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Abstract 

To focus on processes and working with process orientation is something that many 

organizations claim that they do. Frequently, however, is that you only change the titles, 

and that managers of various kinds will become process owners and then they consider 

that their work has become process-oriented. Going from a functional approach to a more 

process-oriented means a number of problems and challenges.  

The aim of this thesis is to from a process-based perspective, analyze and question how 

Company X works with their routines on projects today and to see how the company can 

implement a more effective approach. I am also investigating if you encounter a few 

different problems when implementing new ways of working in a consultancy firm.  

The essay begins by describing how to identify core processes and then continues to 

investigate what Company X can do to improve the process of how they run projects. In 

the coming autumn Company X will introduce a Project Manual to clarify how to work 

on projects. As it is structured today, it is partly process-oriented, but lacks some 

important elements. It should be amended to include the entire project process, from 

tender to final delivery and evaluation. It should also describe the process owners, process 

managers and other roles, responsibilities and authority.  

The company has existing procedures for how to proceed when working with projects, 

but they do not see the whole process. The company has based the Project Manual on 

existing routines and thus it may remain difficult to change ingrained practices. If they 

instead start by identifying their core processes and then break them down to the sub-

processes and questioning its practices, the greater chance will be to succeed in their 

effort to work process-oriented. Company X should also improve their communication so 

that new procedures passed.  

One of success factors in implementing a new approach is the staff's ability to handle 

change. The most important thing is to accept that the implementation is a process, 

accelerate slowly, assessment of potential risks and to create motivation and 

communicate the vision of how the company will look after implementation.  

What I also came up with is that Company X has managed to retain competent staff in the 

company by ensuring that the individual skills are transferred into knowledge of several 

individuals in the company and to offer challenging and varied tasks. The Company X 

should focus on creating a clearer sense of belonging among staff through regular 

meetings. 
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Sammanfattning 

Att fokusera på processer och arbeta med processorientering är något som många 

organisationer hävdar att de gör. Vanligt är dock att man bara byter titlar, så 

avdelningschefer av olika slag blir processägare och därmed anser man att man arbetar 

processorienterat. Att gå från ett funktionellt arbetssätt till ett mer processorienterat 

innebär en del problem och utmaningar. 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett processbaserat perspektiv analysera och 

ifrågasätta hur Företag X arbetar med sina rutiner kring projekt idag, samt att fördjupa 

mig i hur företaget kan implementera ett mer effektivt arbetssätt. Jag tittar också närmare 

på om man stöter på några annorlunda problem vid implementering av nya arbetssätt i en 

konsultfirma. 

Uppsatsen börjar med att beskriva hur man går till väga för att identifiera sina 

kärnprocesser för att sedan övergå till vad Företag X kan göra för att förbättra processen 

kring hur de driver projekt. Till hösten ska Företag X införa en Projekthandboken för att 

klargöra hur man ska arbeta med projekt. Som den är uppställd idag så är den delvis 

processorienterad, men det saknas några viktiga delar. Den bör ändras så att den 

innehåller hela projektprocessen, från anbud till slutleverans och utvärdering. Den bör 

också beskriva processägares, processledares och övriga rollers ansvar och befogenheter.  

Företaget har rutiner för hur man ska gå tillväga vid arbete med projekt, men de ser inte 

hela processen. Företaget har utifrån befintliga rutiner sammanställt Projekthandboken 

och därmed kan det förbli svårt att ändra invanda arbetssätt. Om de i stället börjar med att 

identifiera sina kärnprocesser och därefter bryta ner dem till värdeskapande delprocesser 

och ifrågasätta sina rutiner har de större chans att lyckas med att arbeta processorienterat. 

Företag X bör också förbättra sina kommunikationsmöjligheter så att nya rutiner 

förmedlas. 

En av framgångsfaktorerna vid implementering av ett nytt arbetssätt är personalens 

förmåga att hantera förändringen. Det viktigaste är att acceptera att implementeringen är 

en process, skynda långsamt, bedöm potentiella risker och att skapa motivation och 

förmedla visionen om hur företaget ska se ut efter implementeringen. 

Det jag också kom fram till är att Företag X har lyckats med att behålla kompetent 

personal i företaget genom att kompetenssäkra företagets kunskap hos flera individer och 

erbjuda utmanade och varierande arbetsuppgifter. Det Företag X bör fokusera på att skapa 

en tydligare samhörighetskänsla bland personalen genom regelbundna träffar.  
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1 Inledning 

Begrepp som process och processorientering används ofta i dagens organisationer. När 

krav på att införa olika ISO system hänger över organisationen tar man lätt till sig dessa 

begrepp. Vanligt är dock att man bara byter titlar, så avdelningschefer av olika slag blir 

processägare och därmed anser man att man arbetar processorienterat, (Egnell 1999). 

 

När man går från ett funktionellt arbetssätt till ett mer processorienterat finns en del 

hinder man kan stöta på. Att fastställa sina kärnprocesser och skapa förståelse och en 

helhetsbild av företagets processer är en utmaning i sig, men den största utmaningen kan 

vara att få organisationens individer med på förändringen. 

 

Detta examensarbete kommer att behandla hur man ska gå tillväga för att identifiera sina 

kärnprocesser och vilka hinder man kan stöta på under arbetets gång. Företaget som jag 

baserar denna uppsats på har valt att vara anonymt och kommer därför i fortsättningen att 

benämnas som Företag X 

 

1.1 Syfte 

Att utifrån ett processbaserat perspektiv analysera och ifrågasätta hur Företag X arbetar 

med sina rutiner kring projekt idag, samt att fördjupa mig i hur företaget kan 

implementera ett mer effektivt arbetssätt.  

Syftet preciseras genom följande frågeställningar: 

 Hur går man till väga när man identifierar sina kärnprocesser? 

 Vilka hinder kan man stöta på när man går från ett funktionellt arbetssätt till ett 

mer processorienterat arbetssätt? 

 Kan konsultfirmor stöta på annorlunda problem som gör att implementering 

försvåras? 

 

1.2 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min analys till att analysera projektprocessen, eftersom det är där 

som VD har identifierat att företaget har problem. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Inom metodläran skiljer man ofta mellan kvalitativa och kvantitativa metoder.  

Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 

kombination av kvaliteter eller egenskaper och att man därför inte kan mäta och väga det. 

Kvalitativ metod lämpar sig bäst om man studerar organisationen på plats och är både 

observatör och aktör. (Andersen, 1994) 

Kvantitativa metoder innebär är att det som man ska studera ska göras mätbart och 

undersökningen ska presenteras numeriskt. Kvantifiering är en fråga om graden av 

precision vid observerandet. (Andersen, 1994) 

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod eftersom min uppgift var att analysera 

och ifrågasätta hur man arbetar med rutiner vilket till stor del skedde på företaget. 

 

 

2.1.2 Induktion och deduktion 

Induktion innebär att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empirisk fakta. För 

att kunna veta hur tillförlitlig en induktiv undersökning är måste man känna till hur den 

har utförts. Vid induktion kan man komma fram till större eller mindre sannolikhet – 

verifiering men man kan aldrig uppnå hundraprocentig visshet. 

Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 

logiskt sammanhängande. Däremot behöver den inte vara sann i den meningen att den 

överensstämmer med verkligheten. (Thurén 2007) 

 

Jag har använt mig av en deduktiv ansats eftersom jag med stöd från teorin dragit logiska 

slutsatser för att komma fram till en lösning. 

 

 



 10 

2.1.3 Observationsmetoder 

Med observation menas att man iakttar det sociala agerandet direkt på plats. Fördelar med 

metoden är att det blir ett första steg i att skaffa information av t.ex. ett företag man 

tidigare inte känner till och att observatören slipper problem med bristande 

samarbetsvilja. Nackdelar är bl.a. att observatören bara kan täcka ett begränsat fält, 

nämligen det han eller hon kan se och höra och att observatören oavsiktligt kan påverka 

den sociala situation som undersöks, Andersen(1994). 

Deltagande observation innebär att forskaren deltar i en individs, grupps eller 

organisations vardag och lyssnar, observerar, frågar och försöker förstå vad det är som 

händer med individen eller i gruppen/organisationen, Bell(2008).   

Deltagande observation och där observatören är känd är en bra utgångspunkt för 

undersökningar av företagskulturer enligt Andersen (1994).  

Nackdelen är att man lätt blir känslomässigt involverad i skeendet och ser det från en 

subjektiv utgångspunkt. Det kan då vara svårt att hålla tillräcklig distans för att 

säkerhetsställa en klar objektiv beskrivning. Genom sin närvaro kan man också påverka 

det händelselopp man studerar, Bell(2008).   

 

Eftersom jag har varit på företaget större delen av dessa 10 veckor har jag till stor del 

använt mig av deltagande observation. För att försöka motverka en partisk synvinkel har 

jag intervjuat en del nyckelpersoner för att se om min bild av företaget stämmer överens 

med deras. 

 

 

2.1.4 Intervjuer 

Fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. Hur en respons avges (tonfall, mimik och 

pauser) kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar. Vid en intervju kan man 

också komma med följdfrågor som fördjupar och utvecklar svaren, något som inte sker 

vid exempelvis enkätfrågor. 

Nackdelarna med intervjuer är att de tar tid och att det är en mycket subjektiv teknik och 

därför är även risken för skevhet stor. (Bell 2006) 

 

Intervjuer har utförts med några av företagets nyckelpersoner för att få en mer sann bild 

av hur de arbetar. 
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2.2 Genomförande 

Under arbetet med denna uppsats har jag mestadels varit på företaget för att sätta mig in i 

hur organisationen fungerade.  

Min första uppgift på företaget var att gå igenom och uppdaterat ett antal pärmar som 

innehåller administrativa rutiner, en personalhandbok och dokument med 

rutinbeskrivningar inför att implementera ISO 14001 och ISO 9001. Detta gav mig en 

värdefull inblick i hur man arbetar i företaget. 

Litteraturstudier har gjorts löpande under arbetet med uppsatsen. Böckerna har lånats på 

Högskolan i Gävle och artiklarna har sökts främst via databaserna Emerald och 

ScienceDirect med sökorden: implement, consulting firm, knowledge intensive firm, 

difficulties, reorganize 

För att få en mer korrekt bild av hur företaget fungerar enligt de anställda har några 

intervjuer genomförts. De personer jag valde att intervjua var nyckelpersoner med stor 

inblick i hur organisationen fungerar och hur man arbetar med projekt. Intervjuerna 

gjordes på Företag X under maj 2009, ingen bandspelare användes utan anteckningar 

fördes under tiden. Frågorna, se bilaga 1, valdes ut för att se om den bild jag fått av 

Företag X stämde överens med hur de upplever företaget. 

 

 

2.3 Kritisk granskning av använda metoder 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Vilken metod man än väljer för insamling av information, måste man alltid kritiskt 

granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som man får fram. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. 

Validitet eller giltighet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill 

att den ska mäta eller beskriva.(Bell 2008) 

 

Då information om företaget och deras rutiner har införskaffats via dokument och under 

samtal med de anställda medan jag varit på företaget ökar risken för subjektivitet.    

Fördelen är att man får reda på saker som kanske inte skulle komma upp i en intervju och 

att de anställda får ett förtroende och därmed berättar hur de upplever situationen. 
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2.3.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att en sak som gäller i ett fall även ska gälla i andra fall. De 

resultat forskaren kommer fram till ska vara till nytta för någon annan än det undersökta 

företaget. (Thurén 2007) 

 

Att företag har problem vid implementering är allmänt känt (Miller 2001) så därför är det 

undersökta företagets problem inte unika. Det jag sedan har kommit fram till i min analys 

finns förankrat i teorin och därmed kan man hävda att denna uppsats till viss del är 

generaliserbar.  
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3 Teori 

3.1 Funktionell styrning 

 

Innan teorin om processorientering och processer beskrivs, kan det vara bra att kort 

beskriva vad som kännetecknar dess motsats, nämligen en funktionellt styrd organisation. 

Utifrån ett funktionellt perspektiv identifieras viktiga områden, eller funktioner, som 

organisationen måste ägna sig åt för att nå framgång. För att säkerhetsställa att dessa 

områden ägnas tillräcklig uppmärksamhet, avsätts personal som får ägna sig åt var och en 

av dem. På detta sätt skapas organisatoriska enheter kring de olika funktionerna. 

Problemet med det blir att man optimerar ”sin” funktion och inte ser helhetsbilden, 

(Rentzhog 1998) 

 

3.2 Processorientering 

 

3.2.1 Processer 

Att fokusera på processer innebär att uppmärksamhet förskjuts från de färdiga resultaten 

(produkter eller tjänster) till de aktivitetskedjor som formar dem. Processledning leder 

frågeställningen; hur produceras resultat i stället för frågan; vem gör vad? (Rentzhog 

1999). 

Egnell (1994) menar att processynen innebär att man utgår från en helhetsbild av de 

arbetsflöden som finns i organisationen och fokuserar på det tvärfunktionella flödet i 

stället för på funktioner. Processynen visar det interna kund – leverantörsförhållandet 

genom vilket varor och tjänster produceras samt de gränssnitt som finns mellan 

organisationens olika funktioner. Det är vid dessa gränssnitt som vi finner de flesta 

orsakerna till en organisations problem. 

Bergman & Klefsjö (2007) skriver om att processer handlar mer om lagarbete än om 

löpande band, vilket är viktigt att inse då den största förbättringspotentialen idag i 

allmänhet finns i de administrativa arbetsflödena. 
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Rentzhog (1998) definierar processer som ”En process är en kedja aktiviteter som i ett 

återkommande flöde skapar värde för en kund”. (s. 30) 

Bergman & Klefsjö (2007) har följande definition på processer ” en process är ett nätverk 

av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller 

intern kund” (s. 470) 

 

För att definierar vad en process är i en organisation föreslår Bergman & Klefsjö att man 

ska beskriva vad som karaktäriserar den och hur den börjar (en uppdragsgivare) och var 

den slutar (en uppdragstagare).  

 

Egnell karaktäriserar en process följande: 

 Har en början och ett slut 

 Har en kund (en uppdragsgivare) som efterfrågar ett resultat 

 Har en leverantör (en uppdragstagare) som åtar sig att leverera resultatet 

 Består av ett nätverk av aktiviteter  

 Producerar ett definierbart värdeskapande resultat 

 Upprepas gång efter gång. 

 

 

 

Figur 1: En process förädlar ett objekt till resultat för en kund med hjälp av resurser från 

organisationen. Processens gränssnitt avgör processens omfattning. (Fritt efter Egnell, 1999) 

 

 

3.2.2 Hur börjar man med ett processorienterat arbetssätt? 

3.2.2.1 Hur identifierar man kärnprocesserna? 

Rentzhog (1998) ger rådet att börja med att ställa sig frågan: Varför finns vi? Svaret på 

den frågan bör finnas i organisationens affärsidé som bör granskas och förstås av alla 
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inblandade. Kärnprocesserna ska med andra ord uppfylla affärsidén, inte bara idag utan 

även i framtiden.  

När man ska dela in sin verksamhet i olika processer bör man strukturera upp dem efter 

den uppgift processen ska ha. Vanligtvis delar man upp processerna i följande: 

 Kärn-/huvudprocesser 

o Ett fåtal övergripande definierade processer som tillsammans uppfyller 

organisationens affärsidé. 

 Stöd-/ledningsprocesser 

o Ej direkt inblandade i arbetet med att uppfylla affärsidén 

o Förser kärnprocesserna med nödvändigt stöd 

o Saknar egenvärde men kan vara av strategisk betydelse för framgångsrika 

kärnprocesser 

o Bör alltid betraktas utifrån kärnprocessernas behov (Rentzhog 1998) 

 

Bergman & Klefsjö (2007) har samma definition på huvud- och stödprocesserna, men 

särskiljer på ledningsprocesserna som en egen process. Den har till uppgift att besluta om 

organisationens mål och strategier samt stödja förbättringar av organisationens övriga 

processer.  

Syftet med varje process är att tillfredsställa sina kunder med så lite resursåtgång som 

möjligt. Att fokusera på processer innebär att uppmärksamheten flyttas från de enskilda 

produkterna till de aktivitetskedjor som skapar dem, (Bergman & Klefsjö 2007). 

Enligt Rentzhog (1998) är kunden den viktigaste delen i processorientering. Det är 

kunden som ger processen dess existensberättigande och därmed bör styra dess resultat 

och innehåll. 

 

Bergman & Klefsjö anser att en organisation bör identifiera en till tre stycken 

kärnprocesser.  

Rentzhog menar att när man ska definiera sina kärnprocesser bör man: 

1. Lista organisationens huvuduppgifter, varför finns vi? 

2. Besvara frågan: Hur uppfylls respektive huvuduppgift? Definiera vad som 

kommer in och vad som kommer ut. 

3. Vad är viktigt att lyfta fram av strategiska skäl? 

4. Revidera valet av kärnprocesser och välj passande namn för kärnprocesserna. 

5. Identifiera kritiska stöd och ledningsprocesser som kräver ledningens 

uppmärksamhet. 
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Vad som kan vara svårt, då kärnprocesserna ska definieras, är att använda 

processperspektivet och undvika funktionellt tänkande. Två regler som man kan använda 

sig av enligt Rentzhog(1998) är: 

1. Använd ett kundperspektiv, inte ett ledningsperspektiv. 

Glöm organisationsdiagrammet som visar hur organisationen styrs. Ur kundens 

synvinkel är det intressanta hur organisationen utför arbetet för att uppfylla deras 

behov. 

 

2. Se flöden, inte arbetsuppgifter 

Att se på processen som ett flöde snarare än bara en samling aktiviteter eller 

arbetsuppgifter är en annan viktig regel för att undvika funktionellt tänkande. 

Detta innebär att man följer det objekt (produkt eller tjänst) som uppfyller 

kundens behov bakåt genom organisationen. 

 

 

 

Figur 2: Nödvändiga element att ta hänsyn till vid val av kärnprocesser. (Fritt efter Rentzhog 

1998) 

 

 

3.2.2.2 Processägare 

När man listat organisationens kärnprocesser är det dags att utse en processägare som ska 

ha det strategiska ansvaret för att kärnprocessen förbättras och utvecklas. 

Processägaren är ansvarig för hur bra processen fungerar i sin helhet. Detta innebär att 

lämpliga mätetal måste utvecklas både för effektivitet och för ändamålsenlighet. För att 

uppnå balans mellan ansvar och befogenheter innebär det också att processägaren måste 

ha befogenheter att genomföra förändringar i processens alla delar. Processägaren kan i 

sin tur ta hjälp av delprocessägare och ett processledningsteam.(Rentzhog 1998) 

Till sin hjälp har processägaren en processledare som har ansvar för hur processen styrs 

operativt, det vill säga att processen förbättras och uppfyller de mål som sätts på den. 

Därtill tillkommer en mycket viktig roll inom processledning, nämligen rollen som 
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kompetensförsörjare, som har ansvar för att rätt kompetens finns i processen. (Bergman 

& Klefsjö 2007)  

 

 

3.2.2.3 Förståelse för processerna 

En viktig aktivitet för processägare och processledningsteam är att utveckla den förståelse 

för processen som är nödvändig för att leda den. Syftet bör vara att utveckla och sprida 

kunskap om följande tre övergripande frågeställningar: 

 Varför existerar processen? 

Uppdrag, kunder, kundvärdet processer skapar, övergripande processgränser, etc. 

 Hur fungerar processen? 

Inobjekt, leverantörer, delprocesser, stödprocesser, kundsamverkan, kritiska 

framgångsfaktorer, etc. 

 Hur förbättras processen? 

Återkoppling från kunder, mätetal, mål, förbättringsaktiviteter, etc. 

 

Förståelse för processen behövs av två huvudsakliga anledningar, för att utveckla en 

kundorienterad ledningsstruktur, samt för att skapa helhetsförståelse för kärnprocesserna 

ur ett kundperspektiv. Helhetsförståelsen för hur organisationen fungerar är viktig för 

organisationens medlemmar. (Rentzhog 1998) 

Bergman & Klefsjö(2007) skriver om att för de flesta processer finns stor 

förbättringspotential. Därför är det ofta värt att vara systematisk när processerna ska 

beskrivas och förstås för att fånga förbättringsmöjligheter. Ett viktigt sätt att skapa 

kunskap om processen är att kartlägga den, exempelvis genom att illustrera processen i ett 

flödesschema där de olika aktiviteterna redovisas.  

 

 

3.2.2.4 Skapa en helhetsbild av processen 

För att skapa en helhetsbild av processerna bör man undersöka processflödet genom att 

bryta ner det till logiskt relaterade delprocesser, som illustreras i figur 3. 

Hur många undernivåer processen skall delas in i beror på komplexiteten. Ur 

ledningsperspektiv behövs det inte att gå in särskilt djupt om hur separata aktiviteter 

utförs. Utgångspunkten är att förse de som utför arbete i processen med en övergripande 

bild över hur deras arbete passar in i processens övergripande uppgift, nämligen att skapa 

värde åt kunderna. (Rentzhog 1998) 
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Figur 3: Illustration över olika hierarkiska nivåer för en process. Hur långt processen bryts ned 

beror på syftet med nedbrytningen. (Fritt efter Egnell, 1999) 

 

 

3.2.2.5 Observera processen 

Fakta om hur processen har tidigare betett sig måste användas som bas för förbättringar. 

Därför ska processresultaten mätas på olika sätt. Att mäta processens kvalitet (mätt som 

kundtillfredsställelse), resursförbrukning och tidsförbrukning är väsentligt för att kunna 

välja ut olika förbättringsområden. 

Ett viktigt steg i produktivitets- och kvalitetsförbättringar är att förenkla. Många av de 

processer som används är onödigt komplexa. Detta beror oftast på att många förändringar 

har gjorts över tiden i samband med ”brandsläckning” och att gamla rutiner lever kvar. 

(Bergman & Klefsjö 2007) 

 

 

3.2.2.6 Fallgropar med processorientering 

De flesta problemen i en process är vid överlämningen mellan individer eller avdelningar 

(Egnell 1999, Rentzhog 1998). Förutom att processen bromsas upp leder överlämningar 

bl.a. till förlorad information om kundens behov, försämrad återföring samt osäkerhet i 

ansvar. För att lättare kunna hantera problemen är det ofta värdefullt att i 

processkartläggningen tydliggöra överlämningar och gränsövergångar mellan olika 

ansvarsområden. (Rentzhog 1998) 

 



 19 

Sörqvist (1999) skriver om fem hinder man kan komma att stöta på då man går från en 

funktionellt styrd organisation till en processtyrd organisation. Dessa fem är, finansiella 

strategiska, kulturella, individuella och strukturella hinder. 

Balzarova m.fl.(2004) menar att när man går från en funktionellt styrd organisation till en 

mer processtyrd organisation bör man ta hänsyn till sju hinder. De är tiden, brist på 

kommunikation, kartlägga processerna, mäta processernas prestation, motstånd mot 

förändringar, teamwork och lära genom att göra. 

Både Sörqvist och Balzarova m.fl. anser att det ofta blir problem i processen på grund av 

kommunikationssvårigheter i en organisation vilket i sin tur påverkar personalens 

förmåga till förändring på ett negativt sätt. Ett sätt att motverka detta enligt Balzarova 

m.fl. är att visualisera processen och förankra den hos personalen innan 

implementeringen sker och även låta det få ta tid. 

Egnell (1999)menar att en viktig orsak till att projekt kring processorientering misslyckas 

beror på att projekten enbart har varit fokuserade på att analysera HUR arbetet utförs. För 

att processorientering ska lyckas måste även VAD och VEM fokuseras. Det är också 

viktigt att inte glömma VEM som ska utföra arbetet, dvs. individerna i organisationen. 

Individer och deras kompetensblir allt viktigare i dagens organisationer. Vet vi både vad 

vi skall göra och hur det skall göras men inte har tillräcklig kompetens för att utföra det 

kommer vi ändå inte att lyckas, se figur 4. 

Egnell skriver också om att i många funktionella organisationer är det vanligt att man 

bara bytet namn på redan etablerade funktioner. De olika cheferna blir därmed 

processägare för sina ansvarsområden och därmed existerar endast processorientering på 

papperet, inte i verkligheten.  

 

 

 

Figur 4, För att lyckas med förändringsarbetet måste vi fokusera på både vad vi skall göra, hur 

det skall göras och vem som skall göra det.(Fritt efter Egnell 1999) 
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3.3 Förändringar 

Förändringar är över lag svåra att genomföra i olika företag och Carlsson (2000). Conger 

(2000 citerad i Beer m.fl. 2000) anser att ledningens engagemang är en viktig 

framgångsfaktor. Carlsson menar att aktörernas upplevda förändringsbehov är en central 

del av förändringsarbetet och Bennis (2000) anser att ingen förändring kan ske utan 

engagerade och villiga medarbetare. Även Conger skriver att en lyckad 

förändringsprocess beror på medarbetarnas mottaglighet för förändringar och att 

medarbetarna måste se värdet av förändringen för att det ska lyckas fullt ut.  

Carlsson anser också att motstånd till förändringen inte behöver bero på ovilja mot 

förändringar, utan att det kan bero på att man inte har förstått förändrings idéerna. 

Ahrenfelt (2001) belyser att om man inte möter något motstånd när man ska införa en 

förändring beror det troligen på att man fallit i de största fallgroparna, nämligen att 

medarbetarna inte deltar överhuvudtaget i arbetet.  

Ahrenfelt skriver att innan man påbörjar en förändring bör man sitta ner och gå igenom 

följande frågor 

- Vad skall ha inträffat då detta är klart? 

- Beskriv den situationen som du vill att organisationen ska befinna sig i efter 

förändringen. 

- Beskriv sedan flera tänkbara scenarion för framgångsrika genomföranden. 

- Varför kommer detta förändringsarbete att gå åt h-vete? 

 

Genom att gå igenom dessa punkter så kan man identifiera möjliga fallgropar och planera 

aktiviteter för att motverka att de inträffar. Det kan också öka motivationen för de 

inblandade, mellanchefer och medarbetare, eftersom de då känner sig mer delaktig i den 

strategiska planeringen och förberedelsen av förändringen.  

 

 

3.3.1 Svårigheter vid implementering 

Oberoende forskning visar att så mycket som 70 % av förändringsförsöken misslyckas, 

vilket innebär att endast tre av tio förändrings initiativ ger tillbaka vad man investerat i tid 

och pengar. Många initiativ misslyckas på grund av dåliga strategiska eller felaktiga 

teknologiska beslut, men i de flesta fall är det vid implementeringen som det misslyckas. 

(Miller 2001) 
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En av framgångsfaktorerna vid implementeringen är personalens förmåga att hantera 

förändringen och den stress som oftast följer med en förändring. Ledaren behöver ännu 

högre förmåga att anpassa sig än andra i organisationen då han/hon inte bara går igenom 

förändringen personligen utan samtidigt leder förändringen. 

Bra ledare väntar med implementeringen tills man skapat en gemensam bild av 

förändringen, vad som är dess syfte och kostnaden om det misslyckas. Framförallt lägger 

de ner tid på att förstå vilken effekt förändringen kommer att få på organisationens 

affärsmodell. (Miller 2001) 

Brenner (2008) anser att för de flesta människor är förändringar besvärande eftersom de 

påverkar allt från hur man arbetar till trygghet på arbetet. Brenner menar också att de 

kritiska faktorerna för en lyckad implementering är förtroende, motivation, engagemang, 

självdisciplin och tålamod. 

Starkt ledarskap är nyckeln till lyckade förändringar i en organisation (Miller 2001, 

Brenner 2008). 

Stanleigh (2008) menar att anställda går igenom flera faser när man implementerar något 

nytt, nämligen: förnekelse, motstånd, utforskning och hängivenhet. Framför allt är det 

enligt Stanleigh viktigt att implementeringen får ta tid innan man kan förvänta sig att det 

ska fungera. Varje implementering är olika så hur går man från kris till kontroll? 

Stanleighs råd är bl.a. att acceptera att implementeringen är en process, skynda långsamt, 

bedöm potentiella risker och att skapa motivation och förmedla visionen om hur företaget 

ska se ut efter implementeringen. 

 

 

3.3.2 Konsultfirmors speciella förutsättningar 

Taminiau m.fl. (2009) menar att konsultfirmor är, trots sin kompetens att förmedla 

innovationer och förändringar till kundföretag, inte själva utrustade med att organisera 

och stimulera kunskapsutbyten och innovationer inom det egna konsultföretaget.  

Konsulter misslyckas med att dela med sig av sin kunskap till andra inom det egna 

företaget. Detta anser Taminiau m.fl. beror på att konsulten vill behålla värdefull kunskap 

för sig själv eller på grund av att konsulten oftast inte har tid eftersom den är uppbokad i 

olika projekt och därmed inte träffar sina medarbetare så ofta. Om det inte heller finns ett 

fungerande system för att dela med sig av kunskap som t.ex. möten och organiserade 

”brainstorming” sessioner kan värdefull kunskap gå förlorad om nyckelkonsulter lämnar 

det egna företaget. 

Dunford (2000) skriver också om svårigheter att dela med sig information i en 

konsultfirma. Han menar att man bör ha ett system för att dela med sig av information 
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och kunskap. Varför man inte delar med sig kan bero på att konsulten hade tänkt göra det, 

men fick inte tid över till att göra det. 

Alvesson (2000) skriver om att i konsultorganisationer förlitar man sig ofta på att den 

anställde i praktiken ska vara självgående och inte behövas ledas så mycket. I och med att 

konsulten blir självgående och ofta arbetar hos kundföretaget, ibland upp till ett år, i 

stället för på konsultföretaget kan det bli problem med identiteten och lojaliteten mellan 

den egna firman och kunden. För att öka sannolikheten att konsulterna förblir lojal mot 

konsultföretaget bör ledningen förstärka den sociala identiteten som förknippas med det 

egna företaget.  

Den anställde bör förknippa sig själv med företaget för att på så sätt vara företaget trogen 

även vid tillfällen då arbetet inte är utmanande. 

En annan fara med att vara uthyrd långa perioder är att konsulten skapar en ”vi-känsla” 

med kunden och därmed blir det egna företaget ”de andra”. Det kan i längden leda till att 

konsulten säger upp sig från företaget och tar med sig värdefull kunskap. (Alvesson 2000) 

Ett annat välkänt problem enligt Alvesson (2000) som också Nachum (1999) tar upp, är 

svårigheten att behålla kompetensen inom företaget och speciellt då de anställda lockas 

över till en konkurrerande firma.  
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4 Företagspresentation 

Då företaget bett om att få vara anonyma kallas företaget i fortsättningen för Företag X. 

Företag X affärsidé är att vare en komplett industripartner* inom alla högteknikområden 

som efterfrågas av industrin. 

För detta ändamål erbjuder Företag X service och konsulttjänster samt entreprenader 

inom affärsområdena: El & Automation samt Mekanik. 

Kunden väljer själv uppdragens omfattning som dels kan vara enstaka tjänster eller totala 

åtaganden. 

* Att som en partner erbjuda industrin det behov de har av tekniska kringtjänster, så att de kan 

fokusera på sin kärnverksamhet. 

 

Företag X erbjuder service och konsulttjänster inom områdena mekanik, automation, 

industriell IT, industri - el och instrumentering. Förutom enstaka tjänster åtar de sig 

kompletta underhållslösningar och entreprenader. De är ett högteknologiskt företag med 

inriktning mot avancerade industriella processer och anläggningar. 

Företag X, som från början var en mindre firma, har expanderat under 2000- talet och har 

sammanlagt ca 70 anställda. VD i Företag X tog över verksamheten efter sin far för 9 år 

sedan. När Företag X blev uppmärksammad i tidningen Dagens Industri pga. att de vuxit 

snabbt på kort tid hörde flera större koncerner av sig och gav anbud. Företaget blev 

uppköpt för 3 år sedan och ingår nu i en större koncern med huvudägaren i Europa. 

Företag X är inte ISO certifierade än, men det förväntas komma krav från huvudägarna på 

certifiering inom en femårsperiod och det är till viss del förberett för en certifiering. 

Några studenter har för några år sedan skrivit de dokument som behövs, men det är inte 

något som Företag X använder sig av i dagsläget. 

 

4.1 Problembeskrivning 

I verkstan är kompetensen ”tillräcklig för att ta dem till månen” enligt VD, problemen 

ligger i stället innan projekten startar, främst vid överlämning av projekt och vid 

beställning av arbete. Problem vid överlämning kan exempelvis vara att den som räknar 

på kostnaderna för material räknar på ett sätt som sedan inte förmedlas till den som blir 

ansvarig för projektet. Det finns inte heller klara direktiv över vad man ska tillverka själv 

och vad man skall köpa in. Ett annat problem är att de räknar i kalkylen med snittpriser på 

personal, vilket kan bli missvisande när man blandar kollektivanställda med de högre 

betalda tjänstemännen. Problem med att hålla tidsramarna uppkommer också eftersom 
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man ibland inte planerar arbetet efter hur materialleveranserna kommer in. Det är inte 

heller alltid det förmedlas hur många timmar det är kalkylerat att en viss konstruktion 

skall ta.  

Vid beställning av arbete så är det ofta problem med att den som tar emot beställningen 

inte, trots att det finns rutiner om detta, ser till att få en skriftlig bekräftelse av hur många 

personer och i hur många dagar man önskar hyra.  

Man har också problem med att de olika ingenjörerna arbetar på olika sätt, vilket 

försvårar om man tar över någon annans projekt. Detta håller de på att ta itu med nu 

genom att skriva ihop en Projekthandbok som ska innehålla hur man ska arbeta, från 

orderförfrågan till slutleverans.  

Ett annat problem man har är att projekten inte utvärderas och följs upp. Företag X går 

bra i dagsläget så har inte ansetts som nödvändigt för lönsamheten att följa upp projekten 

noga. Ett av företagets viktigaste lönsamhetsmått är produktiviteten. 

 

 

VD:s uppgift till mig från början var att gå igenom ett antal pärmar från ett tidigare 

examensarbete som innehåller början till att implementera ISO 14000 och ISO 9001, för 

att se om det var något de kunde använda sig av. VD ville också att jag skulle se över 

deras rutiner så att de inte har rutiner som motsäger varandra.  
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5 Analyserande diskussion 

5.1 Identifiering av en av Företag X:s kärnprocesser 

När man ska införa ett mer processorienterat tänkande i sin organisation börjar man med 

att identifiera sina kärnprocesser. Detta görs genom att bryta ner affärsidén till ca tre 

områden som besvarar frågan: varför finns vi? (Bergman & Klefsjö 2007, Rentzhog 

1998). Rentzhog skriver också om att man bör lista organisationens huvuduppgifter, vad 

som är viktigt av strategiska skäl välja passande namn för kärnprocesserna. 

 

En del av Företag X affärsidé är att vara en komplett industripartner inom alla 

högteknikområden som efterfrågas av industrin. 

För detta ändamål erbjuder Företag X service och konsulttjänster samt entreprenader 

inom affärsområdena: El & Automation samt Mekanik. 

 

En stor del av Företag X:s verksamhet går ut på att driva olika projekt, så därför har jag 

valt att titta närmare på projektprocessen som jag identifierar som en kärnprocess. Den 

uppfyller organisationens affärsidé och den ger värde till kunden vilket är kärnprocessens 

huvuduppgift enligt Bergman & Klefsjö (2007) och Rentzhog (1998).  

Projektprocessen ser lika ut oavsett vilket affärsområde det drivs inom och startar med en 

anbudsförfråga och slutar med en slutfaktura till kunden. 

 

5.1.1 Projektprocessen 

Nedan följer en beskrivning av de befintliga rutinerna företaget har för anbudsförfrågan 

till slutfakturering till kund. 

När Företag X får in en anbudsförfrågan så ankomststämplas den och 

originalhandlingarna överlämnas sedan till berörd områdesansvarig.  

En person utför sedan kalkylen och tar sedan ut ett anbudsnummer. När kalkylen är klar 

skall en offert lämnas till kunden. Offerten får endast ställas ut av en 

affärsområdesansvarig (El & Automation eller Mekanik) eller av denne delegerad person. 

Vid större offerter, över 1 Mkr skall en riskanalys göras.  

När företaget sedan får en beställning så skall ett projekt startas. Detta görs i dataprogram 

S, som finns tillgängligt på företagets intranät. Inget projekt får startas förrän en skriftlig 
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bekräftelse erhållits. Detta kan vara såväl ett skriftligt kontrakt som ett bekräftelse mejl 

vid mindre projekt. 

En projektansvarig utses av affärsområdeschefen och det är projektansvarige som är 

ansvarig för projektets inköp och fakturering.  

Materialinköp görs genom att en beställning skrivs i dataprogram O. Projektuppföljning 

görs i dataprogram P och finns tillgänglig för alla projektledare där nerlagd tid, material 

samt övriga projekttransaktioner finns redovisade. 

Ekonomiredovisning görs i ett tredje datorprogram R, vars databas är placerad i hos 

koncernägaren. 

 

 

Figur 5: Projektprocessen 

 

 

5.1.1.1 Problem som finns när de arbetar med projekt idag. 

Både Egnell (1994) och Bergman & Klefsjö (2007) bekräftar vad VD också insett, att det 

är vid gränssnitten och i de administrativa flödena som det oftast brister i en organisation. 

Som tidigare beskrivits i rubrik 4.1 är det främst vid överlämningen som problem uppstår.  

Detta var: 

1. kostnader och tid i kalkylen som inte var specificerad 

2. inga klara direktiv vad man ska köpa in och vad man ska tillverka 

3. projekten följs inte upp noggrant 

4. inte alltid skriftliga bekräftelser av beställningar 

5. inte planerar arbetet efter materialleveranserna 

6. man arbetar på olika sätt 

 

För att försöka hitta mera exakta orsaker till varför dessa problem inträffar har jag 

analyserat rutinerna vid ett anbud, eftersom det är där som hela projektprocessen startar. 

Nedan följer en schematisk bild över anbudsprocessen. 
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Figur 6: Anbudsprocessen 

 

 

Problemen med rutinerna i anbudsprocessen är i huvudsak två stycken. Det ena är att 

Företaget använder sig av ett datorprogram där man inte specificerar varje kostnad som 

t.ex. lönen på dem som ska arbeta i projektet. 

Det andra är att det brister i kommunikationen. Genom att inte specificera detaljerat i 

kalkylen hur man har räknat och sedan inte heller förmedla det muntligt till den som 

sedan tar över projektet går värdefull information förlorad som kan leda till ökade 

kostnader. Klara direktiv över vad man ska tillverka själv och vad som ska köpas färdigt 

finns inte i dagsläget. 

 

Punkt nr 3, projekten följs inte noggrant upp, blir ganska uppenbart i och med att 

problemen återkommer. Eftersom Företag X går bra i dagsläget så har det inte varit 

nödvändigt för lönsamheten och man har inte heller ansett sig ha tid att utförligt utvärdera 

projekten. Man följer upp den ekonomiska delen i stället för att undersöka rutinerna kring 

vad som har ställt till problem.  

 

Vad det gäller punkt nr. 4, inte alltid skriftliga bekräftelser av beställningar, så finns det 

klara rutiner över hur man ska gå tillväga, men av någon anledning följs det inte alltid. 

 

När det kommer till punkt nr 5 (inte planerar arbetet efter materialleveranserna) tyder det 

på och har även bekräftats via intervju, att den som sköter materialinköp inte är inte alltid 

den som planerar arbetet. Även här brister det i kommunikationen. 

 

Punkt nr 6 (man arbetar på olika sätt), håller företaget nu på att åtgärda genom att skriva 

ihop en Projekthandbok. I den ska det stå hur man går till väga vid projektarbetet.  

Jag har tagit del av två schematiska bilder av hur det är tänkt att den ska vara upplagd och 

där var det framförallt en sak som var utmärkande. Den ena bilden visar från anbud till 

offert och den andra visar från offert till leverans. Genom att inte se processerna som en 

process kommer troligen problemen vid brytpunkterna kvarstå. Vid intervju med VD om 

Projekthandboken kommer tydliggöra roller och ansvar svarade han att det kommer den 
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inte att göra. Projekthandboken kommer mer att bli som en manual över hur man driver 

projekt.  

 

 

5.1.1.2 Vad kan förbättras? 

De flesta problemen i en process är vid överlämningen mellan individer eller avdelningar 

(Bergman & Klefsjö 2007, Egnell 1999, Rentzhog 1998, m.fl.). Förutom att processen 

bromsas upp leder överlämningar bl.a. till förlorad information om kundens behov, 

försämrad återföring samt osäkerhet i ansvar. För att lättare kunna hantera problemen är 

det ofta värdefullt att i processkartläggningen tydliggöra överlämningar och 

gränsövergångar mellan olika ansvarsområden. (Rentzhog 1998)  

Företag X bör åtgärda problemen om hur man räknar i kalkylerna med förslagsvis en 

bilaga där man antecknar hur man tänkt. 

 

Företag X håller på att installera ett nytt dataprogram som ska underlätta 

kommunikationen och ett intranät för informationsspridning är under uppbyggnad. Vid 

intervjuer med de anställda har det framkommit att de saknar informationsmöten om hur 

det går för företaget i stort, men också information gällande den dagliga verksamheten. 

Detta kan underlättas vid ex. personalmöten där de också får en chans att träffa personal 

som är uthyrda så att man får en chans att utbyta idéer och erfarenheter.  

 

Projektuppföljning är något som Företag X bör bli bättre på. Genom att se på 

projektuppföljning som något som tar tid från den operativa verksamheten har man inte 

förstått att det i förlängningen kan generera vinst. Vid uppföljning av projekten är det 

också viktigt att man ser till att alla som är inblandade i projektprocessen tar del av 

utvärderingen så att samma fel inte repeteras. 

 

Projekthandboken är idag uppställd så att den är delvis processorienterad, men det saknas 

några viktiga delar. Den bör ändras så att den innehåller hela projektprocessen, från 

anbud till slutleverans och utvärdering. Den bör också beskriva processägares, 

processledares och övriga rollers ansvar och befogenheter. Enligt Berman & Klefsjö 

(2007) ska processägaren ha det strategiska ansvaret för att processen utvecklas och 

förbättras och processledaren har ansvaret för hur processen styrs operativt, dvs. hur 

processen förbättras och uppfyller de mål som satts på den. Genom att utse någon som 

har det övergripande ansvaret för projektprocessen så säkerhetsställs det att informationen 

sprids.  
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För att uppnå balans mellan ansvar och befogenheter innebär det också att processägaren 

måste ha befogenheter att genomföra förändringar i processens alla delar. Processägaren 

kan i sin tur ta hjälp av delprocessägare och ett processledningsteam.(Rentzhog 1998) 

 

5.2 Problem som Företag X kan stöta på vid implementering av ett 

mer processorienterat arbetssätt? 

Teorin talar om att det är viktigt att kommunicera hur, när och varför 

förändringen/implementeringen görs, (Stanleigh 2008, Conger 2000, och Miller 2001). 

Eftersom det i dagsläget inte finns något effektivt sätt att dela med sig av information är 

det den delen som Företag X bör börja med att åtgärda. Nu sker informationsspridningen 

via mail, vilket är effektivt för dem som har tillgång till dator hela tiden. Nackdelen med 

mail är att det är svårt att föra diskussioner. Spontana diskussioner uppstår i korridorerna 

på företagets huvudkontor och det råder en informell stämning, men de som inte är där får 

inte ta del av dem.  

 

Inom processorienterings teori är det viktigt att man har klara roller och vet vad man har 

ansvar över (Rentzhog 1998). I dagsläget finns inga befattningsbeskrivningar där det står 

vad den anställdes ansvarsområden är och vilka befogenheter den anställde har.  

 

Vid spontana diskussioner med de anställda på Företag X, om hur det fungerar idag att 

arbeta med projekt är uppfattningen att det inte går så bra. Många gör på sitt eget sätt och 

har mixat ihop några rutiner från ett annat företag de jobbat på med Företag X:s rutiner. 

Conger (2000 citerad i Beer m.fl. 2000) skriver att en lyckad förändringsprocess beror på 

medarbetarnas mottaglighet för förändringar och att medarbetarna måste se värdet av 

förändringen för att det ska lyckas fullt ut. Detta talar för att en implementering av 

Projekthandboken inte helt kommer att mötas med motstånd. För att försöka bekräfta 

detta var en av intervjufrågorna var: Hur tror du projekthandboken kommer att mottas? 

Och det intressanta med den frågan var att 80 % av de tillfrågade svarade att vid stora 

projekt måste den följas, fast vid mindre projekt skulle de nog bara arbeta med den till en 

viss del. Med tanke på att 70 % av alla implementerings försök misslyckas (Miller 2001) 

är det lite oroväckande att Företag X inte själva tror att man kommer att arbeta efter 

Projekthandboken alla gånger.  

 

En annan av intervjufrågorna var: Tycker du att ni arbetar efter processtänket? Tanken 

med det var att få en bild av hur Företaget såg på processer och om de ansåg sig arbeta 
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efter dem. Resultatet var att 80 % av dem ansåg att de till en viss del arbetar 

processorienterat, men inte så strikt som det borde vara. Företag X har rutiner nedskrivna 

för det mesta som rör organisationens dagliga arbete, men det finns inte grupperade 

utifrån ett processperspektiv. Detta tillsammans med att man inte har tydliggjort roller 

och ansvar, samma problem återkommer vid arbete med projekt, får mig att anta att 

Företag X arbetar endast till en liten del processorienterat. 

 

I dagsläget har man inte tid att följa upp projekt och det viktigast måttet inom Företag X 

är produktiviteten. Därför anser jag att ett av de svårare problemen Företag X kommer att 

stöta på vid implementeringen av ett mer processorienterat arbetssätt är att låta 

implementeringen ta tid. Miller (2001) och Stanleigh (2008) skriver om vikten av att låta 

förändringar ta tid och skapa motivation bland de anställda. Genom att man inte heller 

träffas regelbundet blir det svårt att motivera personalen och risken blir att man inte 

arbetar efter det önskade sättet.  

 

 

5.3 Stöter man på annorlunda problem i en konsultfirma? 

Enligt teorin är det framförallt tre stycken problem i en konsultfirma som kanske inte 

inträffar andra firmor. Det första och största hotet mot en konsultorganisation är att 

nyckelpersoner lämnar företaget och tar med sig värdefull kompetens (Alvesson 2000, 

Taminiau m.fl. 2007 och Nachum1999). Teorin talar också om att ”vi-känslan” är viktig 

och speciellt i konsultföretag som Företag X till stor del är. Om inte ”vi-känslan” finns är 

det lätt att söka sig till nya anställningar, (Alvesson 2000). Ett tredje hot är att uthyrd 

personal kan uppleva identitets och lojalitetsproblem, (Alvesson 2000) 

När man ställer teorin mot Företag X och jämför teorins hot med verkligheten så är det 

den så kallade vi-känslan som Företag X inte riktigt har. Vid intervjuer framgår det att 

personalomsättningen är låg och lönerna ligger på en normal nivå. Så vad är det som gör 

att personalen stannar? Vid ytterligare intervjuer på Företag X kom några troliga orsaker 

fram, nämligen: 

 De anställda har mycket frihet under ansvar. 

 Projekten är varierade och utmanande. 

 Det finns inte så många större företag som har den bredd som Företag X har, när 

det gäller att erbjuda både entreprenad och konsulttjänster. 

 Man har sett till att kompetensen finns i företaget och inte hos den enskilde 

individen vilket gör att det inte finns nyckelpersoner som sitter på ”all” kunskap. 
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När det kommer till sista punkten, att se till att kompetensen finns i företaget, har det 

skett genom att försöka "kompetenssäkra" företagets kunskap hos flera individer. Detta 

har man dels gjort genom att anställa ett antal personer med samma kompetens, men 

oftast är det erfarenheten att arbeta i grupp som gör att ett flertal får ta del av kunskaperna 

som bildats i exempelvis projektet. Med andra ord kan man säga att uppdraget 

utförs/sammanställs/följs upp av gruppen och inte av individen. Det skapar ett mervärde 

och ett konstruktivt deltagande där alla har ett utbyte av kunskap som tar gruppen framåt. 

Vid utbildning skickas minst två personer på samma utbildning, vilket sedan skall 

redogöras för resten av gruppen.  

 

Företag X har alltså lyckas med ett av de stora problemen, att kompetent personal lämnar 

företaget, men om man tittar närmare på de andra två, samhörighets och 

lojalitetsproblemet ser man att det finns mer att göra. Hela företaget träffas en till två 

gånger per år på julfester och liknande. Vid dessa tillfällen är den anställdes partner 

medbjuden, vilket i sig är generöst, men det underlättar inte ”vi-känslan”. De anställda 

har för många år sedan varit på en teambildnings kurs, men det är något som måste 

underhållas för att det ska vara effektivt. Mitt förslag till företaget är att införa 

regelbundna möten eller träffar så att de anställda får en chans att utbyta erfarenheter och 

idéer. 
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6 Slutsats 

Att utifrån ett processbaserat perspektiv analysera och ifrågasätta hur Företag X arbetar 

med sina rutiner kring projekt idag, samt att fördjupa mig i hur företaget kan 

implementera ett mer effektivt arbetssätt.  

Projekthandboken är idag uppställd så att den är delvis processorienterad, men det saknas 

några viktiga delar. Den bör ändras så att den innehåller hela projektprocessen, från 

anbud till slutleverans och utvärdering. Den bör också beskriva processägares, 

processledares och övriga rollers ansvar och befogenheter.  

 

 

Hur går man till väga när man identifierar sina kärnprocesser? 

Att fokusera på processer innebär att uppmärksamhet förskjuts från de färdiga resultaten 

(produkter eller tjänster) till de aktivitetskedjor som formar dem.  

När man ska införa ett mer processorienterat tänkande i sin organisation börjar man med 

att identifiera sina kärnprocesser. Detta görs genom att bryta ner affärsidén till ca tre 

områden som besvarar frågan: varför finns vi? Bland det viktigaste när man definierar 

sina kärnprocesser är att använda ett kundperspektiv, inte ett ledningsperspektiv och att se 

flöden, inte arbetsuppgifter. 

 

 

Vilka hinder kan man stöta på när man går från ett funktionellt arbetssätt till ett mer 

processorienterat arbetssätt? 

I dagsläget har företaget rutiner för hur man ska gå tillväga vid arbete med projekt, men 

de ser inte hela processen. Företaget har utifrån befintliga rutiner sammanställt 

Projekthandboken och därmed kan det förbli svårt att ändra invanda arbetssätt. Om de i 

stället börjar med att identifiera sina kärnprocesser och därefter bryter ner dem till 

värdeskapande delprocesser och ifrågasätter sina rutiner har de större chans att lyckas 

med att arbeta processorienterat. Företag X bör också förbättra sina 

kommunikationsmöjligheter så att nya rutiner förmedlas. 

En av framgångsfaktorerna vid implementering av ett nytt arbetssätt är personalens 

förmåga att hantera förändringen. Det viktigaste är att acceptera att implementeringen är 

en process, skynda långsamt, bedöm potentiella risker och att skapa motivation och 

förmedla visionen om hur företaget ska se ut efter implementeringen. 

 

 



 33 

Den sista frågeställningen i mitt syfte var: kan konsultfirmor stöta på annorlunda 

problem som gör att implementering försvåras? Det jag kom fram till i det här fallet är att 

Företag X har lyckats med att behålla kompetent personal i företaget genom att 

kompetenssäkra företagets kunskap hos flera individer och erbjuda utmanade och 

varierande arbetsuppgifter. Det Företag X bör fokusera på att skapa en tydligare 

samhörighetskänsla bland personalen genom regelbundna träffar.  

 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en större undersökning om det är svårare för en 

konsultorganisation att implementera nya arbetssätt och jämföra det med andra 

organisationer. 

En uppföljning av Företag X, om och när de implementerar ISO med medföljande krav 

på processorientering kan också vara intressant.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

1. Vad är er bild av processorientering? 

2. Tycker du att ni arbetar efter processtänket? 

3. Arbetade ni här innan uppköpet? 

4. Vad är de största skillnaderna från den tiden jämfört med nu? 

5. Fungerade något bättre/sämre? 

6. Upplever du att ni har för mycket att göra? 

7. Finns tid för uppföljning av projekt osv.? 

8. Varför följs inte projekten upp enligt din uppfattning? 

9. Upplever du att dina idéer och förslag uppmärksammas? 

10. Hur tror du projekthandboken kommer att mottagas? 

11. Vid kalkyler, vad lämnar man över och till vem? 

12. Vilken info finns om hur man kommit fram till offertpriset, finns det specificerat 

hur man har räknat/tänkt? 

13. Hur mäter ni er produktivitet? 

14. Hur hög är personalomsättningen? 

15. Mäter ni kundtillfredsställelsen? 

16. Kommer projekthandboken att tydliggöra roller och ansvarsbeskrivningar? 

 


