definitioner
Bergman & Klefsjö (2007) menar att offensiv kvalitetsutveckling, Total Quality Management på
engelska, är en filosofi för ständig förbättring av arbete och processorientering av verksamhet är ett
av de arbetssätten som ingår i programmet. Författarna tillägger att värde skapas genom processer
och det ska utföras till lägsta kostnader. För att utreda vad processer och processorientering innebär
är det nödvändigt att först definiera några nyckelbegrepp inom detta fält, såsom "process" och olika
typer av processer.

3.1.1 Process
Ljungberg & Larsson (2012) påstår att det är av vikt att ha en tydlig definition av processen, för det
påverkar sättet man identifierar och analyserar verksamhetens processer, annars får man inte rätt
uppfattning av ledning, förbättring och utveckling av processer. Process, enligt Harrington (2011),
är en kedja eller serie av händelser som utnyttjar resurser och skapar värde för kunder genom att
förvandla input till output. Att processen fungerar på rätt sätt, att alla resurser inom olika områden
samverkar och har ett helhetsperspektiv. Processkomponenter är enligt figur 3.1.
En process :
– har en tydlig början och slut
– är återkommande
– är värdeskapande, dvs. förädlar input till output
– har kund
– skapar värde genom aktiviteter och med hjälp av resurser och information

Författarna tillägger att det finns olika slags processer inom en organisation vilka ska åtskiljas från
varandra och de är Huvudprocesser, Stödprocesser och Ledningsprocesser.

3.1.2 Olika typer av processer
Huvudprocess, enligt Ljungberg & Larsson (2012), är en process som verkliggör verksamhets- eller
affärsidén. Ett framträdande drag av huvudprocesser är dess tvärfunktionalitet, dvs. att de korsar
igenom olika avdelningar och de är gränsöverskridande. En huvudprocess är inte en funktion utan
är  en  övergripande  process  som  beskriver  och  avspeglar  viktiga  delar  av  verksamheten.
Stödprocesser är dem som stöder huvudprocesser att fungera på rätt sätt.  Fastän det är svårt att
åtskilja huvud- och stödprocesser men ett annat viktig drag av huvudprocesser är att de är kritiska
och  beskriver  verksamhetens  syfte  medan  stödprocesser  är  bara  ett  stöd  för  huvudprocesser.
Förutom detta skapar stödprocesserna värde för huvudprocesserna och det betyder att stödprocesser
har  interna  kunder  och  dessa  kunder  är  delar  av  huvudprocesserna.  Ledningsprocesser  är
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erforderliga när det gäller att styra och koordinera huvud- samt stödprocesser. Även om det verkar
att identifiering och kartläggning av ledningsprocesser är en försummad fråga men det är viktig att
ha ett strukturerat sätt att leda verksamhet. Olika typer av processer visualiseras enligt figur 3.2.

 

Figur 3.2 Olika typer av processer, baserad på Ljungberg & Larsson (2012)

3.2 Vad är processorientering av verksamhet?

Ljungberg & Larsson (2012) anser att processorientering handlar om att förändra organisationens
grundläggande  värderingar,  struktur,  kultur,  attityder  för  att  bedriva,  leda  och  utveckla
verksamheten utifrån ett  processynsätt.  Istället  för funktioner,  vinst,  och transaktioner fokuserar
man på processer, prestation, kunder och relationer. Dessa i sin tur leder till reducerande konflikter,
bättre prestationer, positivt företagsklimat såväl som ökad snabbhet, kundtillfredsställelse, kvalitet,
försäljning, och vinst. Att processorientera verksamhet innebär att upptäcka processer som korsar
genom olika  avdelningar  för  att  skapa  värde  för  kunder.  På  sådana  organisationer  har  alla  ett
helhetsperspektiv och vikten läggas på att skapa värde och tillfredsställa kunder istället för att göra
sina avdelningschefer nöjda. Figur 3.3 visar hur processer bryter ned murar mellan organisationens
funktioner för att tillfredsställa kunder snarare än funktionschefer.

16

  Funktionschef   Funktionschef     Funktionschef

Figur 3.3 Kunden i fokus på en processorienterad 
verksamhet, baserad på Ljungberg & Larsson (2012)

                 Huvudprocess
Kundstillfred

sställelse

Kunds krav,
behov och
önskemål

Ledningsprocess

Stödprocesser



Stigendal & Johansson (2003) har graderat processorientering i tre nivåer. Den första är att bara
etablera  processynsätt  som  förbättringsmetodik  för  att  effektivisera,  kvalitetssäkra  eller
kundorientera enskilda processer med inga genomslag i ledning, roller och organisationsstruktur.
Den andra nivån går ut på att etablera processledning för en eller alla processer i organisationen
samt att inrätta ett team som är ansvarig för hela processen. Därmed förändras roller och ansvar i
stor utsträckning. Syftet med processledningen är att alla som är inblandade i processerna skulle ha
ett  helhetsperspektiv  och  gör  sitt  arbete  med  värdeskapandet  och  kundorienteringen  i  åtanke.
Etablering av processorientering på denna grad blir en matrisorganisation där ett tvärfunktionellt
team genomkorsar traditionella avdelningar. Här är funktionscheferna ansvar för att genomföra det
operativa arbete medan processteam sköter hela processen på ett helhetsperspektiv. Ovannämnda
nivåer räknas som de första stegen mot den tredje nivån, nämligen "processbaserad organisation"
som innebär att ledningsstrukturen ändras genom att utföra det operativa arbetet utifrån processer
och att hela verksamheten processorienteras. Här påverkas ledning, roller och organisationen i stor
omfattning. Figur 3.4 visualiserar grad av processorientering.

3.2.1 Processorienterings faser
Morais et al. (2014) påstår att det finns olika modeller för att utveckla processer men det inte finns
nämnvärda skillnader mellan dem. Processutveckling, ur Ljungberg & Larssons (2012) synvinkel,
utgörs av olika faser (se figur 3.5) som skulle kunna betraktas som ett projekt. Dessa faser måste
följas upp ständigt och man ska hålla fast vid dem för att processorientera verksamheten.

Figur 3.5 Processorienterings faser, baserad på Ljungberg & Larsson (2012)

 

Fas  1-  Verksamhetsanalys  och  processkartläggning:  Här  ska  organisations  mognadsnivå,  dvs.
förmåga,  motivation,  engagemang  och  delaktighet  hos  både  högsta  ledning  och  medarbetarna
analyseras och eventuella åtgärder vidtas för att  förse medarbetare med tillräckligt kunskap om
processynsättet. En viktig del av denna fas är att förstå hur verksamheten funkar, dvs. att analysera
och förstå vardagliga arbetsrutiner för att identifiera processer, delprocesser och aktiviteter. Det är
viktig att upptäcka problemet samt icke värdeskapande aktiviteter eftersom dessa blir utgångspunkt
för  att  förbättra  processerna.  Det  finns  alltid  risker  att  man  utgår  ifrån  symptom  snarare  än
grundorsaker för att utveckla processer. Därför är det nödvändigt att hitta problemets kärna och
basera andra faser på dessa än på bara yttre problem.

Fas  2-  Processorienterad  organisationsstruktur:  I  denna  fas  ska  effektivitet,  flexibilitet  och
ändamålsenligheten av processer säkerställas genom att designa processer som tillfredsställer både
kundens och intressenternas krav.  Man ska säkerställa  att  processerna utgår ifrån kundkrav och
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organisationens vision och strategi samt att kontinuerligt förbättra processer. Det är av väsentligt
betydelse att definiera nya roller och ansvar och delegera befogenheter till självständiga team för att
utföra arbete. Här ska man undvika så mycket som möjligt att lägga aktiviteterna på en seriell sätt
för att minska processens ledtid.

Fas 3- Mätsystem: Det är nödvändigt att processerna alltid används genom att anpassa affärssystem
till processerna och bli av med gamla arbetssätt. Dessutom ska man säkra "efterlevnad" genom att
ständigt bevaka processerna utifrån ett mätsystem.  
 
Fas 4- Processförbättring: Dongsoo et al. (2007) menar att processförbättring innebär modifiering
av  befintliga  processer  och  sedan  applicering  av  förändringar  på  företaget.  Detta  innebär  att
eliminera de icke-värdeskapande aktiviteterna, undvika att designa komplexa processer, minimera
överlämningar, osv. Denna fas är den mest värdeskapande och kreativa fasen i jämförelse med de
andra faserna vilken saknar teoretiska riktlinjer och struktur för tillämpning (Zellner, 2013).

3.3 Processkartläggning
Det finns olika processmodeller för att kartlägga processer och visualisera en huvudprocesskarta.
Beroende på syftet  med kartläggning väljer  man en av  dessa modeller.  Stigendal  & Johansson
(2003) hävdar att processerna kan identifieras på hög eller låg nivå beroende på organisationens
syfte. När det gäller första fallet, på hög nivå, utgår man utifrån visionsperspektivet vilket i sin tur
har två dimensioner, utifrån- och- in-angreppssätt alternativ inifrån-och-ut-angreppssätt.  I de fall
processer  identifieras  på  låg  nivå  baseras  angreppssättet  på  produktionsperspektivet  vilket  ger
betydligt  mindre  utrymme  åt  verkliga  förändringar.  Isaksson  (2013)  presenterar  också  olika
modeller för identifiering av processer. Man använder sig av blockdiagram  när sambandet mellan
processen och organisationens avdelningar är föremål för intresse. Intressentmodellen är fördelaktig
när  sambanden  mellan  organisation  och  dennes  intressenter  (kunder,  leverantörer,  kreditgivare,
samhälle, m.m.) är av betydelse. Den tredje modellen baseras på indelning av en genomgripande
process  som  skär  tvärs  alla  avdelningar  i  organisationen,  till  delprocesser,  aktivitet  och
arbetsmomenten, en som enligt Ljungberg & Larsson (2012) kallas för VPM1. 

Ljungberg & Larsson (2012) hävdar att VPM är värdeskapande vilken innebär att processen utgår
ifrån kundbehov och avslutas med kundtillfredsställelse. Ett annat slående drag hos denna modell är
att det till och med möjliggör, förutom kundorienteringen, uppifrån-och-ned-sätt och det betyder att
utgångspunkten  är  organisationens  vision  och  strategier  vilken  ska  balanseras  med  interna
kompetenser.  Detta  perspektiv  är  samma  som  Stigendal  &  Johansson  (2003)  kallar  för
"visionsperspektiv"  med  utifrån-och-in-angreppssätt.  Grunder  i  denna  modell,  ur  Ljungberg  &
Larsson (2012) synvinkel, är de som kallas för "processens komponenter" som inbegriper input,
aktivitet, output, information-in/ut och resurser. Input är ett slags produkt, tjänst, information, idé
eller behov vilket mattas in från vänster till processen. Input omvandlas till output med hjälp av
aktivitet och resurser som stöttas eller styrs av "information in" respektive "information ut". Output
är i sin tur input för nästa process eller  aktivitet.  Resurser såsom medarbetarna,  instrument och
pengar möjliggör skapandet av värde och driver verksamheten.

3.3.1 Processbeskrivning
Stigendal & Johansson (2003) menar att processbeskrivning är ett verktyg som förklarar vad som
ska utföras och varför. Efterhand utifrån dessa bestämmer medarbetarna hur arbetet ska genomföras.
Huvudprocesserna ska leda till delprocesser och sedan ska dess komponenter visualiseras helst med
hjälp av en tabell enligt Tabell 3.1.

1 Värdeskapande processmodell
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Tabell 3.1 Detaljbeskrivning av processer, baserad på Stigendal & Johansson (2003)

Process Input Aktivitet Resurser Information Output

Ljungberg & Larsson (2012) menar också att en enkel och övergripande huvudprocesskarta bara
illustrerar  de  viktigaste  processerna  och det  innehåller  inte  fullständig  information  om varenda
process på detaljnivå. För att kartläggning ska bli ett användbart verktyg för betraktare ska man
tillhandahålla  tillräcklig information om varje  process och dess komponenter  samt förhållanden
mellan  process,  delprocess  och  aktiviteter.  En  viktig  sak  som  inte  ska  glömmas  är  att
detaljbeskrivning och generalbeskrivning ska balanseras  dvs.  ingående beskrivningar  gör kartan
rörig och generalbeskrivningar ger en diffus bild av verksamheten.

3.3.2 Huvudprocesskarta
Ljungberg & Larsson (2012) menar att ett traditionellt sätt att beskriva en organisations verksamhet
är att ta fram ett organisationsschema som, i motsats till huvudprocesskarta, utgår ifrån styrning och
kontroll och det är inte värdeskapande. Det är snarast internt och vertikalt än externt och horisontal.
Ett  organisationsschema är funktionsorienterat.  De tillägger  att  huvudprocesskarta är en bild av
verksamheten ur ett processperspektiv. För att definiera och utveckla huvudprocesskarta krävs det
att  man  fastställer  processer,  som  är  det  första  steget  mot  en  processbaserade
verksamhetsutveckling,  som  utgörs  av  huvud-  eller  kärnprocesser,  stödprocesser  och
ledningsprocesser.  För  att  utveckla  en  huvudprocesskarta  måste  ett  antal  grundläggande
förutsättningar skapas och det innebär att samla personer som är bekanta med verksamheten och
mata dem med information om processernas karaktär och få rätt svar till vad affärsverksamhetsidén
är och dess kunder och kundbehov, vision och strategier. Det är viktig att ha följande faktorer i
åtanke när man fastställer processer och huvudprocesskarta:
– namnge processer på ett reflekterande sett dvs., att klargöra vad är processens syfte
– huvudprocesskartan måste beskriva verksamhetens är-läge
– huvudprocesskartan måste ge en klar blid av värdeerbjudandet

3.4 Processbaserad organisationsstruktur
Stigendal & Johansson (2003) menar att för att etablera processledning i organisationen, förutom
kartläggning och analys av arbete, ska ett självständigt team med tydliga befogenheter och ansvar
för  hela  processen  implementeras.  Teamet  har  varierande  kompetens  och  utifrån  ett
helhetsperspektiv  planerar  de  och  utvecklar  processer  på  operativ  nivå  samt  att  de  ska  kunna
samarbeta och kommunicera med andra team, kunder och leverantörer. Mellanchefer elimineras,
och ledarstilen blir "coachande" och organisationen blir plattare. Direkt bevakning av medarbetarna
ersätts  med  ett  processorienterat  mätsystem som  kontinuerligt  bevakar  processerna.  Det  är  av
väsentligt betydelse att processerna inte uppdelas vertikalt utan de skulle kunna strimlas (uppdelas
horisontellt) utifrån kundgrupper eller produkter i syfte att minska eller eliminera överlämnanden
(se figur 3.6).
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Figur 3.6 Vertikalt och horisontellt uppdelad process,  baserad på Stigendal & Johansson (2003)

Att identifiera de strategiska processerna som korsar olika avdelningar samt att utse en processägare
som  tillsammans  med  ledningen  och  avdelningscheferna  utgör  styrgruppen,  är  några  av  de
viktigaste  delarna i  en struktur  för processledningen.  Utöver  detta  ska antingen de traditionella
chefsrollerna ändras till  processägare, resursägare och processledare (top-down) eller  på ett mer
pragmatiskt sätt utgå från införandet av självständiga team för operativa arbeten och därmed inte
ändra  ledningsstrukturen  dramatiskt  (bottom-up).  Hela  verksamheten  ska  styras  på  basis  av
processerna och ett helhetsperspektiv.

3.4.1 Roller och ansvar
Ljungberg & Larsson (2012) menar att  till  skillnad från funktionsorienterade organisationer där
linjechefer  är  ansvariga  för  sina  egna  ansvarsområden,  har  en  "Processägare"  ansvar  för  hela
processen.  Processägare  är  inte  bara  problemlösare  som  står  mellan  avdelningar  utan  de  har
befogenheter att göra förändringar i hela processen och han/hon har ansvar för processens design
och att processen når sitt mål (tillfredsställa kundens behov) på ett effektivt och flexibelt sätt. Detta
innebär att processägare har ansvar för att tillhandahålla rätt produkt/tjänst på rätt tid till rätt kund
genom att  effektivt  utnyttja  befintliga  resurser  och  snabbt  kunna  anpassa  processen  till  kunds
varierade önskemål och krav. Författarna tillägger ytterligare att det är processägarens ansvar att
etablera processen. Han/hon ska ha befogenheter att göra förändringar i hela processen. Dessutom
ska processägaren säkerställa  att  alla  stödjande processer  anpassas  till  huvudprocesserna för  att
undvika att de agerar som enskilda "avdelningar". Processägarens uppgifter tycks vara mycket och
är  många och en uppdelning av arbetet  är  oundvikligt.  Strategiska uppgifter  som att  formulera
riktlinjer för långsiktig utveckling är inte en uppgift  som kan delas men taktiska och operativa
uppgifter  kan  delegeras  till  "Processledare".  Processledare  hanterar  det  taktiska  och  operativa
arbetet men för att utföra arbetet, alltså etablering samt förbättring av processer, behövs ett team
som är bekant med processens arbetssätt. Det är egentligen "Processteamet" som fungerar som den
sammanhållande länken mellan olika avdelningar.  Teamets medlemmar ska mötas för att  utbyta
kunskap och öka sina helhetsperspektiv på processen.

En  framgångsnyckel  för  att  organisera  processägarskapet  är  ett  effektivt  samspel  mellan
processägare och linjecheferna. Processägare och hans/hennes organisation är ansvarig för att ha
kontinuerlig  dialog  med  såväl  kunder  som  linjechefer  och  hans/hennes  organisation  (den
sistnämnda  kallas  för  processanvändare).  Baserad  på  ett  helhetsperspektiv  ska
processorganisationen  identifiera,  koordinera  och  planera  processförbättringar  och  utvecklingar.
Medan processanvändare är ansvar för att genomföra förbättringar, ge kontinuerligt feedback till
processorganisationen.  Figur  3.7  visualiserar  förhållandet  mellan  processorganisation  och
processanvändare/funktioner.
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Figur 3.7 Rollfördelning mellan processorganisation och funktionsansvar, baserad på Ljungberg & Larsson

(2012)

3.5 Processbaserat mätsystem
Wieland  et  al.  (2015)  menar  att  processorienterat  mätsystem samlar  processrelevanta  data  och
jämför  aktuella-,  historiska-  och målvärden med varandra med syfte  att  förmedla resultaten till
processmedarbetarna.  Det  är  ett  verktyg  för  att  kontinuerligt  övervaka  processer  och  visar  hur
eventuella åtgärder för att förbättra processer har påverkat processens prestation. Mätsystem måste
vara i linje med företagets strategiska mål, dvs. systemet ska spegla företagets strategier och gör en
grund för  att  förverkliga  strategin.  Författarna  framhåller  att  formulera  lämpliga  mått  som ska
kunna  täcka  hela  processen  (från  början  till  slut)  är  av  väsentligt  betydelse  för  ett  effektivt
mätsystem. Dessa mått ska inte bara spegla ekonomiska aspekter av processer utan icke ekonomiska
faktorer såsom kundstillfredsställelse. Alfaro et al. (2007) påstår att om en organisation vill vara
konkurrenskraftiga måste den förbättra sin effektivitet genom att ständigt övervaka sina processer
och vidta lämpliga åtgärder för att hålla processerna på rätt spår.  Det är viktig för ledningen att
fastställa lämpliga mått för att mäta och Hilden & Wittrup (2010) framhåller att chefer inte bör mäta
allt  som rör sig eftersom det leder till  aktiviteter som skapar litet  värde och driver motstridiga
beteenden.

3.5.1 Mått 
Ljungberg & Larsson (2012) påstår att mätningar representerar krav, önskemål och värderingar och
att sambanden mellan dessa ska var starka. Mätningar måste täcka processens komponenter som
beskrevs i tidigare avsnitt, nämligen objekt in/ut, resurser och information. När det gäller output
tilläggs en annan aspekt som kallas för "effekt" och det innebär resultatet av levererade produkt till
exempel kundtillfredsställelse. I detta fall är det verkligen kunden som avgör huruvida output och
effekten  har  uppfyllt  deras  krav  eller  inte.  Framgångsfaktorer  som ska  mätas  för  att  uppskatta
effektivitet,  ur  Forster  (2006) och Griesberger  et  al.  (2012) synvinkel,  är  kostnad,  kvalitet,  tid,
flexibilitet plus personals- eller kundstillfredsställelse. 

3.5.2 Från krav till mått
Som sagt,  ur  Ljungberg  & Larsson  (2012)  perspektiv,  mått  representerar  krav  och  sambanden
mellan dem ska var stark, då ska först och främst intressenternas krav förstås och tolkas på rätt sätt
för att kunna definiera och relatera lämpliga mått till dessa. För att lägga en grund för utveckling av
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ett mätsystem ska man först sammanställa alla krav från kunder (utifrån-och-in) och organisationen
(uppifrån-och-ned) utifrån ett helhetsperspektiv. I de allra flesta fall, för att uppfylla ett krav, behövs
det att ett antal andra krav har uppfyllts i förväg. Sådana krav som har sitt ursprung i ett preliminärt
krav kallas för "indirekt krav". Därmed innebär nästa steg att identifiera indirekta krav och relatera
lämpliga mått till dem. Den totala kravbilden illustreras enligt figur 3.8.

Som det framgår av figuren, tilläggs det ytterligare ett  krav utöver de ovannämnda kraven från
kunder och organisationen. Och det är krav från processer och aktiviteter till varandra vilken ger
upphov till att en process blir kund till en annan process.

3.5.3 Förbättringspotential
Ljungberg & Larsson (2012) framhåller att all information beträffande mått måste fångas vid rätt
tillfälle "automatiskt" eller "manuellt". De tillägger att lämpliga skalor ska ges i form av nominal-,
ordinal-, intervall- och kvotskala för att göra data meningsfulla. Vid datafångst gällande mått skulle
man kunna formulera tidpunkt eller frekvens för datainsamlingen. Isaksson (2013) framhåller att ett
mål ska fastställas för varje mätskala vilket visar processens eller produktens bästa värde. Detta
kallas för "målvärde" och skillnaden mellan detta och aktuell mätskala är "förbättringspotential".
Perfekt process är en som uppnår exakt målvärde men ibland är det inte möjligt att nå det, därmed
är en förutbestämd variation tillåtet.

3.6 Processförbättring
3.6.1 Processförbättringsmetoder
Att förbättra processer är den viktigaste delen av processorienterings faserna. Harrington (2011)
menar att processförbättring är en uppsättning modeller såsom  Processjämförelse (benchmarking),
Streamlined  process  Improvement  (SPI),  Fokuserad  förbättring,  m.fl.  vilka  tillsammans  med
modellen  av  Processinnovation  eller  Business  Process  Re-engineering  leder  till  små  eller  stora
förändringar på processer. Griesberger et al. (2012) påstår att målet med att kontinuerligt förbättra
processer är att nå konkurrensfördelar genom att effektivisera arbetssätt. Aspekter som får inverkan
av   förbättringstekniker  är  processkomponenter  såsom  input,  output,  information,  osv.  Forster
(2006)  menar  också  att  förbättringsarbete  leder  till  förändringar  (i  stor  utsträckning
addering/eliminering) på aktiviteter, input, output, resurser, och affärssystem.  Alfaro et al. (2007)
påstår att om en organisation vill vara konkurrenskraftiga måste den förbättra sin effektivitet genom
att  ständigt  förbättra  och   övervaka  sina  processer  och  vidta  lämpliga  åtgärder  för  att  behålla
processerna på rätt spår. Syftet med att förbättra processer är att minska ledtider och kostnader samt
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att öka kvalitet, flexibilitet och intressenters nöjdhet.  Framgångsfaktorer som måste förbättras för
att öka effektivitet, ur Griesberger et al. (2012) och Forsters (2006) synvinkel, är kostnad, kvalitet,
tid, flexibilitet plus personals- eller kundstillfredsställelse.

Zellner (2013), Griesberger et al. (2012) och Forster (2006) påstår att det finns massor av verktyg
och tekniker gällande processförbättring och framhåller att i litteraturen inte finns praktiska metoder
med tydliga instruktioner för att förbättra processer. Griesberger et al. (2012) har kommit fram till
36 processförbättringsverktyg (se bilaga 1). Författarna tillägger att inga av dessa tekniker, enskilt,
kav täcka alla processkomponenter utan de ska kombineras för att påverka alla dessa komponenter
(input, output, aktiviteter, resurser och information).

3.6.2 Processförbättringsmönster
Under senare år har studier kring processförbättring ökats och några (Dongsoo et al. (2007), Zellner
(2013), Forster (2006)) har kommit fram till en modell som kallas för "Business process Redesign
Patterns" vilken bidrar till applicering av processförbättring i praktiken på ett effektivt sätt. Zellner
(2013, s.615) påstår också att: "The presented framework contributes to an operational approach on
how BPR could be done in practice". Författare menar att istället för att följa upp obegripliga steg-
för-steg guider gällande skilda metoder (se bilaga 1), är denna modell ett bra sätt att visualisera
problemlösning, vilken i sin tur bidrar till kreativitet för att lösa problemet. Modellen är i själva
verket en sammanställning av olika mönster vid befintliga tekniker vilka skulle kunna utnyttjas för
att förbättra processer och organisera processförändringar (Dongsoo et al.  2007). Dessa mönster
(patterns)  är  omfattande  nog  att  anpassa  alla  typer  av  affärsmodeller  och  de  är  faktiskt
återkommande tema vid olika förbättringsmetoder (Forster, 2006).

Forster (2006, s.9) påstår att " Patterns for the improvement of Business Processes.... are identified,
analyzed, and grouped in accordance with existing literature". Det finns 18 mönster ur författares
synvinkel medan Dongsoo et al.  (2007) har klassificerat olika mönster efter "Sequential/parallel
Split",  "Activity  Parallelization/De-Parallelization",  "Activity  Delete/Detour",  "Parallel  Activity
Insert" och "delete". Zellner (2013) har en omfattande lista över 15 mönster, enligt tabell 3.2, som
har prövats genom laboratorieexperiment.

Tabell 3.2 Processförbättringsmönster baserad på Zellner (2013)

Nr. Mönster Förklaring

1 Leda Använda komponenten på ett visst sätt

2 Eliminera Förstöra eller reducera en komponent medvetet/omedvetet

3 Ordna om Ändra sekvens av en komponent

4 Anpassa Justera en komponent efter andra värden

5 Använda för andra ändamål Använda komponenten på ett sätt som avviker från det ursprungliga

6 Separera Dela upp komponenten till två eller mer komponenter

7 Kombinera Integrera två eller mer komponenter till en komponent

8 Skapa Upprätta eller lägga till  en komponent

9 Använda Använda en komponent som inte har använts förut

10 Ersätta Ersätta en komponent med en annan

11 Förstora Öka komponents komplexitet

12 Minimera Minska komponents komplexitet

13 Bevara Behålla en komponent

14 Besluta Fatta beslut om en komponent

15 Flytta Förflytta en komponent på en annan plats
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Författare menar att man ska applicera dessa mönster på processkomponenter, exempelvis när det
gäller  "Eliminera"  då  ska  man  tänka på  hur  man  kan förbättra  processen  genom att  eliminera
onödiga input, output, aktiviteter, resurser och information. Forster (2006) framhåller att addering
och eliminering  är  vanligaste  mönster  för  att  förbättra  processer  medan Zellner  (2013) nämner
"Ordna  om"  aktiviteter,  information  och  resurser,  "Separera"  information,  "Eliminera"  och
"Kombinera"  aktiviteter,  "Eliminera"  och  "Ordna  om"  information,  "Separera"  aktiviteter  och
"Skapa" resurser är bland de mönster som används mest för att förbättra processer. Dessa mönster
bidrar till både små stora förändringar på processerna på ett innovativt sätt.
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4. Verksamhetsanalys och processkartläggning
Detta avsnitt går ut på att identifiera och analysera verksamhetens processer genom att visualisera
hur processerna ser ut idag (processkartläggning), vilka problemet som uppstår och hur processerna
bör formuleras för att leva upp till processynsättets förutsättningar. Utgångspunkten är de empiriska
data som har erhållits genom observationer, enskilda intervjuer och företagets befintliga dokument
och hemsida.  För att  komma fram till  en omfattande processkarta  som skulle  kunna täcka alla
befintliga avdelningar och processer,  analyserades samtliga avdelningar ur ett  processynsätt  och
sedan visualiserades resultatet i form av processkarta och processbeskrivningar.

4.1 Leverans
Som  det  framgår  av  beteckningen  är  denna  funktions  ansvarig  för  att  leverera  LOGOSOLs
produkter till kunder. Processen börjar med en "order" från försäljningsavdelning vilken är digital
och ska skrivas ut. På pappret står vilka komponenter, antalet, dess adress på lager och serienr. samt
"vart" order ska skickas. Man packar de grejer som står på bladet och sedan klistrar man adressen
på paketet och sedan lämnas det till Schenker, DHL eller Posten beroende på storlek och adressen.
Utleverans  sker  huvudsakligen på  vissa  dagar  för  kostnadseffektivitetens  skull.  Exempelvis  för
Norge  onsdagar,  Tyskland  torsdagar,  USA  fredagar,  Sverige  varje  dag,  osv.  Till  Norge  går
leveranserna  med  en  speciell  lastbil  på  grund  av  stora  mängd  och  tät  frekvens.  Ifall  någon
komponent saknas på lager släpps en order till Inköpsavdelning eller Monteringsavdelning för att
köpas alternativt tillverkas.

För att undvika onödig stress av personalen på leveransavdelningen och för att få en vardaglig bild
av processen hade jag någon form av "deltagande observation" på processen. Det vill säga att jag
deltog i att plocka och packa ihop grejer istället för att bara observera och anteckna. Det gjorde att
de kände sig lugna och glada, för min samverkan, och de kunde jobba som vanligt. För att få en
närmare  bild  av  avdelningens  arbetsrutiner  samt  förhållandet  med  andra  avdelningar  och  få
bekräftelse av min uppfattning om vad jag observerade, gjordes en semistrukturerad intervju med
avdelningens chef. Intervjun tog 20 minuter och jag ställde en öppen fråga beträffande avdelningens
arbetsrutiner samt förhållande med andra funktioner. Han är ansvarig för att följa upp order och
slutföra det genom att lämna packade grejer från leverans till  kunder. Dessutom är han en länk
mellan leverans och försäljning, inköp, tillverkning och ekonomi avdelningar för att följa leverans-
relaterade frågor. Den största bekymmer med funktionen är att när det saknas komponenter på lager
för  leverans.  Men  han  konstaterade  att  allt  syns  på  affärssystemet.  När  antalet  nuvarande
komponent  sjunker  till  en  viss  siffra  (beroende på  komponenten)  meddelas  det  automatiskt  till
Inköp eller  Monterings avdelning via  affärssystemet och de beställer  grejen.  Inköpta/tillverkade
produkter  registreras  och  lagras  på  ett  förutbestämd  plats  på  lager.  Leveranstiden  för
inköp/tillverknings komponent syns också på affärssystemet och han får att skjuta upp ordern tills
komponenter kommer fram företaget. En övergripande processkarta samt processbeskrivning vilka
är framtagna av observationer, intervju med avdelningschef samt respondentvalideringar, framgår
av figur 4.1 respektive Tabell 4.1 nedan:
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Figur 4.1 Leveransprocesskarta

Tabell 4.1 Processbeskrivning (Leverans)

Process Input Aktivitet Resurser Information Output

Leverans - Inköpta artiklar 

(reservdelar, standard och

tillverkade artiklar)

- Säljorder

- Marknadsförings 

material

- Checkar affärssystem

- Skriva ut eventuella "order"

- Plocka artiklar från lager och packa ihop

dem

- Lämna paketet för utleverans

- Meddela till säljare

- Registrera och lagra inköpta/tillverkade 

artiklar

- Fem medarbetare

- Tre datorer

- En skrivare

- Tre truckar

- Förpacknings 

verktyg

- Avdelnings budget

- Uppdaterade

statistik om 

lager, på gång

säljorder, 

kunder

Färdiga 

produkter 

(med all sina 

tillbehör och 

kataloger)

4.2 Montering
Förutom genomförandet av deltagande observationer, i syfte att få bekräftelse om resultatet av mina
observationer  och  rätt  uppfattning  av  situationen  samt  för  att  komplettera  information  om
avdelningens förhållande med andra avdelningar, genomfördes också en semistrukturerade intervju
med avdelningschef. Avdelningen har inte någon nämnvärt förhållande med marknadsförings- och
produktutvecklingsavdelning. 

Eftersom  tillverkningsprocessen  är  outsourcad  beställer  LOGOSOL  alla  artiklar  från  sina
leverantörer  i  Filippinerna,  Kina,  Kanada  och  Sverige  vilka  sedan monteras  ihop  på  företaget.
Monteringsprocessen har två utgångspunkter; säljorder och prognoser.

Säljorder  innehåller  produktspecifikation  såsom  typ  av  motor  och  eventuella  reservdelar  som
kunden har beställt, leveranstid och volym. Avdelningschef prioriterar orderna utifrån den närmaste
leveranstiden  eller  högsta  monteringstid  och  lämnar  dem  åt  medarbetare  för  att  förbereda
monteringsarbete. En medarbetare förbereder alla komponenter, dvs. att han/hon tar dem från lager
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och  lägger  dem  på  en  bänk  på  sin  arbetsplats.  Sedan  monteras,  förpackas  och  lämnas   hos
leveransavdelningen för att sedan lagras på en förutbestämd plats på lager eller direkt levereras till
kunder.

En del av arbetet är följd av en prognos som formuleras av både avdelningschef och inköpschef.
Det är riskabelt att bara sitta och vänta på säljare att beställa för det tar tid att ordna allt och slutföra
en order. Det finns massor av komponenter som tillverkas av utländska leverantörer (Filippinerna,
Kina, Kanada...) och det tar 4-6 veckor av leveranstid (ibland 8-9 veckor, men ledtider gällande
svenska leverantörer är 1-2 veckor). Därför känns det livsviktig för företaget att göra en prognos
(baserad  på  försäljning,  marknad  och  företagets  strategi)  och  beställa  och  montera  produkter  i
förväg.  Den  största  bekymmer  ur  monteringschefens  synpunkt  är  försäljningsvariation  och  det
innebär att ibland beställer kunder mycket mer än de hade gjort förut eller nya kunder dyker upp
och beställer produkter och det gör att medarbetare på denna avdelning inte hinner att beställa och
slutföra order i tid. Det är ju inget bekymmer när försäljning är låg eftersom färdiga produkter kan
lagras och säljas någon gång i framtiden. 

Alla på monteringsavdelningen sysslar också med teknisk service och det innebär att kunder som
har frågor om produkten (användning, slutmontering, installationer eller vad som helst) eller har
förstört produkten, kopplas till avdelningen ifall säljare inte kan lösa det själva. I de allra flesta fall
löses problemet med ett/några samtal på telefon om hur kunden ska går till väga för att fixa det.
Ibland behövs reservdelar att skickas till kunden för att fixa det. Ett problem gällande servicen, ur
en av medarbetares synvinkel,  är  att  ibland kopplas kunder till  fel  person på avdelningen. Och
ibland de kopplas till olika medarbetare gällande ett och samma problem och därigenom får kunden,
ibland,  olika  råd från  servicepersonalen  och det  gör  kunden missnöjd  med servicen.  En annan
ärende förutom montering och service som avdelningen sysslar med är att undersöka om en produkt
som återköpts från kunden (på grund av reklamation eller bara att kunder inte längre behöver det)
ska kunna repareras och säljas som en begagnad produkt.

En  övergripande  processkarta  samt  processbeskrivning,  vilka  är  framtagna  av  observationer,
intervju med avdelningschef samt respondentvalideringar, framgår av figur 4.2 respektive tabell 4.2
nedan:

 

Figur 4.2 Monterings processkarta
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Tabell 4.2 Processbeskrivning (Montering)

Process Input Aktivitet Resurser Information Output

Montering - Kunds krav, 

behov och 

önskemål

- Säljorder

- Aktuella 

dokument 

gällande nya och 

gamla produkter

(från PU)

- Prognos 

(Inköpsplanering)

- Släppa inköpsorder

- Besvara kunds frågor

- Reparera produkter

- Checka affärssystem

- Prioritera order för 

montering

- Förberedning

- Montering

- Lämna och registrera 

färdiga produkter 

- Sex medarbetare

- Två datorer

- Två truckar

- Monterings 

verktyg

- Avdelnings budget

- Uppdaterade statistik om 

lager, produktspecifikation

och ritningar, säljorder, 

historiska försäljningar 

- företags strategi

- Färdig produkt

- Inköpsorder

- Tekniska råd

4.3 Försäljning
Processen börjar med order från kunder vilken genomförs via telefon, e-mail, hemsidan, ett besök
på  mässor  eller  via  företagets  återförsäljare.  Säljare  fastställer  leveransdatum  och  släpper  en
säljorder  baserad  på  kundens  behov  och  krav  vilken  ska  sedan  vidare  bearbetas  av  andra
avdelningar. Leveransdatum kollas med monterings- och inköpsavdelningarna. Men processen inte
är alltid så pass enkel utan ibland finns det avvikelser som måste behandlas. En bekymmer är att det
inte alltid finns produkter på lager och de måste beställas vilket ibland tar mycket tid att få grejer
från leverantörerna. I de allra flesta fall skjutas upp leveranstiden och kunden får veta att han/hon
kommer att få produkten på ett annat datum än det han/hon önskade sig. I så fall antingen söker
kunden något annat företag för att köpa produkten ifrån (det händer sällan) eller de bekräftar att få
produkten försent. Förutom dessa sysslar avdelningen med att ta emot feedback, frågor och kritiker
från kunder och försöker att hitta de bästa lösningar till detta (kundsupport). Ifall säljare inte vet rätt
svar  till  frågor  antingen  kopplas  kunder,  som  kan  svenska  eller  engelska,  till  rätt  person  på
monterings- eller  PU:s  avdelning,  eller  säljare  antecknar  kundens frågor  för att  sedan hitta  rätt
förklaring. Ibland löser sig sådana ärendet genom att skicka erforderliga produktdetaljer till kunden
och  att  ge  tekniska  råd  att  han/hon  själv  kan  fixa  det.  Och  ibland  skulle  produkten  antingen
reklameras eller repareras av teknisk-supports personal. För att säljare skulle kunna besvara frågor
gällande  produkter  måste  de  lära  känna sig  produktens  egenskaper,  funktioner,  osv.  och kunna
uttrycka dessa på de språk som kunder kan prata.

Avdelningen spelar också väsentligt roll på att formulerar kampanjer och prissättningar. Exempelvis
en säljare som är ansvarig för Finland ger sina praktiska förslag om erbjudanden och kampanjer
utifrån  säljarens  upplevelse  och erfarenheter  med  finska  kunder.  Förslagen vidare  bearbetas  av
marknadsförings avdelning.

Den största  bekymmer  är  att  när  leverans  tiden  närmar  sig  och leverantören  har  inte  levererat
produkten  till  företaget  och  säljaren  har  inte  fått  besked  om  förseningen.  Därav  blir  kunden
missnöjd när han/hon får veta det för sent. Ett annat bekymmer som grundar sig på mindre bra
kommunikation mellan avdelningar är att ibland stämmer inte det som står på katalogen och den
som verkligen  tillverkas  av  företaget.  Det  har  hänt  någon  gång  att  eventuella  förändringar  på
produkten  som  görs  av  produktutvecklingsavdelningen  inte  förmedlas  till
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marknadsföringsavdelning för  att  uppdatera  katalogen.  Det  gör  att  kunden får  en  produkt  som
avviker från den han/hon har sett på katalogen och detta gör kunden besviken. 
En  övergripande  processkarta  samt  processbeskrivning  vilka  är  framtagna  av  intervjuer  och
respondentvalideringar, framgår av figur 4.3 respektive Tabell 4.3 nedan:

 

Figur 4.3 Försäljnings processkarta

Tabell 4.3 Processbeskrivning (Försäljning)

Process Input Aktivitet Resurser Information Output

Försäljning - Kunds 

krav, behov

och 

önskemål

- Aktuella 

dokument 

angående 

produkter

- Plan för 

mässor

- Förstå kunds behov, Krav och 

önskemål

- Fastställa leveransdatum

- Utforma säljorder

- Ta emot kunds feedback

- Koppla kunden till Tekniskt support

- Besvara frågor

- Ta beslut om (nya leverans datum, 

garanti, reklamation, reparation, skicka 

maskindetaljer, osv.)

- Förslag om kampanjer och 

erbjudanden

- Lära känna produkter

- Översättning

- Tio medarbetare

- Tio datorer

- Tio telefoner

- Avdelnings budget

- Uppdaterade statistik 

om lager, historiska 

försäljningar, kunder och

produkter

- Företags strategi

- Säljorder

4.4 Marknadsföring
Avdelningen  genomför  webbutveckling,  planering  av  kampanjer,  grafisk  formgivning,  samt
designar och publicerar nyhetsbrev, tidskrifter, produktkataloger, annonser samt att anordna mässor.
Idéer till  kampanjer (två, tre gånger per år) genereras av familjemedlemmar, VD:n, säljarna och
återförsäljare. Avdelningen hinner inte formulera var för sig marknadsföringsstrategi per varenda

29

Kunds krav,
behov och
önskemål

Säljorder

(till leverans
och

montering)

Förstå kunds behov,
Krav och önskemål

Släppa sälj-order

Ta emot kunds feedbak

Besvara frågor

Koppla kunden till
Tekniskt support

Kund

Fastställa 
leveransdatum

Ta beslut om 
(nya leverans datum, 
garanti, reklamation,
 reparation, sckicka 
maskindetaljer, osv.)

Ge förslag om 
kampanjer och erbjudanden

Marknadsföring

Aktuella dokument
angående produkter

(från PU)

Översätta texterLära känna produkter
Plan för mässor

(från marknadsföring)

Genomföra
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marknader utan t.ex. när återförsäljare i Norge ger ett intressant förslag försöker avdelningen att
applicera  detta  till  de  andra  marknaderna  med  små  anpassningar.  Företaget  måste  övertala
återförsäljarna att tillämpa en viss kampanj på deras butiker vilket tar mycket energi och tid från
avdelningen, konstaterar marknadsföringschefen. Efter formulering av annonser, erbjudanden och
produktkataloger översättas de väldigt noggrant till  10-12 olika språk. Företagets strategi för att
fånga nya kunder är i stor utsträckning "annonsering" och "mässor".

Annonsering  på  Google,  skogstidningar  och  lantbrukstidningar  är  huvudstrategi  för  att
kommunicera med marknaden och fånga potentiella kunder såsom nyblivna villaägare, skogsägare
och lantbrukare. Erbjudanden, rabatter och kampanjer formuleras av avdelningschef och slutförs
genom samråd  med  VD och  försäljningschef.  Avdelningen  och  försäljningsavdelning  möts  två
gånger i månad för att analysera kundernas tendenser och attityder och för att formulera kampanjer
och  annonser.  Det  enda  förhållande  med  produktutvecklingsavdelning  är  att
marknadsföringsavdelning filmar, fotograferar och får detaljerad information om nya produkter och
lanseringar för att kunna formulera lämpliga annonser och kataloger till dessa. 
Året  2012  gjorde  företaget  kundundersökning  genom att  formulera  ett  enkät  och  lägga  det  på
webbsidan och slutligen fick företaget cirka 100 svar. Enkätanalysen består av två sidor men de inte
har tagit resultatet tillvara (VD:n också har konstaterat vid ett annat tillfälle att företaget inte kunde
lära mycket av kundundersökningen). Inga marknadsundersökning och därmed marknads statistik
bl.a.  Marknads storlek,  marknadsandel,  osv.  har  gjort  av företaget.  Den största  bekymmer  med
avdelningen är att  nästan alla kreativa idéer och förslagen genereras av familjemedlemmar och
VD:n medan de skulle vilja få åsikter av alla medarbetare på företaget.

En  övergripande  processkarta  samt  processbeskrivning  vilka  är  framtagna  av  intervjuer  samt
respondentvalideringar, framgår av figur 4.4 respektive Tabell 4.4 nedan:

Figur 4.4 Marknadsförings processkarta
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Tabell 4.4 Processbeskrivning (Marknadsföring)

Process Input Aktivitet Resurser Information Output

Marknadsföring - Dokument 

angående produkter

- Kunds krav, 

behov och 

önskemål

- Ta bilder och filmer av 

nya/utvecklade produkter

- Skriva texter och 

genomföra översättningar

- Grafisk design

- Analysera kunds beteende

- Diskutera förslag (Om 

kampanjer, prissättning och 

erbjudanden)

- Formulera kampanjer och 

erbjudanden 

- Planera mässor

- Sju medarbetare

- Sju datorer

- Avdelnings 

budget

- Kameror

- Uppdaterade 

statistik om historiska

försäljningar, kunder 

och produkter.

- Produktkatalog

- Tidskrifter

- Annonser

- Nyhetsbrev

- hemsida

- Plan för mässor

4.5 Inköp
Avdelningen är ansvar för att köpa allt som behövs för att leverera färdiga produkter till kunder
samt  för  vardagliga  förbrukningar  inom  företaget  (Inköpsorder).  En  medarbetare  sysslar
kontinuerligt med att checka affärssystem för eventuella brist på någon artikel (bristlista). I så fall
beställs  artikeln  antingen  via  B2B  (är  namnet  på  ett  system  som  man  kan  direkt  gå  in  på
leverantörens portal)  eller  e-mail.  När antalet  befintliga artiklar  på lager  når säkerhetsnivå eller
buffertlager varnar systemet att artikeln måste beställas på ett visst antal. Buffertlager och antalet
som ska beställas har räknats ut av Inköpschef. Hans största utmaning är prognosen, dvs. att istället
för att bara vänta på att affärssystemet alarmerar angående bristlista vilka innebär en stor risk ( av
långa och ibland osäkra ledtider) räknar han upp antalet med hjälp av tidigare data om inköp och
försäljningar. Han kollar också med VD:n och försäljningschefen för att ta med försäljnings ökning
eller minskning på beräkningen. Ibland gör företagets strategi att han måste beställa exempelvis
10% mer än det som han räknat upp.

Inköpschefen  är  ansvarig  för  leverantörerna  från  Kanada  och  Kina  medan  monteringschefen
beställer komponenterna från Filippinerna och Sverige. Beställningen (Inköpsorder) består av en
Excel fil över artiklar som behövs, antalet och leveransdatum. Om det finns ändringar på produkten
tillkommer  aktuella  ritningar  och  produktspecifikationer  och  dessa  ska  appliceras  innan
beställningen.  Brist  på strukturerade  kommunikationer  med marknadsföringsavdelningen gör  att
detta faktum att vissa produkter skulle kunna drabbas av förseningar av leverantörens sida blir en
försummad faktor vid planering av mässor och därmed inte blir dessa produkter tillgängliga vid
allmänna  uppvisningar.  Av  beskrivningar  ovan  framgår  övergripande  processkarta  samt
processbeskrivning  vilka  är  framtagna  av  intervjuer  samt  respondentvalideringar,  av  figur  4.5
respektive Tabell 4.5 nedan:
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Figur 4.5 Inköps processkarta

Tabell 4.5 Processbeskrivning (Inköp)

Process Input Aktivitet Resurser Information Output

Inköp - Dokument 

angående produkter

- Säljorder

- Prognoser

- Checka affärssystem

- Prioritera och Formulera 

beställningar

- Beställa artikel

- Tre medarbetare

- Tre datorer

- Avdelnings budget

- Uppdaterade statistik om

försäljningar, kunder, 

leverantörer och produkter

- Inköpsorder

4.6 Produktutveckling
Avdelningens  ansvar  är  att  utveckla  såväl  befintliga  produkter  som  nya.  Utgångspunkten  för
processen är kunds behov och krav samt feedback från medarbetare och ledningen. När en kund
kontaktar säljare och har frågor, kritik eller förslag gällande uppköpta produkter, kopplas de till
antingen teknisk service (monteringsmedarbetare) eller produktutvecklingsavdelningen. Ur sådana
samtal får ingenjörer inspiration för vidareutveckla befintliga produkter eller planera för att utveckla
nya produkter. Utgångspunkten är inte bara dessa telefonsamtal utan ingenjörerna träffar kunder i
verkligheten  vid  mässor  eller  när  kunder  besöker  företaget.  Utöver  dessa  "benchmarking"  av
konkurrenters  produkter  samt  att  brainstorma  och  "kreativt  tänkande"  är  i  stor  utsträckning
huvudkälla för att utveckla produkter.

När  ingenjörerna  har  fått  inspirationer  från  intressenter  börjar  de  att  översätta  dessa  krav  till
tekniska specifikationer genom QFD samt brainstorma för att generera olika koncept som skulle
kunna leva upp till grundläggande krav och behov. Sedan efter att de har räknat upp kostnader och
betygsatt  dessa koncept  (baserad på tekniska för-  och nackdelar,  graden av kravuppfyllelse  och
kostnader) kommer de fram till ett koncept som anses vara tillräckligt bra för vidareutveckling.
Dessa krav ställs  mest  av ledningen och det  baseras på prestandan av konkurrenters produkter,
marknadens förväntningar och trender (ett  koncept som blir  aktuellt  för vidareutveckling måste
uppfylla dessa krav). Detaljerade information om mått, material, ritningar, formgivning, industri-
design  färg,  osv.  ska  formuleras  och  dokumenteras.  Detta  koncept  sedan  ska  finjusteras  efter
leverantörernas utrustning och verktyg samt att konceptet ska designeras på sätt att det skulle kunna
hanteras  (tillverkas,  transporteras,  monteras,  osv.)  så  kostnadseffektivt  och  enkelt  som möjligt.
Baserat på denna information beställs några delar av konceptet, som det inte finns möjlighet att
tillverka på företaget, från underleverantörerna och allt monteras och testas på företaget. Det är
ibland så att det behövs några finjusteringar för att lösa eventuella problem vid test av prototypen.
När prototypen får godkänt i tester beställer företaget vissa volymer från leverantörerna vilka tar
från fem veckor av svenska leverantörer till  drygt ett år  av utländska leverantörer.  På grund av
avstånd och mindre kommunikation med utländska leverantörer är det väldigt tidskrävande för att få
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fram en helt ny produkt eller att utveckla befintliga produkter. Det är inte alltid så att man utvecklar
helt  nya  produkter  utan  man  strävar  efter  att  utveckla  och  förbättra  befintliga  produkter  efter
feedback från kunder och ledningen. Att utveckla och förbättra produktens prestanda och funktioner
är både billigare och snabbare och det gör att produktens livscykel blir längre.

En övergripande processkarta samt processbeskrivning vilka är framtagna genom intervjuer och
respondentvalideringar, framgår av figur 4.6 respektive Tabell 4.6 nedan:

Figur 4.6 Produktutvecklings processkarta
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Tabell 4.6 Processbeskrivning (Produktutveckling)

Process Input Aktivitet Resurser Information Output

Produkt-

utveckling

- Kunds 

krav, 

behov och

önskemål

- Pre-projektplanering och 

förstudie

- Formulera 

produktspecifikation

- Konceptgenerering och 

konceptval

- Detaljkonstruktion

- Tillverkningsanpassning och 

kostnadskalkyl

- Tillverka prototyp

- Testa prototypen

- Få feedback av kunder, 

medarbetare och ledning

- Skapa kreativa idéer 

angående produktförbättringar

- Bearbeta idéer

- Utveckla befintliga produkter

- Tillhandahålla information

- Fyra medarbetare

- Fyra datorer

- Avdelningsbudget

- Utrustning för att 

tillverka prototyper

- Uppdaterade statistik om

försäljningar, kunder, 

leverantörer och produkter

- Dokument gällande nya 

produkter (inkl. CAD- och 

ritningsunderlag och 

kostnadskalkyl, osv.)

- Uppdaterade  dokument 

gällande befintliga 

produkter (inkl. CAD- och 

ritningsunderlag och 

kostnadskalkyl, osv.)

34



4.7 Huvudprocesskarta
Huvudprocesskartan  som  beskriver  företagets  nuvarande  processer  är  svaret  till  den  första
forskningsfrågan.  För  att  komma  fram  till  huvudprocesskartan  ska  samtliga  pusselbitar,
processkartor  gällande  samtliga  delprocesserna;  leverans,  inköp,  montering,  försäljning,
marknadsföring och PU, läggas på ett logiskt sätt. Det vill säga att delprocessernas komponenter
måste passa ihop med varandra; ens output blir andras input samt att vissa aktiviteter knyts till
varandra för att  verksamheten fungerar som en enhet.  Huvudprocesskarta  gällande LOGOSOLs
verksamhet framgår av figur 4.7.
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5. Analys
Detta avsnitt riktar sig mot att analysera data som har erhållits av empiri för att identifiera olika
typer  av  processer  på företaget.  Dessutom har  eventuella  problem gällande förbindelser  mellan
befintliga funktioner på företaget identifierats och kartlagts. Dessa problem blir utgångspunkt för att
förbättra processerna och därmed effektivisera hela verksamheten. En teoretisk modell har i nästa
avsnitt formulerats för att lösa dessa problem och förbättra processerna.

5.1 Huvudprocess, stödprocess och ledningsprocess
Nuvarande huvudprocesskartan (se figur 4.7) utgörs av två huvudprocesser.  En utav dem är att
utveckla  nya  produkter  vilken  innefattar  aktivitetskedjan  från  idé  till  godkänd prototyp.  Denna
process,  som  kallas  för  "Utveckla  nya  produkter"  innefattar  aktivitetskedjan  från  "Göra  pre-
projektplanering/förstudie" till "Testa prototypen" (För att se övriga aktivitetskedjan se figur 4.7).
Processens  output  består  av  alla  dokument  från  produktspecifikationer  och  ritningar  till
kostnadskalkyler vilken skiljer sig mycket från den andra huvudprocessens output som är i form av
fysiska produkter eller tjänster såsom teknisk support. Den andra huvudprocessen innefattar alla
delprocesser  och  aktiviteter  i  figur  4.7  utom  sådana  gällande  huvudprocessen  "Utveckla  nya
produkter". Denna process skulle kunna betecknas som "Tillhandahålla produkt/service" och det
innebär att tillfredsställa kunds krav och önskemål genom att tillhandahålla rätt produkt/service till
denne. Processerna "ekonomi" och "IT" är stödprocesser som hjälper huvudprocesserna att fungera
bra.  Det  finns  en  process  som har  med  att  styra  hela  verksamheten  att  göra.  Denna  process,
ledningsprocess,  formulerar  företagets  strategi  och  mål  och  strävar  efter  att  detta  förverkligas.
Företagets processkarta visualiserades enligt figur 5.1 nedan.

Med hänsyn till arbetets avgränsningar har såväl ledningsprocessen som stödprocesserna avgränsats
från  undersökningen.  Dessutom  har  fokus  lagts  på  huvudprocessen  "Tillhandahålla
produkt/service", som har markerats med gul färg, och anledningen har diskuterats i nästa avsnitt. 

 

Figur 5.1 Verksamhetens processkarta
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5.2 Problemidentifiering
För att upptäcka eventuella problem vid de nuvarande processerna har alla delprocesser, nämligen
leverans, montering, försäljning, marknadsföring, inköp och produktutveckling, analyserats ur ett
helhetsperspektiv. Fältanteckningar och inspelade intervjuer analyserades utförligt för att upptäcka
svaga förbindelser  mellan aktiviteter  och delprocesser.  Dessutom har företagets tryckta material
såsom tidskrifter, hemsidan och resultatet av kundundersökningen analyserats i syfte att upptäcka
något som skulle kunna bidra till att nå ytterligare problem. Resultatet har diskuterats med VD:n,
företagets grundare och ägare, samt med intervjuade personer för att få deras bekräftelse samt att få
kompletterande  information,  ifall  något  har  försummats.  Dessbättre  tydde  diskussioner  på  att
resultatet av analysen, i stor utsträckning stämmer, med deras syn på verksamhetens sammanhang.
Eventuella små förändringar har applicerats på processkartor och analyser. Följande tema gällande
problem  vid  företagets  nuvarande  processer  har  erhållits  av  intervju-,  observations-  och
dokumentanalyser samt av kompletterade diskussioner (respondentvalideringar) med vidkommande
medarbetare.

1- När leveranstiden närmar sig och leverantören inte  har levererat  produkten till  företaget,  får
säljaren ibland inte besked om detta för att meddela kunden.
2- Ibland stämmer inte det som står i katalogen med det som verkligen tillverkas av företaget. Det
har hänt att eventuella förändringar av produkten som görs av produktutvecklingsavdelningen inte
förmedlas till marknadsföringsavdelning för att uppdatera katalogen. Det ger upphov till att kunden
får en produkt som avviker från den han/hon har sett i katalogen och detta gör denne besviken.
3-  Resultatet  av  enkätundersökningen  har  inte  tagits  tillvara  (VD:n  har  också  konstaterat  att
företaget inte kunde lära mycket av kundundersökningen).
4- Inga systematiska marknadsundersökning genomförs  av företaget  utan nästan allt  baseras  på
erfarenheter och magkänslor hos ledningen och avdelnings chefen.
5- Långa ledtider gjorde att potentiella kunder avstår från köp.
6-  Brist  på  strukturerade  kommunikation  mellan  marknadsförings-,  inköps-  och  monterings-
avdelningarna  gör  att  eventuella  förseningar  från  leverantörens  sida  ibland  inte  beräknas  vid
planering  av  mässor  och  att  vissa  produkter  därmed  inte  blir  tillgängliga  under  allmänna
uppvisningar.
7-  Det  finns  inte  systematisk  feedback  och  engagemang  från  medarbetares  sida  för  att  skapa
kreativa idéer för verksamhetsutveckling, utan dessa görs i största mån av familjemedlemmarna och
VD:n.
8-  Utveckling  av  nya  produkter  vilken  innefattar  marknadsundersökning,  kreativa  idéer,
kostnadskalkyler, osv. utförs bara av ingenjörer på PU och de andra medarbetarna har inte någon
nämnvärd inverkan på processen.
9- Utveckling och lansering av nya produkter resulterar i stort tapp i försäljning på andra produkter
(kannibalisering).
10- Det finns frågor som ställs av kunder och inte kan besvaras av säljare vilken leder till samtal-
kopplingar till någon kunnig på ämnet.
11- Kritiska kunder tycker att produkterna inte håller  den kvalitet de förväntat sig.
12- Kritiska kunder tycker att företaget inte håller den utsatta leveranstiden.

5.2.1 Problemkartläggning
Identifierade problem har kartlagts inom ramen av huvudprocesskarta enligt figur 5.2 nedan. Svaga
kommunikationer  mellan  olika  delprocesser  markerades  med  röd  färg  samt  siffror  beträffande
ovannämnda problem. På figuren nedan har det undvikits att visualisera aktiviteter för att undvika
komplexitet och syftet är att belysa och kartlägga organisatoriska problem mellan delprocesserna.
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Figur 5.2 Problemkartläggning

Med hänsyn till studiens avgränsningar samt resultatet av problemkartläggningen ovan som tyder
på att de flesta problem befinner sig vid huvudprocessen "Tillhandahålla produkt/service" begränsas
arbetet  till  denna huvudprocess.  Ett  annat skäl  för valet  av denna huvudprocess var ledningens
intresse för att effektivisera det som tycks ha de flesta organisatoriska problem.  Detta innebär att
avstår från att lösa problem nummer 8 och 9.

5.2.2 Problemanalys
Samtliga problem skulle kunna grunda sig i brist på antingen ett öppet företagsklimat där ledningen
är  öppen  för  att  godta  både  kritik  och  idéer  från  anställdas  sida,  eller  en  ändamålsenlig
organisationsstruktur. Med det sistnämnda menas en organisationsstruktur där det finns möjligheter
för  att  utföra  konstruktiva  diskussioner  och  kommunikation  mellan  medarbetare  samt  ett
belöningssystem  som  motiverar  alla  på  företaget  att  uttrycka  sina  ståndpunkter.  En  vertikal
organisationsstruktur  gör  att  alla  strävar  efter  att  optimera  sina  egna  ansvarsområden  och
engagemang för att bidra till andra avdelningar blir en försummad fråga. Sammanfattningsvis skulle
man kunna klassificera problem till organisatoriska problem och problem gällande företagets kultur.

Dessa problem hör ihop och har ett ömsesidigt förhållande med varandra, dvs. att lösa en av dem
bidrar i stor utsträckning till att lösa det andra. Exempelvis skulle organisationsstruktur utformas på
ett sätt som ger möjlighet för alla att ha helhetsperspektiv samt att ersätta traditionell ledarstil med
"coachande", skulle företagets kultur bli mjukare där medarbetares kommunikation, engagemang
och delaktighet ökas betydligt (McCarthy & Milner, 2013). Författarna påstår att "...the coaching
manager can have considerable impact on developing trust, awareness, responsibility and learning
and ultimately on engagement and performance" (McCarthy & Milner, 2013, s.775).

När ledningen tillsammans med mellancheferna skapar ett företagsklimat där de är öppna för att få
och att följa upp kritiken och idéer, sprids och förmedlas detta tankesätt till hela företaget. Detta ger
upphov till starkare förbindelser mellan funktioner och därav färre organisatoriska problem. Som
det  framgår  av  huvudprocesskartan,  processbeskrivningar  och  problemanalysen,  uppdelades
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verksamhetens aktiviteter vertikalt . Det innebär att:

 Varje avdelning har sin egen budget för att planera sina ansvarsområden, marknadsförings-
budget, inköpsbudget, försäljningsbudget, osv.

 Det  finns  tydliga  gränssnitt  mellan  avdelningarna  vilket  hindrar  ett  säkert  flöde  av
information, exempelvis meddelas eventuella förseningar  inte systematiskt till säljare.

 Samtliga avdelningar gör ansatser för att optimera sin egen effektivitet, exempelvis PU gör
sitt bästa för att hålla produktspecifikationer och ritningar uppdaterade men dessa förmedlas
inte ordentligt och systematiskt förmedlas till andra avdelningar.

 Varje  medarbetare är expert och ansvar för bara sina egna arbetsområden (specialisering).
 Försäljning och finansiella lönsamhet är nuvarande mått för att mäta och bedöma företagets

prestation vilka är typiska mått gällande vertikala organisationer.
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6. Utveckling av en modell för processförbättring
6.1 En preliminär modell
Detta avsnitt riktar sig mot att formulera en teoretisk modell för att förbättra processer. För att ta
reda  på  de  mest  praktiska  lösningarna  på  problemen  samt  för  att  utnyttja  såväl  kreativa  som
strukturerade metoder, formulerades en preliminär modell. Den bestod av två steg: steg 1 var att "ta
reda på problems kärna" och steg 2 innebar att lösa problem genom utförande av "brainstorming"
och  "processförbättringsmönster"  på  ett  parallellt  sätt.  Tanken  med  att  sätta  de  sistnämnda
metoderna på ett parallellt sätt var att, som skrivits i teoridelen, med tanke på att processförbättring
är den mest kreativa fasen på processorienteringens livscykel, det ska inte vara ostrukturerad genom
att använda helt rena innovativa modeller. "Processförbättringsmönster" är ett bra verktyg för att
såväl  strukturera  innovativa  tankar  som  bidra  till  kreativitet  genom  att  visualisera
problemlösningen.

Den primära modellen tillämpades genom en gruppdiskussion på företaget samt att den diskuterades
med  andra  människor,  nämligen  ämnesgranskare  och  en  konsult  utanför  studieobjektet  (peer
debriefing) vilket resulterade i att modellen modifierades.

6.2 Slutlig modell
För att säkerställa genomförandet av föregående steg, har ett ytterligare ett steg, steg 3, tillagts.
Detta  steg är  att  formulera en "handlingsplan"  för  att  tydligt  fastställa  ansvar  och deadline för
genomförandet av utvalda idéer. Dessutom visade sig metoden "brainstorming" besitta nackdelar.
Zellner (2013)  kritiserar kreativa processförbättringsmetoder såsom "Brainstorming" för att  vara
vaga och ostrukturerade.  Sawyer (2007) ställer också "brainstorming" inför kritik. Han menar att
brainstorming ger upphov till att ens egna idéer blockeras genom att man ständigt lyssnar på andras
idéer och därmed avbryts ens tankar. Dessutom skulle några i gruppen, av oro att kritiseras,  inte
kunna bidra till idégenerering. Michinov (2012) menar att "Brainwriting" är en alternativ metod för
brainstorming som försöker uppmuntra fler deltagare i gruppen att fritt generera idéer. Här ska alla
gruppmedlemmar skriva ned sina förslag på ett pappersark inom en begränsad tid för att lösa ett
visst problem. Dessa idéer sorteras och diskuteras och sedan väljs den bästa ut. Michinov (2012,
s.3) påstår att "Brainwriting is another technique used to improve idea generation that can help
group  members  overcome  the  loss  of  productivity  found  in  verbal  brainstorming".  Därför
modifierades den primära modellen till en modell enligt figur 6.1.

Figur 6.1 Föreslagen modell för processförbättring

Steg 1- Upptäcka problems kärna: 
De problemen som hade identifierats i tidigare avsnitt var bara "symptom" på större problem och att
lösa dessa säkerställer inte att man verkligen lyckats med problemlösning. Därför är det nödvändigt
att  diskutera dessa symptom för att komma fram till  problems kärna.  Dessa diskussioner skulle
kunna organiseras  genom att  använda "5 why".  Serrat  (2010) menar  att  genom att  ställa  fråga
"varför"  ett  visst  problem har  uppstått  identifieras  en/flera  anledning/ar.  Upptäckta  anledningar
ifrågasätts med ytterligare fyra "varför" tills problemets kärna identifieras. Serrat (2010, s.1) påstår
att  "This  elementary  and  often  effective  approach  to  problem solving  promotes  deep  thinking
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through questioning, and can be adapted quickly and applied to most problems".

Steg 2- Processförbättring genom "Brainwriting" och "Processförbättringsmönster"
När alla i processteamet bekräftat att problemets kärna har identifierats, ska processteamet skriva
ned  sina  kreativa  idéer  och  förslag  för  varenda  problem.  Brainwriting  måste  organiseras  och
struktureras på ett eller annat sätt, annars hamnar det på ett ostrukturerat sätt som skulle kunna ta
mycket tid och energi från teamet. Därför struktureras metoden genom att kombinera med modellen
som har  utvecklats  av  Zellner.  Det  går  ut  på  att  applicera  olika  processförbättringsmönster  på
processkomponenter. Detta leder till tabell 6.1 nedan. 

Tabell 6.1 Mall för processförbättring

Mönster Input Aktivitet Resurs Information Output

Leda

Eliminera

Ordna om

Anpassa

Använda för andra ändamål

Separera

Kombinera

Skapa

Använda

Ersätta

Förstora

Minimera

Bevara

Besluta

Flytta

Tanken är att processteamet på ett kreativt sätt applicerar dessa mönster på processkomponenter och
skriva ned deras förslag. Utöver att få ordning och reda på idégenereringen, skulle detta verktyg
kunna vara en drivmedel/push för att generera fler idéer och förslag. Exempelvis kan processteamet
ställa  sig  frågan  hur  de  kan  minska  ledtider  genom  att  "eliminera"  en  aktivitet  som  inte  är
värdeskapande för kunder, eller hur de kan använda personal/verktyg för att kontrollera kvaliteten
av inköpta artiklar (Använda för andra ändamål). Detta steg ska göras på ett repetitivt sätt innan
man går vidare till steg 3, i syfte att generera flera idéer, diskutera och hitta de bästa lösningar på
problem.

Steg 3- Handlingsplan
Detta  steg är  av väsentlig  betydelse för att  verkliggöra resultatet  av föregående steg.  Att  ställa
förslag och idéer  för att  förbättra  processer  måste  kompletteras med en handlingsplan som ger
möjligheter  att  säkerställa  tillämpning  av  dessa  idéer  i  praktik.  Detta  plan  består  av  åtgärder,
baserade  på  resultatet  av  föregående  steg,  som  ska  prioriteras  och  uppföljas  av  processteam.
Aktiviteterna måste genomföras vid en bestämt tidpunkt (se tabell 6.2).
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Tabell 6.2 Handlingsplan

Åtgärder Vem När

 

Modellen avser att tillämpas ordentligt och kontinuerligt på företaget för att lösa eventuell problem.
Dessutom  ger  de  identifierade  mått  och  nyckeltal,  som  har  utvecklats  i  tidigare  avsnitt,  en
helhetsbild till processteam och processägare, för att uppskatta processförbättringens potential. Det
vill säga var företaget befinner sig i dagsläge (nu-läget) och vilka drömbilder företaget har (bör-
läge).  Gapet  emellan  avses  att  stängas  genom implementering  av   processorienteringsmodeller.
Följande modell har utvecklats genom att sammanslå inslag av befintliga teorier om processledning
och praktisk tillämpning på företaget.
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7. Resultat
7.1 Processorienterad organisationsstruktur
Att  strimla  huvudprocessen  "Tillhandahålla  produkt/service",  dvs.  att  dela  upp  processen
horisontellt  utifrån  kundgrupper  eller  produkter,  är  den  lösning  som  skulle  kunna  lösa
problematiken  som  identifierades  i  tidigare  avsnitt.  Detta ger  upphov  till  betydligt  bättre
kommunikationer, ökade helhetsperspektiv, effektivitet, osv. Det påverkar också sättet att bedöma
organisationens prestation utifrån  processens  prestation  såsom minskade ledtider  och kostnader.
Ökad  flexibilitet genom  snabbare  flöden  av  information,  bättre  företagsklimat genom  ökad
engagemang och delaktighet, ökad konkurrenskraft genom att skapa flera innovativa idéer tack vare
gruppdynamiken  vid  tvärfunktionella  team,  leder  till  nöjdare  kunder,  medarbetare  och  övriga
intressenter.

Företagets  produktprofil  består  av  produkter  som klassificeras  till  fyra  huvudsakliga  sortiment;
sågverk,  hyvlar,  snickerimaskiner  och  industrimaskiner.  Att  utse  ett  självständigt  och
tvärfunktionellt team som skulle ha tilldelats befogenheter att sköta hela processen gällande dessa
produktkategorier  (från  kundbehov till  kundtillfredsställelse)  utifrån  ett  helhetsperspektiv  skulle
kunna  vara  en  bra  lösning  till  eventuella  problem.  Två  medarbetare  från  försäljning,  en  från
marknadsföring  och  en  från  PU  utgör  detta  team.  Var  och  en  av  dem  blir  ansvarig  för  ett
produktsortiment  och  skulle  kunna  betecknas  som  produktchefer.  På  grund  av  att
produktsortimenten har flertal  gemensamma produktdetaljer,  leverantörer,  kunder och aktiviteter
måste  dessa  processmedarbetare  ha  en  tät  och  vardaglig  kommunikation  med  varandra  för  att
undvika omarbete samt garantera ett säkert flöde av information. Detta team spelar en viktig roll för
att förbinda alla delprocesser med varandra genom utbyte av kunskap mellan funktioner och fatta
strategiska beslut utifrån ett helhetsperspektiv. En utförlig beskrivning av ansvar och befogenheter
beträffande processägare, processteam framgår av tabell 7.1. Att utse ett tvärfunktionellt team som
består av fyra medarbetare för att sköta huvudprocessen innebär att de andra medarbetarna, som
skulle kunna kallas för processanvändare, fortfarande kommer att arbeta inom sina egna funktioner.
Därför blir organisationens struktur en form av matrisorganisation.
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Tabell 7.1 Huvudprocessens roller och ansvar.

Befattning Ansvarsområde Befogenheter

Processägare - Motivera och utbilda medarbetarna att samarbeta i 
självständiga team och att ha helhetsperspektiv samt att
planera etablering av processer.

- Säkerställa att slutprodukter tillfredsställer kunds 
krav, behov och önskemål 

- Säkerställa att processen skapar värde med befintliga 
resurser (effektivitet)

- Säkerställa att processen är tillräcklig flexibel att 
ständigt anpassa sig till förändringar i omvärlden 
exempelvis användandet av de senaste 
produktionsmetodik och analysverktyg.

- Att ständigt övervaka processer genom processbaserat
mätsystem.

- Göra strategiska förändringar i hela 
processen vilka är i linje med 
organisationens övergripande strategier.

-  Formulera riktlinjer för långsiktig 
utveckling av processen 

(att definiera vad processen ska leverera och
varför arbetet ska utföras)

Processteam - Förbättra och utveckla processer. 

- Samverka och kommunicera med andra i processteam
samt med processanvändare (de som jobbar vid olika 
avdelningar).

- Säkerställa etablering och förbättring av processer

- Löpande följa och rapportera processens utveckling 
till processägare.

- Förse samtliga avdelningar med vidkommande 
informationer (länkande roll)

- Att genom omvärldsbevakning följa konkurrensen 
och trender inom segmentet för att kunna ge input till 
olika avdelningar.

- Tillsammans med processägare sätta budget för 
respektive produktkategori.

- Delta i produktkategorimöten med processägare 4 ggr
per år. 

- Delta i kampanjmöten med processägare och 
marknadschef 3 ggr per år. 

- Att följa reklamationer och problem för att 
faktabaserat underbygga behov av produktförändringar.

- Att samla in kunds- /återförsäljares önskemål, 
potential och säljupplevelse, för utveckling inom 
kategorin. 

- Att bevaka produkt- och manualförändringar för att 
informera till säljare och återförsäljare. 

- Ansvara för att säljare utbildas på produkterna.

- Självständighet och befogenhet för att hitta
de bästa lösningar för att tillhandahålla 
produkter/service som tillfredsställer 
kunderna. 

- Ta strategiska beslut om genomförandet av 
operativa arbete

(att avgöra hur arbetet ska utföras)

44



7.2 Processbaserat mätsystem
Att utforma ett  smart  mätsystem som skulle kunna ge möjligheter  för processägare att  ständigt
övervaka processer, är en viktig del av arbetet vilken behöver mycket mer tid än den utsatta tiden
för föreliggande uppsats. Anledningen är att på grund av organisationens nuvarande struktur som är
vertikal saknas, till stor del, processorienterade nyckeltal. Att definiera processorienterade nyckeltal
för  att  mäta  huvudprocessens  effektivitet  är  syftet  med  detta  avsnitt.  Men  att  införande  detta
mätsystem i praktiken och fylla det med relevanta data kräver mer tid än den begränsade tiden för
exjobbet.

7.2.1 Mått
Ett antal viktiga mått utvecklades baserat på "utifrån-och-in" och "uppifrån-och-ned" perspektiv,
dvs.  att  de  krav  och  önskemål  från  kunder  respektive  ledningen  och  personalens  sida  är
utgångspunkten  för  dessa  mått.  Exempelvis,  med  hänvisning  till  problem  nummer  5,  "Långa
ledtider gjorde att potentiella kunder avstå från köpet" , är kortare ledtider ett önskemål/krav från
kunder och det leder till att definiera ett mått som mäter processens ledtid. Tabell 7.2 visar  hur
dessa  krav  från  kunder  och  ledning  och personal  kopplas  till  viktiga  nyckeltal  för  mätsystem.
Baserad på resultatet av kundundersökning samt intervju med VD, och resultatet av problemanalys
har följande krav/önskemål formulerats och lämpliga mått definierats och relaterats till dessa krav.

Tabell 7.2 Från krav till mått

Krav Mått

Kunder önskar sig kortare ledtider Ledtid

Kunder kräver hög kvalitet på produkter Produktkvalitet

Kunder kräver att företaget håller
leveransdatum

Leveranstids precision

Ledningen kräver ökning i försäljning upp till
10% i jämförelse med samma period (kvartal) i

fjol

Försäljning

Ledning skulle vilja skapa ett miljö där alla
trivs bra

Personalens nöjdhet

En struktur  för  ett  processbaserat  mätsystem,  se  tabell  7.3,  nedan,  utvecklats  vilken  utgörs  av
viktiga  nyckeltal/mått  (ekonomiska  och  icke-ekonomiska)  angående  huvudprocessen
"Tillhandahålla process/service".  

Tabell 7.3 Viktiga mått för att mäta processens effektivitet.

Mått Mätskala Frekvens Aktuellt värde Målvärde

Ledtid Antal veckor Var sjätte månad

Produktkvalitet % Defekta produkter/komponenter Vid varje ut- respektive
inleverans

0,00%

 Leveranstids precision Antal dagar (avvikelse från  utsatt
leveransdatum)

Vid varje utleverans 0

Försäljning +%  vid ökning
-% vid minskning

Varje kvartal 10,00%

 Personals nöjdhet 0 till 10 Varje år 10,0
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Ledtid och leveranstids precision:
Ledtider måste räknas ut för varje produkt. Genom att räkna skillnaden mellan orderdatum (den dag
som kunden beställer en produkt) och primära leveransdatum (den dag som kunden får produkten)
beräknas ledtider. Ett problem som uppstår vid nuvarande process är att när det sker förseningar vid
inleverans, raderas det primära leveransdatumet och istället registreras ett nytt leveransdatum. Detta
gör det omöjligt att beräkna exakta ledtider. För att lösa detta krävs det att IT-avdelningen , som är
ansvar  för  affärssystemet,  lösa  detta  genom  att  lägga  till  en  separat  kolumn  för  primära
leveransdatum i databasen gällande säljorder för att ge möjligheten att bibehålla det först utsatta
leveransdatumet.

Produktkvalitet:
Företagets nuvarande struktur saknar en process som kontrollerar kvaliteten på såväl inköpta som
färdiga  produkter.  För  att  säkerställa  utleverans  av  produkter  med  hög  kvalitet  ska  företaget
definiera  en  process  som  genomför  kvalitetskontroll  av  både  inköpta  och  färdiga  produkter.
Processen skulle kunna göra stickprov på dessa artiklar/produkter och det innebär att det inte krävs
att  man kontrollerar  kvaliteten  på  alla  artiklar  utan  gör  det  slumpmässigt.  Det  är  av  väsentligt
betydelse att kontrollera kvaliteten av artiklar/produkter som har fått mest kritik från kunder genom
reklamationer,  eller  genom  feedback  till  säljare.  Nuvarande  arbetsrutiner  saknar  systematiskt
registrering  av  denna  kritik  och feedback.  Då är  det  nödvändigt  att  formulera  en  rutin  för  att
systematiskt  registrera  feedback  från  kunder  och  förmedla  dessa  till  kvalitetskontroll  och
produktutvecklingsprocess.

Försäljning:
Detta  mått  är  betydligt  lättare  att  uppskatta  eftersom det  tycks  vara  en  av  de  få  traditionella
nyckeltalen som brukar användas av tillverkningsindustri med vertikal organisationsstruktur.

Personalens nöjdhet:
Detta skulle kunna erhållas genom enkätundersökning som ska innehåller personalens åsikter om
företagets miljö, ledarstil, engagemang, delaktighet, osv. 

Som framgår  av nyckeltalens  karaktär,  samt att  dessa processbaserade  mått  inte  har  definierats
tidigare på företaget (förutom försäljning), tar det mycket mer tid än bara några månader som är
utsatt för föreliggande uppsats. Med det som har beskrivits ovan skulle kunna vara en struktur för
ett processbaserat mätsystem gällande företagets processer.

7.3 Processförbättring
Detta  avsnitt  riktar  sig  mot  att  tillämpa  den  teoretiska  modellen  som utvecklades  i  avsnitt  6.
Utgångspunkter  för  att  applicera  modellen  är  huvudprocesskarta  och  eventuella  problem.
Processteamet  som  bestod  av  fyra  medarbetare  från  olika  avdelningar  sammankallades  för  en
gruppdiskussion. Hela diskussionen inspelades. Syftet med diskussionen var att diskutera och hitta
problemens kärna, genomföra "brainwriting" och "processförbättringsmönster" för att få de bästa
lösningarna ur ett helhetsperspektiv. En handlingsplan formulerades i slutet av mötet för att följa
upp utvalda idéer tills de förverkligas.

Grundläggande  förklaringar  angående  syftet  med  denna  del  av  arbetet  samt  de  olika
processförbättringsmönstren och processbegreppen såsom processkomponenterna har gjort för ett
tvärfunktionellt team. Resultatet av gruppdiskussionen framgår av tabell 7.4.
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Tabell 7.4 Resultatet av gruppdiskussion och utvalda idéer/lösningar

Nr. Problem Problems kärna Lösning

1 Säljare får inte besked 
om eventuella 
leveransförseningar

- Leverantörerna meddelar inte 
eventuella förseningar

- Det finns inte struktur för att 
systematiskt meddela det till säljare

- Att inköpsorder följs ordentligt av 
inköps- och monteringsavdelningar genom
att hålla kontinuerlig kommunikation med 
leverantörerna.

- Inköps- och monteringsavdelningar 
måste registrera aktuella leveransdatum på
affärssystem.

2 Resultatet av 

enkätundersökningen har

inte tagits tillvara

- Brist på kunskap och struktur samt krav
från högledningen att sätta kunder i 
centrum.

- Få kunskap genom att lägga upp 
seminarier om kundfokusering

- Processorientera verksamheten

3 Långa ledtider - Förseningar från leverantörerna

- Begränsad kapacitet på montering och 
leveransavdelningar när försäljning ökar

- Att använda fria kapacitet av 
leveransavdelningen när arbetsbelastning 
på monteringen ökar och vice versa.

4 Eventuella förseningar 

från leverantörens sida 

beräknas inte vid 

planering av mässor

- Detsamma som nummer 1. -

5 Det finns inte 

systematisk feedback 

samt engagemang från 

medarbetares sida för att 

skapa kreativa idéer för 

verksamhetsutveckling

- Brist på en bra lösning som motiverar 
medarbetare att engagera sig

- Tillämpning av Quality Circles. Kvalitets
cirklar består av medarbetare från olika 
avdelningar vilka frivilligt deltar i att 
utveckla/förbättra verksamhet/produkter. 
Högledningen ska engagera sig att 
uppfölja genomförbara förslag. Ett 
belöningssystem, icke-ekonomiska, som 
motiverar medarbetare att engagera sig i 
kvalitetscirklar måste formuleras.

6 Det har alltid funnits 

frågor som ställs av 

kunder och inte kan 

besvaras av säljare

- "Växel-personal" kopplar ,ibland, 
kunderna till fel person på företaget.

- Säljare vet inte allt om produkterna

- Att "växel-personal" får rätt utbildning 
på produkterna

- Att säljare utbildas på produkterna

7 Produkterna håller inte 

den kvalitet kunden 

förväntat sig.

- Brist på kvalitetskontroll av både 
inköpta komponenter och färdiga 
produkter.

- Låga krav på leverantörer angående 
kvalitet av komponenter

- Att definiera ett nytt ansvar på företaget 
(helst inom monterings- och 
leveransavdelningar) vilket måste 
kontrollera kvaliteten på kritiska artiklar 
såsom de som är anledningar till 
reklamationer. Detta krävs att säljare 
måste systematiskt registrera 
reklamationer och kunds feedback.

- Att ställa högre krav på leverantörer 
angående kvalitet av komponenter.

8 Företaget håller inte den 

utsatta leveranstiden

Detsamma som nummer 3. -
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I fortsättningen organiserades resultatet av tabellen ovan i syfte att komma fram till genomförbara
lösningar  till  problemen  (se  tabell  7.5).  Dessutom,  identifierades  de  aspekter  (mönster  och
processkomponenter) som inte ändrades under diskussionen. Dessa intakta celler i tabell 7.5 var
inspiration för processteamet för att generera allt fler idéer för att förbättra processen. Exempelvis
föreslogs det att eliminera aktiviteten "prognos" på både monterings- och inköpsprocesserna vilket
tar mycket tid och energi av ansvariga för att förbereda inköpsorder. Dessa aktiviteter ska "ersättas"
med en automatisk prognos. Det vill säga att istället för att manuellt räkna ut order-volym, vilket
innebär stor risk av felberäkningar, definiera ekvationer gällande inköpsorder för varje produkt i
syfte  att  automatisera beräkningar.  Detta  leder  till  mer  precision och mindre tid  och energi  för
beräkningar.

Tabell 7.5 Organisera resultatet av tabell 7.4

Mönster Input Aktivitet Resurs Information Output

Leda 7- Att ställa högre 
krav på 
leverantörer 
angående kvalitet 
av komponenter.

7- Utse en person 
för att kontrollera 
kvalitet av inköpta 
produkter

Eliminera

Ordna om

Anpassa 6- Kontinuerligt 
utbilda säljare och 
växel-personal på 
nya och befintliga 
produkter

Använda för andra ändamål

Separera

Kombinera 3-  Att använda fria
kapacitet av 
Leveransavdelning
en när 
arbetsbelastning på
monteringen ökar 
och vice versa.

Skapa 1- Registrera 
aktuella ledtider

7- Registrera både 
reklamationer och 
kunds feedback

7- Ta reda på 
kritiska artiklar på 
affärssystem och 
kontrollera kvalitet 
av dem innan 
montering.

7- Kontrollera 
kvaliteten av 
inköpta artiklar

2- Modeller av 
Processledning

5- Kvalitets cirklar

2- Seminarier om 
kundfokusering

1- Aktuella 
ledtider på 
affärssystem

7- Reklamationer
och kunds 
feedback

8- Ekvationer 
gällande 
inköpsorder

7- Godkända 
artiklar 
(Kvalitetskontroll
)

Använda

Ersätta 8- Automatisera 
aktiviteten 
"Prognos"

Förstora 1- Uppfölja 
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inköpsorder genom 
att hålla 
kontinuerligt 
kontakt med 
leverantörerna

Minimera

Bevara

Besluta

Flytta

En  handlingsplan  (se  tabell  7.6  nedan  )  har  formulerats  för  att  uppfölja  genomförandet  av
ovannämnda åtgärder. Detta steg är kritiskt för att etablera processorienteringsmodeller på företaget.

Tabell 7.6 Handlingsplan för att etablera processerna på företaget

Nr. Åtgärder Vem När

1 Att uppfölja inköpsorder genom att hålla kontinuerligt kontakt med leverantörerna 
och registrera aktuella ledtider.

Johan och Peter* Fr.o.m. idag

2 Att ställa högre krav på leverantörer angående kvalitet av komponenter. Johan och Peter* Fr.o.m. idag

3 Etablering av processledningsmodeller VD Fr.o.m. idag

4 Anordna seminarier om kundfokusering Rebecka 15-05-25

5 Använda fria kapacitet av leveransavdelningen när arbetsbelastning på monteringen 
ökar och vice versa.

Johan Fr.o.m. idag

6 Inrätta kvalitetscirklar Rebecka 15-05-25

7 Kontinuerligt utbilda säljare och växel-personal på nya och befintliga produkter Jonas Fr.o.m. idag

8 Utse en person för att kontrollera kvalitet av inköpta produkter Johan 15-05-18

9 Registrera både reklamationer och kunds feedback David Fr.o.m. idag

10 Ta reda på kritiska artiklar på affärssystem och kontrollera kvalitet av dem innan 
montering.

Beror på nr.7 15-05-18

11 Automatisera aktiviteten "Prognos" (definiera ekvationer gällande inköpsorder för 
varje produkt)

Peter 15-09-01

* För att anonymisera berörda medarbetare har ett par upphittade smeknamn använts på denna kolumn
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8. Slutsats
Resultatet  av  studien  tyder  på  att  processorientering  av  verksamheten  består  av  fyra  faser
(processorienterings faser) som måste genomföras på ett ordentligt sätt. Som framgår av tidigare
avsnitt, är processorientering av verksamheten en tidskrävande insats som skulle kunna ta några år
att förankra i företaget. Därför var syftet med arbete att etablera en struktur för att processorientera
verksamheten, det vill säga att skapa de förutsättningar som behövs för processorienteringsarbete.
Resultatet av arbetet är ett ramverk med en komplett verktygslåda som visar hur man ska gå till
väga för att processorientera sin verksamhet. 

Sammanfattningsvis besvarades uppsatsens forskningsfrågor enligt nedan:

1- Hur ser företagets processer ut idag ?
Med hänsyn  till  uppsatsens  avgränsning  riktade  sig  arbetet  mot  att  undersöka  huvudprocessen
”Tillhandahålla  produkt/service”.  Huvudprocesskartan  (  figur  4.7)  som  beskriver  företagets
nuvarande processer är svaret till den första forskningsfrågan. För att komma fram till denna karta
har samtliga pusselbitar, processkartor gällande samtliga delprocesser; leverans, inköp, montering,
försäljning,  marknadsföring  och  PU,  lagts  på  ett  logiskt  sätt.  Det  innebär  att  delprocessernas
komponenter har kopplats till varandra; ens output blir andras input samt att vissa aktiviteter i en
delprocess har  knutits till andra aktiviteter i andra delprocesser för att verksamheten fungerar som
en enhet.

2- Vilka problem finns i de befintliga processerna ?
Genom uppsatsens datainsamlingsmetoder identifierades 12 problem vilka sedan kartlades enligt
figur 5.2. Samtliga problem grundade sig i brist på antingen ett öppet företagsklimat där ledningen
är  öppen  för  att  godta  både  kritik  och  idéer  från  anställdas  sida,  eller  en  ändamålsenlig
organisationsstruktur. Med det sistnämnda menas en organisationsstruktur där det finns möjligheter
att  utföra  konstruktiva  diskussioner  och  kommunikation  mellan  medarbetare  samt  ett
belöningssystem  som  motiverar  alla  på  företaget  att  generera  nya  idéer.  En  vertikal
organisationsstruktur  gör  att  alla  strävar  efter  att  optimera  sina  egna  ansvarsområden  och
engagemang för att bidra till andra avdelningar blir en försummad fråga. Sammanfattningsvis skulle
man kunna klassificera problem till organisatoriska problem och problem gällande företagets kultur.

3- Hur ska organisationsstruktur se ut ur ett processperspektiv ?
Att  utse  ett  självständigt  och  tvärfunktionellt  team  som  tilldelas  befogenheter  att  sköta  hela
huvudprocessen  (från  kundbehov  till  kundtillfredsställelse)  vara  lösningen  för  att  behandla
problemen. Två medarbetare från försäljning, en från marknadsföring och en från PU utgör detta
team. Var och en av dem blir ansvarig för ett produktsortiment och skulle kunna betecknas som
produktchefer.  På  grund  av  att  produktsortimenten  har  flertal  gemensamma  produktdetaljer,
leverantörer, kunder och aktiviteter måste detta team ha en tät och vardaglig kommunikation med
varandra för att undvika omarbete samt garantera ett säkert flöde av information. Detta team spelar
en viktig roll  för att  förbinda alla delprocesser med varandra genom utbyte av kunskap mellan
funktioner och fatta strategiska beslut om hela huvudprocessen utifrån ett  helhetsperspektiv.  En
utförlig beskrivning av ansvar och befogenheter beträffande processägare, processteam framgår av
tabell  7.1.  De  andra  medarbetarna  på  företaget,  som  kallas  för  processanvändare,  kommer
fortfarande att arbeta inom sina egna funktioner. Därför blir organisationens struktur en form av
matrisorganisation.

4- Vilka nyckeltal är viktiga för att övervaka processerna ?
Fem stycken mått utvecklades baserade på "utifrån-och-in" och "uppifrån-och-ned" perspektiv, dvs.
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att de krav och önskemål från kunder respektive ledningen och personalens sida är utgångspunkten
för dessa mått.  De är  Ledtid,  Produktkvalitet,  Leveranstids precision,  Försäljning och Personals
nöjdhet. Mätskala och frekvens gällande samtliga mått har fastställt. För att övervaka processernas
prestation måste aktuella värde och målvärde gällande dessa mått beräknas respektive definieras.

5- Hur kan processerna förbättras i praktiken ?
Denna  fråga  besvaras  och  diskuteras  i  detalj  eftersom  arbetet  har  fokuserats  på  att  förbättra
processerna. Dessutom modellen som utvecklades under arbetets gång anses att bidra till teori och
vara av allmänintresse. Se figur 8.1 för att visualisera detta och underlätta genomförandet av en
diskussionen.

Figur 8.1 Arbetets resultat

Som  det  framgår  av  figuren  ovan,  innefattar  studien  genomförandet  av  alla  faser  av
processorientering  för  att  leva  upp till  uppdragsgivarens  krav som har  diskuterats  förut.  Under
studiens gång har man upplevt behov av ett praktiskt sätt att genomföra den mest värdeskapande
fasen i processorienteringens livscykel, nämligen fas 4. Därför har arbetet fokuserat på att utveckla
en modell för att förbättra processerna. Det som skiljer denna modell från de befintliga metoderna
på litteratur (se bilaga 1) är att denna modell är omfattande nog att ge möjlighet till processteam att
förbättra samtliga processkomponenter. Samt att modellen innefattar inslag av såväl kreativa som
strukturerade  arbetssätt,  till  skillnad  från  de  befintliga  metoderna  som riktar  sig  mot  antingen
strukturerade steg-för-steg instruktioner eller kreativa metoder såsom brainstorming. De befintliga
metoderna har specialiserat sig på att behandla vissa typer av problem exempelvis minska ledtider
eller förbättra kvalitet. Medan syftet med att införa processynsätt på företaget och processorientera
verksamheten är inte att  bara minska ledtider  eller  öka kvaliteten på produkter/tjänster utan att
förbättra  alla  framgångsfaktorer  (tid,  kvalitet,  kostnad,  flexibilitet  och  intressenters  nöjdhet)
samtidigt. Därför skulle "processförbättringsmönster", som är återkommande tema vid befintliga
metoder, kunna bidra till att täcka alla framgångsfaktorer och processkomponenter. Resultatet av
arbetet  visar  att  den  teoretiska  modellen  "processförbättringsmönster"  skulle  kunna  tillämpas  i
praktik  genom  att  kombinera  den  med  inslag  av  kreativitet  och  följa  upp  resultatet  med  en
"handlingsplan". 
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9. Diskussion
9.1 Diskussion om slutsats
Något som skulle kunna diskuteras är effektivitet av modellen vid behandling av problem. Det vill
säga  om  organisationens  syfte  med  processorientering  av  sin  verksamhet  är  exempelvis  att
säkerställa  kvaliteten  av  produkter/tjänster,  vilka  är  mer  effektiva:  de  befintliga  metoderna  på
litteratur (se bilaga 1) som riktar sig mot kvalitet eller författares utvecklade modell som tycks vara
omfattande? Modellen som har utvecklats i föreliggande uppsats tycks vara ganska betydande. Det
kanske  passar  bättre  till  organisationer  där  ledningen  avser  att  förbättra  alla  aspekter  av  sina
processer.

9.2 Förslag till fortsatta studier
Det  skulle  kunna  vara  intressant  att  undersöka  effektiviteten  av  modellen  vid  förbättring  av
processer och jämföra det med effektiviteten av befintliga metoder på litteratur (se bilaga 1). Detta
kan göras genom att undersöka möjligheter som dessa metoder kan ge till processteamet för att
förbättra framgångsfaktorer samt att göra ändringar på alla processkomponenter. Exempelvis ger de
befintliga  metoder möjlighet  till  processteam  att  förändra  processens  input,  output,  aktivitet,
resurser och information för att förbättra processer eller spelar "kreativitet" någon roll vid dessa
metoder? Detta kan genomföras vid alla befintliga metoder samt den modell som utvecklades på
uppsatsen för att undersöka vilka är mer effektiva för processförbättring.  

9.3 Diskussion om undersökningsprocessen
Datainsamlingsmetoderna som har valts är i linje med ämnets karaktär som är  konstruktivt och
socialt, dvs. att processorientering av verksamhet har mycket att göra med förståelse av förhållandet
mellan systemets beståndsdelar. För att nå uppsatsens syfte och mål behövdes att komma till insikt
om vardagliga arbetsrutiner  och kommunikation mellan olika avdelningar.  Därför  är  deltagande
observationer och kvalitativa intervjuer bra metoder för att samla in relevant data. Det är av stor
vikt att utförandet av dessa metoder samt analys och tolkning  av insamlade data vars kvalitet är
beroende av bra kommunikation, inkluderar språk. Både intervjuerna och observationerna skulle
kunna genomföras bättre om jag behärskade svenska språket flytande, vilket tyvärr inte är fallet.
Detta  hade  också  inverkan  på  analys  och  tolkning  av  kvalitativa  data  som  fångades  genom
datainsamlingsmetoderna. Men för att minska eventuella effekter av detta på uppsatsens kvalitet
vidtogs  åtskilliga  åtgärder.  Innan  genomförandet  av  intervjuerna  och  observationerna  gjordes
övningar och det innebar  att  gå igenom en "intervjuguide" och träna framförandet innan själva
intervjuerna. För att säkerställa rätt tolkning och analys av insamlade data samt för att undvika dra
subjektiva slutsatser, förmedlades resultatet till vidkommande informanter ("respondentvalidering"
har gjorts för samtliga intervjuer och observationer). Dessutom diskuterades modellen och resultatet
av arbete med personer (ämnesgranskare och en konsult på företaget) utanför studieobjekt för att få
beredare insikt. 

Etiska implikationer har behandlats i tidigare avsnitt, "etiska implikationer", men kortfattat gjordes
forskningens processer  med etiska principer  i  åtanke för  att  säkerställa  minskning av de etiska
problemen.  Skälet  bakom att  välja  "deltagande"  observationer  för  att  samla  in  data  från  vissa
avdelningar var att minska effekterna av öppet tillträde som gör respondenter stressiga. Deltagande
observation innebär att man involverade så mycket som möjligt i vardagliga arbeten för att bli en
del av den grupp som skulle observeras. Här brukar språket spela en viktig roll för att kommunicera
med informanter och inte får dem att känna sig obehagliga. I mitt  fall dröjde det lite längre än
vanligt att etablera kontakt med vissa informanter men till slut ordnade det sig väldigt bra.
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Bilaga 1
Processförbättrings tekniker baserad på Griesberger et al. (2012)

Griesberger  et  al.  (2012)  påstår  att  inga  av  dessa  processförbättringsverktyg  täcker  alla
processkomponenter  utan  de  måste  kombineras  för  att  påverka  alla  dessa  komponenter  (input,
output, aktiviteter, resurser och information). Zellner (2013) menar att ovannämnda metoder har
obegripliga steg-för-steg instruktioner. 
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