
 1 

 

  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Magisteruppsats 10 poäng    
VT 2006 
 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM- 

SVÅRIGHETEN ATT ARBETA MED 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 
En fallstudie på Saab Aerotechs division Ground Support 

Services 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Författare:  Katia Rigbrandt               Handledare: Roland Hansson 

  Marie Reuterskiöld Hedlund     

 



 2 

SAMMANFATTNING 

Syftet med projektet är att analysera hur division Ground Support Services på 

SAAB Aerotech arbetar med processledning för att verka för ständiga 

förbättringar.  

 
Syftet kan brytas ned i följande två huvudpunkter: 

• Kritisk utvärdering av ledningsprocessen inom 

verksamhetsledningssystemet. 

• Identifiera förändringar som krävs för att division Ground Support 

Services ska kunna verka för ständiga förbättringar och därmed bli bättre 

ur ett kund respektive kvalitetsperspektiv. 

 

Projektet är en fortsättning på ett tidigare utfört arbete vilket bidrog till att en 

stor mängd av projektets empiriska material redan fanns tillgängligt. Detta 

sekundära material har under projektets genomförande kompletterats med 

intern företags dokumentation, upprättade av divisionen, samt att en intervju 

har genomförts i syfte att verifiera och komplettera materialet. En av de två 

författare som utförde examensarbetet har även varit medförfattare i detta 

projekt, Katia Rigbrandt.    

 

Den forskningsansats som valdes för studien var av deduktiv - kvalitativ 

karaktär. 

 

Den bakomliggande orsaken till att verksamhetsledningssystemet utvecklades 

och uppkom tar sin grund i divisionens mål att arbeta mot certifiering inom 

ISO9001. Det har under projektets genomförande konstaterats att division GSSs 

verksamhetsledningssystem är mycket ambitiöst realiserat och dokumenterat 

enligt konsten alla regler. Men trots detta har det inte räckt till för att 

medarbetarna verkligen ska arbeta och använda sig av 

verksamhetsledningssystemet. Varför det kan vara på detta sätt inom 

divisionen, har sammanfattats i följande nedanstående punkter.   

 

• Ledningen har inte varit tillräckligt involverade 
• Medarbetarnas brist på deltagande och motivation 
• Arbetsfördelningen kring processarbetet  
• Brist på mått att följa upp processerna 
• Gammal traditionell linjeorganisation 

 

Författarna har identifierat ett antal rekommenderar för att division Ground 

Support Services skall genomföra för att skapa de rätta förutsättningarna för 

integrera verksamhetsledningssystemet och ett flödes- och processtänkande 

samt att verka för ständiga förbättringar;  

 

Förankring av ett processtänkande – För att det ska vara möjligt att skapa ett 

flödestänkande och processtänkande inom division GSS behöver detta tänkande 
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förankras väl hos alla medarbetare. Detta bör framförallt startas i 

ledningsgruppen hos divisionen, eftersom det är denna som har mandat att 

arbeta fram samt fastställa mål och handlingsplaner för att genomdriva detta 

hos de övriga medarbetarna. Ledningen kan även genom detta skapa de rätta 

förutsättningarna för att skapa förståelse och inblick för hur processarbete ska 

ledas och hanteras.  

 

Involvera alla medarbetare – För att divisionen ska kunna arbeta 

processbaserat är det viktigt att alla medarbetare förstår vad processledning är, 

vad det syftar till och om de olika handlingsplanerna. För att detta ska vara 

möjligt behöver divisionen skapa engagemang genom att motivera sina 

medarbetare att förändra sitt nuvarande arbetssätt och sitt sätt att tänka. 

Grunden till detta ligger mycket i att divisionen behöver förändra sin rådande 

kultur, men detta är inte något som görs över en natt, men om det ska vara 

möjligt behöver alla medarbetare vara delaktiga och att de verkligen förstår 

varför detta är viktigt för en själv samt för hela divisionen.   

 

Kartlägg och utvärdera processerna – Framtagningen av processerna utfördes 

av kvalitetschefen inom divisionen, detta är ett arbete som borde utföras av de 

medarbetare som arbetar i och med denna. Divisionen, det vill säga 

medarbetarna, borde utvärdera de befintliga processerna och kartlägga nya 

processer. Detta kan utföras genom att sätta ihop team för att bidra till att 

medarbetarna erhåller förutsättningar för att lära sig kartläggnings metodik och 

förstå innebörden av processer och processledning. Genom att göra detta kan 

även problemområden och förbättringsområden identifieras, som i sin tur leder 

till att skapa en förändringsbenägenhet. 

 

Uppföljning och åtgärder – Det kontinuerliga lärandet kan ökas inom 

divisionen genom att tillvara ta erfarenheter, identifierade problemområden och 

att ha rutin för att dessa följs upp och åtgärdas. Det som inte finns med i det 

dagliga arbetet löper en stor risk att läggas åt sidan och glömmas bort samt om 

det löper parallellt med det dagliga arbetet kan det istället bli tidsbegränsade 

projekt som lätt rinner ut i sanden. Istället bör uppföljning och åtgärder 

integreras i det dagliga arbetet och i tänkandet hos medarbetarna. Genom att 

arbeta med ständiga förbättringar bidrar det till att verksamheten ständigt 

utvecklas och förbättras samt att det genererar och skapar förutsättningar för 

att ta fram metoder för problemlösning.  

 

Dokumentation och kommunikation – Det nya tänkandet och visionen behöver 

kommuniceras ut på ett sådant sätt att medarbetarna tar till sig denna och att 

det bidrar till att förändra organisationskulturen. Ett bra medel för att 

kommunicera ut processtänkandet är att använda sig av möten men det 

viktigaste är att det nya tänkandet är att det upprepas, det räcker inte med att 

det endast tas upp på ett möte för att det ska var möjligt att förankra det inom 

divisionen. Dokumentationen är även en viktig aspekt och idag finns det en bra 
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dokumentering av verksamhetsledningssystemet och detta ska divisionen 

fortsätta med.  

 

Att arbeta med ständiga förbättringar och att förändra en ett företags kultur är 

något som kräver kraftfulla åtgärder och uthållighet, det nya processtänkande 

måste integreras i divison GSSs verksamhet och i den nya kulturen. Det är även 

viktigt att medarbetarna förstår och ser fördelarna av det nya tankesättet 

eftersom det är medarbetarnas handlingar som leder till att förändra divisionen. 

Detta kräver även att det finns ett starkt ledarskap för att detta ska var möjligt 

att genomföra förändringar – tankesättet behöver spridas inifrån och ut i 

divisionen. Ledningen behöver verkligen vara tydliga i sitt handlande och 

engagerade för att det ska vara möjligt för ledningen att genomdriva 

processledning. Det kommer, från alla medarbetare, att krävas tid, engagemang 

och delaktighet för att divisionen ska kunna verka för ständiga förbättringar och 

därmed bli bättre ur ett kund respektive kvalitetsperspektiv. 
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1 INLEDNING 
 

Detta inledande kapitel har för avsikt att beskriva projektets bakgrund och syfte. 

Kapitlet beskriver även gjorda avgränsningar samt presenterar den ingående 

aktören.  Avslutningsvis ges i detta kapitel en förtydligande presentation av den 

fortsatta uppsatsens disposition. Kapitlet utgör således en grundläggande 

plattform samt en övergripande bild av projektet hos läsaren och syftar till att ge 

en förståelse för dess uppkomst.  

 

Inledning 

Denna uppsats sammanfattar projektet Verksamhetsledningssystem- 

svårigheten att arbeta med ständiga förbättringar. Uppsatsen är utförd av Katia 

Rigbrandt och Marie Reuterskiöld Hedlund och har totalt omfattat 10 poäng, det 

vill säga 10 veckors arbete under våren, år 2006, på företagsekonomiska 

institutionen vid Stockholms Universitet.  

 

Projektet har utförts på Saab Aerotechs division Ground Support Services som är 

ett konsultföretag som erbjuder tekniska tjänster, underhåll och 

systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till 

Sveriges totalförsvar, till största del, men även till näringsliv, statliga verk och 

myndigheter (AT-net 2006).  Saab Aerotech har varit uppdragsgivare för detta 

projekt, som är en fortsättning på ett examensarbete, Anpassning till en 

föränderlig omvärld – Framtagning av strategier för verksamhetsutveckling inom 

division Flyg- och Bassystems tjänsteproduktion, som utfördes på företaget under 

hösten 2005 på företaget av Matilda Hammermo och Katia Rigbrandt.  

 

Författarna har haft ett stöd från företaget i form av divisionens kvalitetschef 

Torbjörn Persson som har bidragit med sina erfarenheter och praktiska 

kunskaper under projektets gång. Författarna har även haft ett stöd från sin 

handledare Roland Hansson, som är verksam på den företagsekonomiska 

institutionen och har kontinuerligt bistått med hjälp och stöd ur ett 

vetenskapligt perspektiv. 

 

 

 

Bakgrund 

De grundläggande idéerna bakom processynsättet har sitt ursprung i en rad 

olika områden. Exempel är logistik, kvalitet, produktionsutveckling, 

tjänsteutveckling och organisationsteori. Då processsynen har flera olika bottnar 

bidrar detta till att det kan vara svårt att ge en utförlig och rättvis beskrivning 

av processynsättets historia och uppkomst. Det moderna processynsättet 

förutsätter ett systemtänkande snarare än ett analytiskt tänkande. Det är snarare 

helheten, från behov till tillfredställelse, som bestämmer den totala 
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prestationen. Processer associerar många med produktion av varor eller 

produkter, men det är även ett koncept för att göra tjänsteproduktion mer 

lättillgängligt för utveckling och ledning. För tjänster utgör processen både det 

producerade systemet och den faktiska konstruktionen. Processerna är därför 

viktiga för såväl utveckling som styrning av tjänsteproduktion. (Ljungberg och 

Larsson 2001) 

 

Division Ground Support Services var tidigare en linjeorganisation, som var 

stabil vilket var anpassat efter den rådande marknaden och dess kunder. 

Marknaden och dess förutsättningar har med tiden förändrats, till att bli mer 

konkurrens utsatt. Detta har resulterat i att division Ground Support Services 

behöver utveckla och anpassa sig till den föränderliga marknaden. Ett steg i 

denna utveckling har varit införandet och upprättandet av 

verksamhetsledningssystemet. (Hammermo & Rigbrandt, 2005)   

 

Ground Support Services har utvecklat och infört ett 

verksamhetsledningssystem som ett sätt att styra och leda sin verksamhet, och 

därmed dess produkter, kvalitet och miljö. Syftet med 

verksamhetsledningssystemet är att skapa en processorienterad organisation. 

Att arbeta utefter processer är något som många företag idag strävar efter. Att 

gå från ett linjebaserat arbetssätt till att börja arbeta utifrån processer är något 

som kan vara svårt att uppnå inom organisationer och dess medarbetare.  

 

Saab Aerotech har upprättat ett verksamhetsledningssystem som ska utgöra den 

naturliga utgångspunkten för hur verksamheten ska utformas, ledas, bedrivas 

och utvecklas. Verksamhetens huvudprocesskarta består av tre processer för 

såväl ledning och stöd som kunduppdrag, se Figur 1.  

 

 
 

Figur 1, Verksamhetsledningssystemets huvudprocesskarta 
 

 

För division Ground Support Services gäller att ledningsprocesserna beskriver 

hur verksamheten ska ledas, planeras, organiseras, budgeteras och utvärderas 

samt hur resurser ska utvecklas. Målet för ledningsprocesserna är att division 
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Ground Support Services ska uppfylla de verksamhetsmål som ställs av 

företagsledningen genom att arbeta efter och med de framtagna processerna.  

 

För att uppnå önskat resultat och effektivitet arbetar division Ground Support 

Services efter att hantera resurser och aktiviteter styrt efter processer. Syftet är 

att dessa processer ska styra och leda medarbetarna att uppnå de uppsatta 

målen. Verksamhetsledningssystemet ska även stödja och utveckla ledarskap, 

medarbetares engagemang samt att det ska styra såväl kunduppdrag som 

resurshantering.  (Verksamhetsledningssystem 2006) 
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1.1 SYFTE 

Syftet med projektet är att analysera hur division Ground Support Services på 

SAAB Aerotech arbetar med processledning för att verka för ständiga 

förbättringar.  

1.1.1 Syftesnedbrytning 
 
Ovanstående syfte kan brytas ned i följande två huvudpunkter: 

• Kritisk utvärdering av ledningsprocessen inom 

verksamhetsledningssystemet. 

• Identifiera förändringar som krävs för att division Ground Support 

Services ska kunna verka för ständiga förbättringar och därmed bli bättre 

ur ett kund respektive kvalitetsperspektiv. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Det studerade området har under projektets gång kommit att endast omfattas av 

division Ground Support Services ledningsprocess Leda och styra verksamheten 

inom företagets verksamhetsledningssystem.  Den andra ledningsprocessen 

Utveckla resurser valdes att inte ingå i projektet, eftersom denna process mer 

syftar till kompetensutveckling hos medarbetarna, nyanställning, investeringar 

samt inköp. Att området avgränsas till detta område beror på att projektet är en 

fortsättning på det tidigare genomförda examensarbetet samt att det även är 

utformat på uppdrag av division Ground Support Services.  

 

Projektet är som nämnt en fortsättning på ett tidigare utfört arbete vilket bidrog 

till att en stor mängd av projektets empiriska material redan fanns tillgängligt. 

Detta sekundära material har under projektets genomförande kompletterats med 

intern företags dokumentation, upprättade av divisionen, samt att en intervju 

har genomförts i syfte att verifiera och komplettera materialet.  

 

En av de två författare som utförde examensarbetet har även varit medförfattare 

i detta projekt, Katia Rigbrandt. Under den perioden som examensarbetet 

genomfördes var denne författare anställd av division Ground Support Services 

och därmed verksam inom organisationen, vilket bidrog till en inblick i den 

rådande organisationskulturen samt i medarbetarnas dagliga arbete. Denna 

inblick och insikt är något som har varit mycket givande i detta projekt. Vid 

dessa förutsättningar är det viktigt att hålla objektivitet till det område som 

studerats, vilket den andra medförfattaren i projektet, Marie Reuterskiöld, har 

kunnat bistå med då hon ej varit verksam inom organisationen. 
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Den studerande divisionen Ground Support Services kommer i presentationen av 

det empiriska materialet, analysen och slutsatsen samt diskussionen att 

omnämnas som division GSS.     

 

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsen består av nio delar, vars huvuddrag beskrivs kortfattat nedan. 

Rekommendationen till alla läsare är dock att läsa kapitlen 1 – Inledning, 4 - 

Empiri, samt 6 – Slutsatser. Övriga kapitel kan läsas av den läsare som anser sig 

vilja fördjupa sig inom respektive område. Kapitel 2 – Metod rekommenderas 

den läsare som är intresserad av projektets vetenskapliga uppbyggnad och ram. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram rekommenderas den läsare som önskar 

fördjupa sig i projektets teoretiska anknytning. För den läsare som är 

intresserad av hur det empiriska materialet kopplats samman med den 

teoretiska anknytningen rekommenderas kapitel 5 – Analys. Den läsare som 

önskar läsa tankar kring fortsatta forskningsområden samt den kritiska 

granskningen gällande projektets resultat rekommenderas det sista kapitlet 7- 

Avslutande diskussion. 
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2 METOD 
 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt och metod som tillämpats under 

projektet. Kapitlet inleds med en diskussion kring vetenskapsteori därefter följer 

en beskrivning av den forskningsansats och undersökningsmetod som tillämpats 

samt en beskrivning av de metoder som tillämpats vid 

informationsinhämtningen. Därefter beskrivs vilken analysmetod som har 

använts och tillämpats under projektet. Slutligen beskrivs huruvida validitet och 

reliabilitet i projektets resultat säkerställs, varefter en diskussion gällande akribi, 

tillförlitlighet och kritiskt förhållningssätt följer.  

 

2.1 VETENSKAPSTEORI 

En förutsättning för att lyckas tillämpa ett systematiskt tillvägagångssätt i en 

studie är att forskaren har en kritisk grundinställning och en metodologisk 

medvetenhet. En undersökning ska vara objektiv och inte innehålla osakliga eller 

privata värderingar (Weber läst i Gilje & Grimen 1992). Detta projekt är ett 

samhällsvetenskapligt forskningsprojekt. Samhällsforskaren måste förhålla sig 

till en värld och till fenomen som redan är tolkad av de sociala aktörerna. Det 

råder emellertid inte enighet bland samhällsforskare om hur man ska förhålla 

sig till aktörernas beskrivningar av sig själva och sina aktiviteter. Det finns två 

traditioner när det gäller synen på förhållningssättet. Den ena traditionen menar 

att samhällsforskare ska bortse från de sociala aktörernas beskrivningar av sig 

själva och sina egna aktiviteter. Dessa beskrivningar är oftast felaktiga och 

begreppen ovetenskapliga. Den andra traditionen menar att dessa beskrivningar 

är av fundamental betydelse, därför att aktörernas egna uppfattningar om vad 

de gör som ger handlingen identitet. Den samhällsvetenskapliga forskningen 

måste därför bygga på de sociala aktörernas beskrivningar. ( Gilje & Grimen 

1992) 

 

Hermeneutik syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta 

kunskapsform. Utan förförståelse går det inte att förstå och tolka. Förförståelsen 

kan vara både ett hinder samt en tillgång. Därför är det viktigt att ha relevant 

teoretisk referensram innan undersökningen startar. Det kan vara lätt att fastna i 

sin loop. Fördomsfullt tänkande och handlande är en sluten förståelse som inte 

leder till bättre förståelse. Svårigheten med hermeneutiken är att den kan bli 

vild varför här är det viktigt att kontrollera sitt tolkningsarbete. Detta görs 

genom att genom kunskapen att hantera texter, argumentation, källkritik, 

dataredovisning, noggrannhet samt genom tillämpning av tolkningskriterier. 

Forskaren måste förhålla sig kritiskt till vilka referensramar som materialet 

tolkas utifrån. (Gustavsson 2004) 
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Enligt de logiska positivisterna är filosofiska utsagor och värdepåståenden 

kognitivt meningslösa, det är inte riktiga frågor och får därför inte riktiga svar. 

Ett värdepåstående är inte ett empiriskt påstående.  Det går det inte att mäta och 

är därmed omöjligt att verifiera. (Gustavsson 2004) De logiska positivisterna 

skulle inte kalla denna uppsats för vetenskap då ämnet inte går att falsifieras 

och därmed inte kan tas för sanning. 

 

2.2 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Med utgångspunkt från vad studien ämnar uppnå bör lämplig forskningsansats 

samt informationsinhämtnings- och analysmetod väljas. Likaså är det av största 

vikt att studien har en hög validitet samt reliabilitet och att den avgränsas inom 

lämpliga ramar. (Gustavsson 2004) Metoden utgör en slags plan för att samla in 

och integrera olika data, och dessa data leder sedan fram till ett 

forskningsresultat. Valet av angreppssätt bestäms av hur problemet ser ut, vilka 

frågor det ger upphov till och vilket slutresultat man vill ha. För att kunna 

bedöma denna uppsats tillförlitlighet bör därför läsaren känna till det metodiska 

förfarandet Under forskningsprocessen ställs det även krav på närvaro från 

forskaren med dess reflektioner, val och kritiskt förhållningssätt. (Gustavsson 

2004). 

 

2.2.1 Forskningsansats 
 

Det finns olika synsätt på hur teori och empiri ska samverka i en studie. De 

vanligaste forskningsansatserna är av induktiv eller av deduktiv karaktär. Inom 

den induktiva ansatsen utgår man från empirin, ett verkligt fall, för att sedan 

dra teoretiska och generella slutsatser. En deduktiv ansats innebär att studien 

utgår från teoribildning kring området innan den empiriska undersökningen 

genomförs, det vill säga att teorin undersöks i verkligheten. (Yin, 1994) 

 

I detta projekt var den grundläggande kunskapen eller inblicken i det aktuella 

området relativt liten och för att det skulle vara möjligt att erhålla inblick i det 

aktuella studerade området genomfördes en grundläggande teoribildning för att 

därmed få en uppfattningsförmåga om det område som skulle studeras. Detta 

innebar att den deduktiva metodansatsen kom att användas.  

 

Med utgångspunkt från vilken typ av information forskaren undersöker kan man 

skilja mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Den viktigaste skillnaden 

mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är hur de använder sig av statistik 

och siffror samt med utgångspunkt från vilken typ av information som 

forskaren undersöker. Vid den kvalitativa metoden använder forskaren sig av så 

kallad mjuk information, det vill säga information som inte är i sifferform. Det 
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man kan se som det centrala inom denna metod är att genom olika sätt samla in 

information för att erhålla en djupare förståelse av ett problem som forskaren 

studerar, att kunna beskriva helheten av problemet. Vid kvalitativa 

undersökningar betonas det mer vikten av distans mellan forskaren och källa. 

Forskaren ska hålla ett objektivt förhållningssätt, vara den som observerar och 

registrerar det som sker. Vid den kvantitativa metoden använder sig forskaren 

av information i sifferform och detta kan därigenom användas för statistisk 

bearbetning. Metoden kan ofta kännetecknas av att de är formaliserade och 

strukturerade samt av kontroll och selektivitet från forskarens sida. (Gustavsson 

2004) De data som har erhållits under projektet har till majoriteten utgjorts av 

dokumenterat material i form av det tidigare utförda examensarbetet samt 

dokumenterat företags material, detta har även kompletterats med en intervju. 

Varefter analys och tolkning samt jämförelse med teori har skett för att uppnå 

projektets syfte.  

 

Den kvalitativa metoden har inte samma problem med validitet och reliabilitet 

som den kvantitativa. Detta beror på att syftet med kvalitativ forskning ofta är 

att skapa en ökad förståelse för ett fenomen, och därigenom kommer inte den 

statistiska representationen i fokus. Men inom en kvalitativ metod kan 

problemet vara att forskaren upplevelse av situationen kan tolkas och även 

närheten till källan kan ställa till problem. (Holme och Solvang 1991)  

 

Syftet med projektet var att analysera hur division Ground Support Services 

arbetar med processledning för att verka för ständiga förbättringar vilket 

medför att en kvantitativ metod inte skulle uppfylla syftet. Den 

forskningsansats som valdes för studien var, som nämnt ovan, av deduktiv - 

kvalitativ karaktär. 

2.2.2 Undersökningsmetod 
 

Undersökningar kan utformas olika beroende på den problemställning som 

forskaren har. Detta medför att det finns ett flertal olika typer av 

undersökningar där fallstudier är en av dessa typer. Syftet med fallstudier är att 

ge forskaren en fördjupad förståelse av ett fenomen. Fallstudiebaserad 

forskning har både deduktiva och induktiva inslag. Ett projekt kan starta 

deduktivt och utgå från begrepp, modeller och teorier som ställs mot empirin, 

som det gjorts i detta projekt.   

 

Fallstudier som metodik överlappar delvis med aktionsforskning såtillvida att 

man studerar vad som händer i ett konkret fall, men det behöver inte innebära 

att forskaren själv medverkar fallet som studeras. Fördelen med fallstudier är att 

man studerar vad som sker under verkliga förhållanden. (Wallen 1996) Under 

detta projekt studeras och analyseras division Ground Support Services syn och 

tillämpning av processledning och hur den verkar för ständiga förbättringar, 

därmed förekom inget eget deltagande. 
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2.2.3 Informationsinhämtning 
 

Med utgångspunkt från den forskningsansats och undersökningsmetod som 

forskaren valt ska metod för inhämtning av material väljas. Yin (2003) talar om 

de vanligaste typerna av beviskällor, dokumentation, intervjuer, observationer, 

samt fysiska artefakter, utifrån vilken empirisk information till fallstudien kan 

inhämtas från. För att säkerställa fallstudiens validitet, är det viktigt att under 

studiens gång använda multipla beviskällor, läs vidare i kapitel 2.2.5 Validitet 

och Reliabilitet.  

 

Den empiriska information och material som har inhämtats under projektet 

härstammar från multipla källor. Dokumentationen har till majoriteten utgjorts 

av sekundär data, i form av det tidigare utförda examensarbetet, utfört av 

Hammermo och Rigbrandt 2005, samt dokumenterat material från division 

Ground Support Services gällande områden inom verksamhetsledningssystemet, 

processledning, organisationen samt verksamheten. Dessutom har en individuell 

intervju genomfört inom division Ground Support Services vars syfte har varit 

att komplettera de områden som inte materialet inte omfattade. Genom att 

använda multipla källor har inhämtningen av information därmed varit bred i 

syfte att säkerställa projektets validitet.  

 

Litteratur 

Den teori som har använts i projektet har utgjort en utgångspunkt för studien då 

inblicken i det studerade området har varit relativt liten. Då uppsatsen beskriver 

en enskild fallstudie har det varit av största vikt att säkerställa dess externa 

validitet genom att använda en bred teoretisk och vetenskaplig bas. Den 

teoretiska referensram som använts i detta arbete speglas av områden såsom 

processer, processledning, förbättringsarbeten som Deminghjulet (se kapitel 3 

Teoretisk referensram).  

 

För att skapa en grundlig förståelse för division Ground Support Services och 

dess verksamhet har deras dokumenterade verksamhetsledningssystem, som 

beskriver de regler och processer som styr verksamheten, studerats och där 

fokus legat inom ledningsprocessen Leda och styra verksamheten. 

 

För den läsare som önskar ytterligare information om de källor som använts i 

denna uppsats hänvisar författarna till kapitel 8, Källförteckning. Som 

referensmetod har i denna uppsats Harvardsystemet konsekvent använts. 

 

Intervju 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun styrs utifrån ett antal frågor 

eller frågeställningar som ska utforskas. Då frågorna är öppna ges den 
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intervjuade möjlighet att besvara frågorna med egna ord och formuleringar. 

(Patel, 2003)  

 

I det examensarbete som utfördes inom divisionen, och som nämnt tidigare 

utgör majoriteten av materialet i detta projekt, utfördes 31 djupare intervjuer (à 

minimum två timmar). Intervjuerna utfördes med medarbetare över hela 

divisionens organisation och intervjuat divisionschefen, stabspersonal, 

affärsenhetschefer, sektionschefer samt medarbetare. Syftet med detta var att 

skapa en bred förståelse för verksamheten och hur medarbetarna arbetar inom 

den. För svaren från respondenterna skulle vara så objektiva och ärliga som 

möjligt klargjorde examensarbetarna för respondenterna att inga namn kommer 

att nämnas i examensarbetets uppsats, utom i referenssyfte. Eftersom en av 

författarna som utförde examensarbetet och intervjuerna även skriver detta 

projekt underlättade detta urvalet samt tolkningen av materialet.    

 

Intervjun som genomfördes i detta projekt är av semistrukturerad karaktär då 

detta sätt att genomföra intervjuer på passar mycket väl med den kvalitativa 

forskningsansatsen som valts. Syftet med denna intervju var att komplettera det 

sekundära material som författarna hade tillgå. Områdena för intervjufrågorna 

valdes utifrån projektets syfte och frågorna utformades med hjälp av den 

teoretiska referensramen och beskrivs i bilaga 1 Intervjuunderlag.  
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2.2.4 Analysmetodik 
 

Vid arbetet med analysen av det empiriska materialet har så kallad 

mönstermatchning använts (Yin 1994). Detta innebär sökning efter mönster, en 

form av jämförelse, det vill säga att man försöker utskilja likheter och skillnader 

i mellan teori och empiri för att på detta sätt underbygga analysen. Det vill säga 

att analysen kommer att bestå av en jämförelse mellan teorin, som erhållits av 

den grundläggande teoretiska referensram, och det empiriska materialet, 

division Ground Support Services dokumenterade ledningsprocess och 

intervjuer, för att kritiskt analysera ledningsprocessen och identifiera 

förändringar för att verka för ständiga förbättringar inom verksamheten. 

 

2.2.5 Validitet och Reliabilitet 
 

Både validiteten och reliabiliteten är i det närmaste omöjlig att mäta i en 

fallstudie av komplexa fenomen där inslaget av subjektiva data är stor 

(Gustavsson 2004). Validitet och reliabilitet är kriterier som används vid 

kvalitetsbedömning och kontroll av fallstudier. Validitet är oerhört centralt vid 

fallstudiebaserad forskning, och behandlar aspekten att verkligen fånga in det 

fenomen som ska studeras. Enligt Yin (1994) mäts validitet utefter tre kriterier; 

konstruktionsvaliditet, intern validitet samt extern validitet. 

Konstruktionsvaliditet handlar om att genomföra korrekta operativa mätningar 

för de koncept som studerats. Intern validitet används endast för förklarande 

eller förutsägande fallstudier, och handlar om att fastställa orsakssamband. 

Extern validitet handlar om att upprätta en grundläggande bas, utifrån vilken 

fallstudiens resultat kan generaliseras. Reliabilitet innebär huruvida studien kan 

upprepas av andra forskare och att dessa genom att använda samma 

undersökningsprocedurer ska komma fram till samma resultat och slutsatser. 

(Gustavsson 2004) Detta är ofta omöjligt, och inte heller önskvärt, vid fallstudier 

som undersöker ett fenomen. Eftersom intervjuer syftar till att generera faktiska 

data, är det väsentligt att avgöra huruvida de data man erhåller är oberoende av 

den kontext i vilken den framkommit (reliabilitet) och i vilken grad man har 

hittat sanningen (validitet) (Gustavsson 2004).  

 

Genom att använda multipla informationskällor kan fallstudiens 

konstruktionsvaliditet säkerställas. Fallstudier baseras på en analytisk 

generalisering, där forskaren strävar efter att generalisera en viss del av 

fallstudiens resultat till en bredare teori. För att säkerställa den externa 

validiteten måste, i de fall forskaren gör en enskild fallstudie, resultaten stödjas 

av en bred vetenskaplig och teoretisk bas (Yin 1994), vilket som nämnts ovan 

har tillämpats och strävats efter under detta projekt. Teorin har studerats 

utifrån syftet och utifrån denna bas har empiriskt material valts ut dels från den 
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sekundära källan, det utförda examensarbetet som detta projekt är en 

fortsättning på, samt från det interna materialet från divisionen. Genom att ha 

tillämpat detta arbetssätt kan man säga att författarna försökt att uppnå en god 

validitet har uppnåtts då genom detta förfarande undersöker det som avses att 

undersöka.  

 

Under projektet har ett metodiskt arbetssätt tillämpats genom forskningsfrågan 

och syftet har utgjort grunden för arbetssättet, dessutom har avgränsningar 

genomförts för att begränsa forskningsområdet. Dessa tre delar, 

forskningsfråga, syfte och avgränsningar utgör tillsammans ramar gällande 

urval av teori och empiri. Enligt Yin (1994) syftar reliabilitet till att säkerställa 

att undersökningen kan upprepas av någon annan under liknande förhållanden 

och att resultatet från dessa skulle överensstämma med varandra. Under 

projektet har författarna försökt att inhämta data och material från olika källor 

och forskare för att därigenom skapa en bredare bild av det studerade området. 

Genom att i projektet tillämpa ett tydligt arbetssätt samt att använda sig av olika 

författare kan man anse att en god reliabilitet eftersträvats och försökt att 

uppnå och eftersträvas.  

  

2.2.6 Akribi, tillförlitlighet och kritiskt förhållningssätt 
 

Då det finns lika många metoder som källor till att få fram information är det 

därför viktigt att skaffa sig en principiell bild av informationskällors och 

metoders karaktär, betydelse och användning. Information är inte lika 

tillförlitlig i alla källor varför det är av stor vikt att genomgående inneha ett 

kritiskt förhållningssätt och beakta källors kvalitet. En faktor som är relaterad 

till tillförlitligheten hos en källa är dess ägare eller avsändare.  Ägarskapet kan i 

vissa fall påverka informationen och urvalet av information. Urvalet av 

information är därför lika viktigt som kvaliteten hos den information som de 

facto lämnas. Vid en fallstudieansats kan samstämmigheten i uppgifter från 

olika uppgiftslämnare användas som en indikation på kvaliteten i grunddata. 

(Lekvall & Wahlbin 2001)  

 

En betydelsefull faktor i informationssökandet är konsten att veta vad som är 

rätt information, det vill säga sådan information som verkligen är av nytta för 

den studie man gör. För att hantera detta krävs kreativa tankeprocesser (Lekvall 

& Wahlbin 2001). Under projektets genomförande har ett distanserat och kritiskt 

synsätt försökt att tillämpats. Detta har varit något som författarna har ansett 

vara mycket viktigt då majoriteten av det empiriska materialet har varit hämtat 

från sekundär data, det utförda examensarbetet, samt internt företags material. 

Den sekundär data som har använts i detta projekt har kartlagts av en av 

projektets författare, Katia Rigbrandt. Detta gör att författarna till viss del har 

kringgått det svåra med att hantera och använda sig av sekundär data, då den 

redan är tolkad i ett led vilket leder till att det är svårt att fastställa vad som är 
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rätt eller inte. Samtidigt har den andra medförfattaren, Marie Reuterskiöld, som 

ej varit delaktig i det tidigare examensarbetet kunnat ifrågasätta och hålla ett 

kritiskt förhållningssätt till både sekundär data samt till det använda interna 

företags material, med ett objektivt förhållningssätt. På detta sätt har författarna 

kunnat hålla ett relativt kritiskt förhållningssätt till materialet samt till 

varandras tolkande. Författarna har försökt att hålla en distans till det 

företagsmaterial som använts i projektet, eftersom det oftast är vinklat ur det 

som anses vara bäst för företaget. Att författarna var medvetna om detta, kan 

troligtvis leda till att hålla en distans och ett objektivt synsätt av det material 

som studeras.  Att ifrågasätta och ha distans till resultatet är något som anses 

vara viktigt för att på så sätt bidra till en större tillförlitlighet, granskning och 

ifrågasättande av information från såväl primära som sekundära källor. 

(Gustavsson 2004) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som utgör ett stöd för 

projektets och uppsatsens slutresultat. Kapitlet inleds med teorier kring processer, 

begreppet i sig och olika definitioner, varefter processtrukturen, processledning 

och ledarskap inom en processorienterad struktur presenteras. Efter dessa 

områden presenteras teorier som berör processanalys, teorier inom 

förbättringsarbete. Kapitlet avslutas därefter med teorier kring 

organisationskultur, individen i organisationen och hur man kan skapa 

motivation hos sina medarbetare.  

 

3.1 INLEDNING 

Den teori som har använts i projektet har utgjort utgångspunkten för studien 

eftersom inblicken i det studerade området har varit relativt liten. Då uppsatsen 

beskriver en enskild fallstudie har det varit av största vikt att säkerställa dess 

externa validitet genom att använda en bred teoretisk och vetenskaplig bas.  

 

Hur organisationer ser på och använder sig av processer är något som Egnell 

(1998) försöker att förklara med att se på processer som att de är uppbyggda av 

olika aktiviteter som hänger samman. Men även Ljungberg och Larsson (2001) 

har sin definition hur man ska tolka och se på processer, det båda har 

gemensamt är vikten av att ta in kunden och att utveckla processen efter 

omvärlden.   

 

För att skapa en processtruktur menar både författarna Ljungberg och Larsson 

(2001) samt Egnell (1998) att det behövs skapas en helhetssyn inom företaget, 

att börja tänka i vertikala flöden. Istället för det traditionella 

organisationsschemat ska företaget istället presenteras via en processkarta 

menar Rise och Wiklund (1998). I ett processorienterat företag är det viktigt att 

det finns definierade roller och ansvar Dicander et al (2004) anser att det ska 

finnas fyra typer av ledare i en organisation som påverkar och ansvarar för 

processen, dessa är processägare, linjechef, ledningsgrupp samt handledare.  

 

Processledning kan tillämpas inom organisationen för att systematiskt 

organisera, leda och ständigt förbättra en organisations processer. Detta menar 

Egnell (1998) bygger på att se och leda organisationen som ett system av 

tvärfunktionella processer istället för vertikala funktioner. Centralt vid 

processledning, menar Egnell, är att utgå från ett helhetsperspektiv på 

organisationen och att förbättra processernas kvalitet samt att utveckla dem så 

att de är anpassade till den omvärld som företaget och dess medarbetare verkar 

i.  
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För att det ska vara möjligt att arbeta framgångsrikt med processledning och 

därmed förbättra processerna samt att utveckla dem menar Dicander (2004) att 

det ska vara enkelt, att medarbetarna ska vara delaktiga samt att det krävs 

ledarskap.  Att etablera ständiga förbättringar är en kulturell utmaning. 

Organisationer som lyckats med att arbeta med ständiga förbättringar sett till att 

alla aktivt deltar och bidrar. Ljungberg och Larsson (2001) samt Centrum för 

förändringar (2006) använder sig av PDCA-modellen för att analysera och 

utveckla verksamheten, denna modell appliceras på att förbättra aktiviteterna 

för att på den vägen utveckla verksamheten.  

 

Det som kan försvåra förbättringsarbetet kan vara organisationens rådande 

kultur. Kultur som finns i ett företag menar Grönroos (2002) samt Schein (1984) 

är följden av företagets förflutna. Kulturen ger stabilitet, mening och 

förutsägbarhet åt företaget. Författaren de Chernatony (2004) menar att kulturen 

påverkar hur medarbetarna, inom företaget, arbetar tillsammans samt hur 

förändringsbenägna de är. För att det ska vara möjligt för ett företag att arbeta 

med förbättringar är det viktigt att flertalet medarbetare inom företaget är 

delaktiga. För att skapa rätt förutsättningar är det viktigt att medarbetarna är 

motiverade. Schou (1991) menar att motivationen är som störst då individen vet 

vilket resultat som dess ansträngningar leder till och att målet kan uppnås.  
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3.2 PROCESSER  

3.2.1 Begrepp och definition  
 

I organisationer förekommer serier av aktiviteter som upprepas i tid och rum, 

med en början och ett slut. Ett exempel på detta är orderhantering. Varje order i 

sig är unik men själva hanterandet av ordnarna är i stort sett detsamma. Det 

flöde av aktiviteter som upprepas gång på gång kallas för en process. (Egnell 

1998) 

 

Egnell (1998) menar att det finns vissa utmärkande drag för en process: 

 

• Processen har en leverantör som bidrar med någon form av mätbart objekt 

till processen, detta kan vara en extern leverantör eller en intern leverantör, 

det vill säga en annan process.  

• Består av en eller flera aktiviteter som med en mer eller mindre grad av 

variation förädlar objektet till ett på förhand bestämt mätbart resultat.   

• Har en kund till det i processen producerade resultatet. Denna kund kan vara 

intern, det vill säga en process, eller vara extern. 

• Är avgränsad, det vill säga har en preciserad början och ett preciserat slut 

• Är återkommande, det vill säga de aktiviteter som formar processen utförs 

med mer eller mindre jämna tidsintervall.  

• Använder en organisations resurser, som information, energi eller arbetstid 

för att möjliggöra omvandlingen från objekt till färdigt resultat.  

 

Dessa ovanstående drag kan sammanfattas i en processdefinition (Egnell 1998):   

 

”En process består av en serie av aktiviteter med preciserad början och slut, och 

som med hjälp av en organisations resurser, återkommande förädlar ett mätbart 

objekt från en leverantör till ett på förhand bestämt mätbart resultat till en 

kund.”  

 

Ytterliggare en definition av termen process som Ljungberg och Larsson (2001) 

använder sig av är följande:  

 

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 

för en kund”  

 

Denna definition av process belyser dess repetivitet samt att den skapar värde 

för kunden. En process existensberättigande är helt beroende av dess förmåga 

att tillfredställa dess kunders behov. Det faktum att processen återanvänds 

påverkar betydelse och inriktning för dess förbättringsarbete.  
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Ljungberg och Larsson (2001) har ytterligare en definition på termen process:  

 

”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkande aktiviteter som 

använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt 

ut”, från identifiering till tillfredställelse av kundens behov” 

 

Denna definition ser författarna mer som en komplett beskrivning av vad 

processen består av och hur den är relaterad till omvärlden. Det sekventiella 

synsättet är ersatt med ett nätverkstänkande som bättre överensstämmer med 

verkligheten än ovanstående definition. Processen har dessutom avgränsats 

genom en distinkt början och ett distinkt slut och denna anpassning tar sin 

utgångspunkt i kundens behov och tillfredsställelsen av detta behov. 

Definitionen belyser också behovet av information och resurser för att 

processen ska kunna skapa ett resultat. En process är i sig ”innehållslös”, det vill 

säga inkluderar varken humana eller andra övriga resurser. Det är först när 

resurser tillförs som värde kan skapas eller någon transformering 

överhuvudtaget kan ske. (Ljungberg och Larsson 2001) 

 

3.2.2 Identifiera och kartlägg processen  
 

Att en organisation arbetar efter och med processer innebär att utgå från en 

helhetsbild av de arbetsflöden som finns i organisationen och fokuserar på det 

tvärfunktionella flödet i stället för på funktioner. Detta kallar Engnell (1998) för 

att företaget har en utpräglad processyn och, som nämnt tidigare, att arbetet 

sker i flöden eller processer, som skär igenom de funktionella gränserna och det 

centrala är kundens behov och önskemål samt hur dessa ska uppfyllas. Fokus 

ligger alltså på hur arbetet utförs inom organisationen, till skillnad från den 

traditionella produktfokuseringen, som fokuserar på vad det är som utförs.  

 

Det traditionella organisationsschemat används ofta för att presentera och 

beskriva en organisation såväl internt som externt. Men Ljungberg och Larsson 

(2001) menar att organisationsschemat inte kan visa vad det egentligen är som 

uträttas. Det visar inte heller sambanden mellan den verksamhets som bedrivs 

och de kunder för vilka den finns till för. Det som visas är i huvudsak hur 

resurserna är organiserade samt hur rapporteringsvägarna och maktstrukturen 

ser ut. Författarna menar att det som ligger i fokus i det traditionella 

organisationsschemat är styrning och kontroll och inte värdeskapande samt att 

tyngdpunkten ligger internt och vertikalt och inte externt och horisontellt. De 

menar vidare att organisationsschemat är representativt såtillvida att det 

speglar den övervägande traditionen och strukturen vid tidpunkten för 

organisationens utformning och utveckling. Hänsyn till organisationens mål, 

strategier, konkurrenssituation kan vara relativt liten till organisationsschemat. 

Då medarbetarna ser sin organisation som en vertikal funktionsorienterad 
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organisation, så kan det leda till att medarbetarna leder den på samma sätt, ett 

sätt som kan vara utan samröre med kunden och därmed även med de 

värdeskapande processerna. (Ljungberg och Larsson 2001)   

 

För att skilja mellan olika processer krävs det en synlig processtruktur. Ett 

lämpligt sätt kan vara att bygga strukturen i två dimensioner, dels en dimension 

som beskriver den uppgiften som processen har och dels en hierarkisk 

dimension. Beroende på vilken uppgift en process har kan man bygga en 

processtruktur. (Rise och Wiklund läst i Egnell 1998) I denna struktur skiljer man 

mellan operativa processer, stödprocesser och ledningsprocesser: 

 

• Operativa processerna har till uppgift att uppfylla kundens behov och 

förädla de produkter eller tjänster som organisationen erbjuder kunden. 

Vanligtvis har dessa processer direkt kontakt med den externa kunden. 

• Stödprocesserna har till uppgift att tillhandahålla resurser till de 

operativa processerna.  

• Ledningsprocesserna har till uppgift att besluta om organisationens mål 

och strategier samt genomföra planering, styrning, förbättring och 

uppföljning av organisationens övriga processer.  

 

Vidare delas processer upp i huvudprocesser och delprocesser, där 

huvudprocessen kan bestå av ett antal delprocesser. Huvudprocesser kan 

definieras som de processer som har störst betydelse för verksamheten, det är 

processer som realiserar affärsidén eller verksamhetsidén. Uppgiften att 

identifiera eller bestämma organisationens huvudprocesser är subjektiv och 

kombinationen av huvudprocesser kan dessutom variera över tiden beroende på 

situation och behov. (Ljungberg och Larsson 2001)  

Huvudprocesserna bör skiljas från stöd- respektive ledningsprocesserna. 

Stödprocesser behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt 

men de är inte kritiska för företagets framgång. Ledningsprocesser används, 

som nämnt ovan, för att styra och koordinera huvudprocesserna och 

stödprocesserna. Författarna menar att ett företag utvecklar en 

huvudprocesskarta för att: 

 

• Kunna beskriva verksamheten från kundens perspektiv 

• Skapa en helhetsförståelse i organisationen 

• Identifiera verksamhetens viktigaste delar 

• Klargöra hur delar samverkar för att skapa en helhet 

 

3.2.3 Ledarskap i den processorienterade organisationen  
I en organisation som arbetar efter och med processer finns det fyra typer av 

formella ledare som har till uppgift att påverka och ansvara för processen 

(Dicander et al 2004); 
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• Processägaren 

• Linjechefen 

• Ledningsgruppen  

• Handledaren 

 

I arbetet med att utveckla processen utses en processägare, vilket bör göras så 

tidigt som möjligt. Processägarens roll är att se till helheten, sätta mål och leda 

utvecklingen av processen samt ansvara för att försöka uppnå 

kundtillfredsställelse.  Det kan vara till fördel om processägaren är en linjechef 

med ansvar över ett större snitt av processen. Processägaren skall också 

kommunicera och motivera medarbetare från andra avdelningar, gällande vikten 

om att utföra vissa aktiviteter för helhetens bästa.  

 

Linjechefen kan ibland uppleva att processarbetet kan ta ifrån honom makt samt 

att det kan upplevas som att processarbetet blir en konkurrent till dagliga 

arbetet, och denna prestigekamp gagnar inte utvecklingen av verksamheten.  Det 

är därför viktigt att linjechefen och processägaren samarbetar för att 

tillsammans skapa rätt förutsättningar för processarbetet. Viktiga aspekter är att 

skapa ett helhetstänkande samt att det åder god kommunikation mellan 

processägare och linjechefen.   

 

Ledningsgruppen har ett stort ansvar i processarbetet. Deras engagemang och 

förståelse för vad arbetet kommer att innebära är helt avgörande för arbetets 

framgång. Ledningsgruppen skapar förutsättningar för att arbetet skall 

genomföras och de behöver ha den kunskap som krävs för att stötta och 

underlätta arbetet för linjechefer, processägare och processteam. Många 

ledningsgrupper tror att resultatet kan uppnås genom att endast besluta om att 

införa processarbete. Ledningen ska även skapa de rätta förutsättningarna för 

processarbetet genom att visa på en tydlig prioritering av processarbete, ställa 

krav på konkreta handlingsplaner och att avsätta tid för processmöten. På detta 

sätt synliggör ledningen sitt engagemang.  

 

För att stödja en nybliven processägare kan en handledare tillsättas, denna skall 

hjälpa till att handleda och föra arbetsgruppens diskussioner framåt. 

Handledaren bör vara en person som står lite utanför och behöver inte ha 

kunskap om den processen. Handledaren kan vara en person från en annan 

avdelning, kvalitetsansvarig eller en extern konsult. Men med tiden bör detta 

ansvar helt övergå till processägaren.  

 

3.2.4 Processledning enskilda 
 
Processledning är, som nämnt tidigare, en systematisk metod för att organisera, 

leda och ständigt förbättra en organisations processer. Processledning bygger på 

att se och leda organisationen som ett system av tvärfunktionella processer 
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istället för vertikala funktioner. (Egnell 1998) Centralt vid processledning, menar 

Egnell, är att utgå från ett helhetsperspektiv att se på organisationen och att 

förbättra processernas:  

 

• Kvalitet, det vill säga processernas förmåga att tillfredställa kundens eller 

kundernas behov och förväntningar. 

• Effektivitet, det vill säga hur väl processerna utnyttjar organisationens 

resurser för att producera resultatet. 

• Anpassningsförmåga, det vill säga hur väl processerna kan anpassas till 

förändrade förutsättningar. 

 

Dessa tre egenskaper är de, som Egnell (1998) anser, vara de som alltså behöver 

mätas i varje process. För att införa processledning i en organisation behöver 

organisationen därför organisera sig för skapa de rätta förutsättningarna för att 

kunna leda och förbättra processerna. 

 

Egnell (1998) menar att en organisation behöver en arbetsmodell som har till 

följd ett systematiskt införande av processledning i organisationen. Detta 

tillvägagångssätt som Egnell använder sig av, för att införa processledning i en 

organisation, kan i stort sammanfattas i följande metodsteg: 

 

1. Identifiera organisationens operativa processer samt lednings- och 

stödprocesser och fatta beslut om i vilka processer processledning ska 

tillämpas.  

2. Utse ansvariga ägare för dessa processer.  

3. Besluta om vilken process som först skall förbättras och sätt mål för 

förbättringsarbetet. 

4. Kartlägg och beskriv processen samt synliggör dess kunder och 

leverantörer. 

5. Bestäm mätpunkter och påbörja mätningarna. 

6. Analysera processen och välj angreppssätt för att förbättra processen. 

7. Implementera förändringarna i processen. 

8. Genomför kontinuerliga mätningar och förbättringar i processen. 

 

För att styra och koordinera huvud- och stödprocesserna behövs 

ledningsprocesser, men många ledare i företag kan ha svårt att se hur deras 

arbete skulle kunna beskrivas som en strukturerad process, detta menar 

Ljungberg och Larson (2001). Ett par anledningar som författarna tar upp som 

orsak, är att ledare anser att det egna arbetet är för komplicerat för att kunna 

kartläggas och därefter beskrivas som en process. En annan orsak kan även bero 

på att majoriteten av ledarnas arbetstid går åt att vara behjälplig för att lösa 

diverse problem som uppstår inom den dagliga verksamheten. Det ägnas helt 

enkelt för lite tid åt styrning och koordination av verksamhetens processer.  
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Egnell (1998) menar att resultatet som kan utläsa av att processledning har 

använts i en process är att processen: 

 

• Har en ägare med ansvar och befogenheter att både leda och kontinuerligt 

förbättra processen, det vill säga att processen har en utsedd 

processägare.  

• Är identifierad och dokumenterad samt är känd av alla medarbetare som 

arbetar i processen. 

• Har preciserade gränssnitt till kunder och leverantörer.  

• Har en grupp personer som tillsammans med processägaren arbetar med 

att kontinuerligt förbättra processen, att det finns en utsedd 

processförbättringsgrupp inom organisationen. 

• Har etablerade mätpunkter som kontinuerligt mäter processens kvalitet, 

effektivitet och anpassningsförmåga. 

• Är stabil, det vill säga processens resultat går att förutsäga inom 

förutsägbara gränser. 

• Kontinuerligt utvecklas och förbättras. 

 

3.3 ANALYS OCH UTVECKLING AV PROCESSER 

3.3.1 Utgångspunkter för processanalys  
 

För att uppnå ständiga förbättringar måste processerna analyseras. 

Processanalysen är situationsspecifik och den genomförs när problem uppstår 

med en process eller av andra anledningar som till exempel när organisationen 

precis har börjat med att processorientera sin verksamhet och vill finna 

möjligheter för förbättringar. Processanalysens exakta innehåll bestäms av den 

rådande situationen och de möjligheter den erbjuder. Detta leder till att antalet 

möjliga analyser är oändligt. (Ljungberg och Larsson 2001) 

 

Olika typer av analyser ställer olika krav på tillgång till underlag samt 

bakgrundsinformation för processen i fråga. Ljungberg och Larsson (2001) 

menar att oavsett vilken analys man avser att genomföra bör nedanstående 

punkter tas fram och finnas tillgängligt för den eller de parter som ska 

genomföra analysen Dessa fem delar ger tillsammans en bra bild av en process, 

dels problem och möjligheter: 

 

• Övergripande beskrivning av processens syfte, objekt in, objekt ut, 

effekter, kunder och leverantörer, en processpecifikation 

• Underlag för förståelse för den övergripande processmiljön, en 

processrevision. 

• Identifierade och förstådda krav och förväntningar från kunder och andra 

intressenter, kund- och intressebeskrivning 
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• Detaljerad beskrivning av processens utseende och innehåll, processkarta, 

eventuellt kompletterad med processpecifikationer på delprocessnivå 

• Mätvärden för processens prestationer och viktiga egenskaper 

3.3.2 Processmodellen 
Processmodellen består av fem faser (Dicander et al 2004): 

 

1. Starta 

Ledningen tar ut riktningen, sätter mål samt identifierar vilka processer som 

finns i förtaget. Detta utgör plattformen för det kommande arbetet och skall det 

nya arbetssättet lyckas är det viktigt att det förankras ordentligt i hela 

organisationen. Framförallt är det viktigt att medarbetarna vet varför arbetet 

utförs, detta kan liknas till att sätter upp en vision om vad vill åstadkomma. Är 

målet att bli ISO certifierad, få nöjdare kunder, bli lönsammare osv.  Ledningen 

skall också i detta steg ta ut ett processteam där det skall ingå visa 

nyckelpersoner inom processerna. Det som är av stor vikt är att alla 

delprocesser är representerade av någon kunnig på området i teamet. I teamet 

bör det också finnas en representant för IT avdelningen eftersom de flesta 

processer idag är beroende av någon form av it stöd. Med hjälp av teamets 

samlade kunskap är det möjligt att skapa en heltäckande processkarta. Redan i 

detta steg ska medarbetarna involveras, genom att kommunicera ut bakgrunden 

till varför företaget valt att satsa på processarbetet och alla ska tydligt kunna se 

kopplingarna till vad man hittills gjort och det fortsatta utvecklings- och 

förbättringsarbetet samt det kommande processarbetet. Det viktiga är att alla 

förstår vad processarbetet innebär, vilka egna processer företaget består av. 

Medarbetarna ska hela tiden få information om hur processarbetet fortskrider, 

detta är något som hela tiden ska vara synligt samt att ingen känner sig 

förbisedd. 

 

2. Analysera nuläget 

Efter att ha prioriterat processerna arbetar vidare med en process i taget. Man 

samlar medarbetare som ingår i flödet till ett team som tillsammans kartlägger 

nuläget och kommer överens med en gemensam beskrivning av hur det ser ut 

idag. Resultatet av detta arbete blir tillslut en processkarta. Processkarten skall 

sedan stämmas av och kontrolleras för att se till att den verkligen är korrekt 

samt att stämma av alla problem i processen för att komplettera kartan samt att 

i detta steg identifiera de problem som man ska börja med och sedan utse 

problemlösningsteam till varje problem.  

 

3. Lösa problemen 

I detta steg tittar man närmare på flaskhalsarna, störningarna och problemen 

samt försöker hitta en lösning till dessa. Detta skall utföras av ett 

problemlösningsteam som har kunskap om området men som står utanför 

processteamet och där vissa berörs av problemet. Problemlösningsteamet skall 

först och främst komma fram till källan av problemet. Problemlösningsteamet 
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presenterar sedan sina problemlösningsförslag till processgruppen som sedan 

tar beslut i frågan utifrån sitt helhetsperspektiv.   

 

4. Säkra kvalitet 

Kvalitetssäkring syftar till att förebygga att det blir fel genom att använda sig av 

checklistor och utbildning, samt att det kan underlätta i att hitta fel i och med 

uppföljningar och mätetal. Kvalitetssäkring syftar även till att åtgärda när det 

blivit fel och förbättra detta. När detta genomförts skall den nya rutinen 

uppdateras och alla som är berörda skall så snabbt som möjligt få tillgång till 

dessa. De nya rutinerna dokumenteras, gärna i ett gemensamt arbetsdokument. 

 

 

 

5. Förbättra 

Detta steg syftar till att kontinuerligt förbättra processen. Arbetet med att 

finslipa processen skall göras löpande och det kan röra sig om att ta bort 

onödiga administrativa rutiner och dokument, minimera antalet icke 

värdeskapande aktiviteter eller att förenkla processen.  

 

3.3.3 Metod för processanalys  
 

Det klassiska kvalitetshjulet ”PDCA” (Plan, Do, Check, Act), pekar på vikten av att 

planera (plan) varje förbättring innan den genomförs (do). En förbättring bör 

dessutom följas upp (check) för att avgöra om utfallet blev som tänkt. Beroende 

på utfallet av uppföljningen bör man agera (act) genom att finjustera lösningen, 

genomföra den fullt ut. PDCA-modellen är tänkt att appliceras på aktiviteter som 

syftar att utveckla en verksamhet. Det tankesätt modellen förmedlar kan 

emellertid användas för att analysera karaktären på en process olika 

delprocesser eller aktiviteter. Enligt ovanstående resonemang kan aktiviteter i en 

process klassificeras enligt följande fyra kategorier (Ljungberg och Larsson 

2001): 

 

• Planerande (plan) 

• Utförande (do) 

• Utvärderande (check) 

• Korrigerande (act) 

 

En välutvecklad process bör innehålla aktiviteter från alla dessa kategorier. 

Aktiviteter bör inte bara utföras, de bör också planeras, utvärderas och vid 

behov korrigeras. I ett ideal fall är de fyra typerna av aktiviteterna 

representerade i processen om än i olika omfattning, troligtvis dominerar de 

aktiviteterna där själva utförandet realiseras. Uppföljning, lärande, feedback och 

utveckling är inte något som ska hanteras vid sidan om utan vara en integrerad 

del av processen. Dessa aktiviteter syftar till att dra nytta av lärdomar från de 
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utvärderade aktiviteterna genom att ändra planer, sätt att mäta, processen i sig 

själv etcetera. Att tillämpa denna modell och tankesätt är något som kan 

tillämpas i alla processer. (Ljungberg och Larsson 2001) 

 

3.4 FÖRBÄTTRINGSARBETE 

Ett att målen med införandet av verksamhetssystemet är att verka för ständiga 

förbättringar. Ständiga förbättringar kan förklaras som en process, vars fokus är 

att kontinuerligt öka effektiviteten i en organisation för att syfta till att nå 

uppställda mål. Kontinuiteten i förbättringsarbetet innefattar att förbättringar 

ska vara stadigvarande och framåtsträvande. Ständig förbättring är i grunden en 

respons till marknadens ökande krav och förväntningar på utvecklingen av 

kvalitetsarbetet i varje organisation och företag. (SIS 2006) 

 

Att etablera och driva ständiga förbättringar är på intet sätt unikt för 

processorganisationen, varken med avseende på betydelse eller principiella 

tillvägagångssätt. Det klassiska kvalitetshjulet eller PDCA - hjulet är centralt 

inom ständiga förbättringar, och den tillhör den kategori av modeller som tycks 

vara för enkla för att värderas till fullo. Det är lätt att avfärda en så enkel modell 

som PDCA-cykeln genom uppfattningen att den helt enkelt är för enkel för att 

kunna bidra till lösning av mångfacetterade problem i en komplex verklighet. 

Det som är orsaken till att denna enkla modell fungerar är helt enkelt att 

använda den, det vill säga att få hela organisationen att i vardagen tänka 

”PDCA”. Avsaknaden av ständiga förbättringar medför inte oförändrad 

kapabilitet och prestation utan betyder vanligen att dessa minskar. Ständiga 

förbättringar kan till och med krävas för att bibehålla tidigare vunna nivåer, 

speciellt om omvärlden, kundkrav och konkurrenter, hela tiden förändras. 

(Ljungberg och Larsson 2001) 

 

Om en organisation väljer att ta lätt på modellens tankegång kommer inte 

modellen att utnyttjas till fullo. I många organisationer där man varit 

framgångsrik i ständiga förbättringar har man tagit väl vara på den struktur som 

modellen erbjuder. Alla förbättringar följer modellen och genomförs som ett 

strukturerat uppdrag. Vid varje tidpunkt är uppdraget dokumenterat och det är 

tydligt vilka framsteg som har uppnåtts. (Ljungberg och Larsson 2001) 

 

Att etablera ständiga förbättringar i hög grad en kulturell utmaning. Den 

grundläggande värdering som ständiga förbättringar bygger på är att det alltid 

finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. En 

organisation kan inte präglas av ständiga förbättringar om inte alla i 

organisationen deltar. Organisationer som lyckats har fått alla att se det som sin 

uppgift att aktivt arbeta för att identifiera kvalitetsbrister i verksamheten och 

bidra till att dessa åtgärdas. För att nå detta måste det vara tillåtet för alla att 
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ifrågasätta existerande rutiner och ge förslag på förbättringar. Det är endast 

genom att utnyttja organisationens samlade kompetens och erfarenhet som man 

kan bli framgångsrik i de ständiga förbättringarna. (Ljungberg och Larsson 2001) 

3.5 ORGANISATIONSKULTUR 

Division GSS har som en traditionell linjeorganisation har infört 

processorientering vilket är en större organisations förändring. Hur förändringar 

tas emot i en organisation är beroende av företagskulturen.  Företagskultur är 

ett begrepp som används för att beskriva ett antal gemensamma normer och 

värderingar som delas av medarbetarna i ett företag. Definition av 

företagskultur kan ses som ett mönster av gemensamma värderingar och 

föreställningar som ger medarbetarna i en organisation mening, och förser dem 

med riktlinjer för beteendet i den organisationen. Kulturen kan därför komma 

att stå för värderingar som vilar djupt inne i företaget, trots att värderingar 

alltid är närvarande kan de vara svåra att urskilja. Den kultur som finns i ett 

företag är följden av dess förflutna, och den ger stabilitet, mening och 

förutsägbarhet åt företaget. (Grönroos 2002, Schein 1984) 

 

“Organisational culture is the pattern of basic assumptions that a given group 

has invented, discovered, or developed in learning to cope with its problems of 

external adaption and internal integration, and that have worked well enough to 

be considered valid, and, therefore, to be taught to new members as the correct 

way to perceive, think, and feel in relation to those problems.”  

(Schein 1984, s 3) 

 

 

Den gemensamma kulturen har stor effekt på hur medarbetarna, inom företaget, 

arbetar tillsammans och med sina kunder. Kulturen påverkar även hur företaget, 

och dess medarbetare, uppfattas i sitt sätt att agera utåt mot marknaden. En 

framgångsrik organisationskultur kan fungera som en motivator för personalen i 

deras strävan mot att nå såväl personliga som organisatoriska mål. (de 

Chernatony, läst i Apéria 2004) 

 

Företagskulturen kan beskrivas som ett internt klimat i företaget, som till stor 

del beror på hur de interna relationerna fungerar mellan olika människor i 

företaget, och det kan uppfattas som en samlad känsla av avd som är viktigt i ett 

företag. Det är resultatet av de mål som personalen uppmanas att sträva efter i 

sitt arbete och hur de dagliga rutinerna hanteras i företaget. Tidd et al. (1997) 

menar att ett företag bör utveckla ett kreativt klimat som stödjer medarbetarna i 

organisationen att utveckla innovativa idéer. Grönroos (2002) menar att 

tjänsteföretag har behov av hantera det interna klimatet på ett sådant sätt att 

medarbetarna, som betjänar interna eller externa kunder, utvecklar positiva 

attityder inom tjänsteverksamheten. Med detta som grund menar Grönroos 
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(2002) att ett företags kultur och klimat har stor betydelse för hur pass 

serviceinriktade och innovativa medarbetarna är.  

3.6 INDIVIDEN I ORGANISATIONEN 

Förutom organisationskulturen är processarbetets genomförande även starkt 

beroende av individerna i organisationen och deras motivation att genomföra 

förändringarna. Författaren Schou (1991) använder sig av Vrooms 

förväntansteori för att definiera motivation och definierar det som ett val mellan 

hur mycket ansträngning det är värt att lägga ner på ett visst arbete i 

förhållande till den belöning som ansträngningen förväntas att ge, se Figur 3 

nedan. Vrooms modell består av tre delar där den första delen innebär att en 

individs motivation påverkas av de förväntningar som denne har på framtida 

resultat samt resultatets förväntade värde. Den andra delen av modellen består 

av individens förväntningar på den belöning som prestationen bör ge. 

Individens förväntningar speglas av dennes självförtroende, tidigare framgångar 

och misslyckanden samt tillgång på information och hjälp. Slutligen påverkas 

individens motivation även av hur stor önskan är om att få erhålla belöningen 

och om belöningen uppväger ansträngningarna. Motivationen är störst om 

individen vet vilket resultat ansträngningarna leder till, om resultatet är 

attraktivt samt om individen tror sig kunna uppnå målet. Därför är det viktigt 

för ledningen att sätta upp synliga och realistiska mål för sina medarbetare. 

(Schou 1991) 

 

Begreppet motivation syftar inte till det faktiska beteendet eller handlingen i sig, 

utan syftar på de inre och yttre krafterna som påverkar individens 

handlingsmönster. Motivation bygger enkelt förklarat på behov och 

förväntningar som resulterar i en drivkraft, det vill säga vårt beteende och 

handlingsmönster. Denna drivkraft hjälper till att uppnå eftersträvade mål vilka 

i sin tur inger en känsla av uppfyllelse och tillfredsställelse. Denna 

tillfredsställelse resulterar i ytterligare motivation som påverkar individens 

framtida val och handlingsmönster. (Mullins 1999)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 Motivation och drivkraftscykeln 
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Mål fungerar i praktiken på samma sätt i alla organisationer, det vill säga som en 

referenspunkt individen kan jämföra sig med i sitt arbete. För att en individ ska 

känna motivation och därmed utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt spelar 

mål en viktig roll i organisationen. Författarna Jacobsen och Thorsvik (1998) 

beskriver Edward Lockes målteori och modell för fastställande av mål. Enligt 

denna teori ska målen vara lagom svåra, specifika samt vara accepterade av 

individen. Locke menar även att målen påverkar prestationen på fyra olika sätt; 

de ökar ansträngningen och uthålligheten, fokuserar uppmärksamheten samt 

stimulerar utvecklandet av lösningar på ett visst problem. (Jacobsen och 

Thorsvik 1998) 
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras empiriskt material avseende division GSS 

verksamhetsledningssystem. Kapitlet inleds med en bakgrund kring hur 

verksamhetsledningssystemet uppkom samt beskrivning av huvudprocesskartan. 

Varpå följer beskrivning av divisionens ledningsprocess – ”Leda och styra 

verksamheten”. Därefter kommer Division GSS organisation att beskrivas 

närmare. 

  

4.1 VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEMET 

Division GSS tog fram ett verksamhets ledningssystem i samband med en större 

uppgradering av ISO9001. Ett av de nya kraven i uppgraderingen var kravet på 

processledning.  

4.1.1 Bakgrund till framtagandet av verksamhetsledningssystemet 
 

Bakgrunden till att verksamhetsledningssystemet uppkom dess framtagande kan 

förklaras av ett antal sammanslagningar av olika divisioner inom företaget. Vid 

år 2000 slogs två enheter från divisionen Celsius Aerotech samt företaget 

MOVEO samman för att bilda en enda division. Inom dessa enheter hade det 

bedrivits olika former av kvalitetsarbete. Förklaringen till detta var att enheterna 

ville certifiera sig mot ISO9001. (Respondenten inom div GSS 2006) 

 

Det kvalitetssystem som tidigare hade arbetats fram inom enheten Celsius 

Aerotech förklarar kvalitetschefen (2006) att detta saknade den övergripande 

helhetssynen som ett verksamhetsledningssystem borde ha.  Inom MOVEO 

enheten var däremot certifieringsarbetet mer heltäckande och bestod av två 

delar. Den ena delen var en handbok som benämndes som Operativ handbok och 

den andra delen kallades för Arbetsinstruktioner. Sammanslagningen av 

enheterna och viljan att arbeta mer kvalitetsinriktat var bidragande orsaker till 

en ytterliggare omorganisation och denna bidrog till bildandet av division Flyg- 

och Bassystem bildandes. (Respondenten inom div GSS 2006) 

 

Samtidigt som omorganisationen genomfördes skedde en större uppgradering av 

ISO9001. Ett av de nya kraven i uppgraderingen av standarden var det nya 

kravet på processledning. Eftersom divisionen hade som mål att arbeta mot 

certifiering inom ISO9001, resulterade detta nya krav till att divisionsledningen 

beslöt att divisionen Flyg- och Bassystem skulle utveckla ett 

verksamhetsledningssystem som var processorienterat. Detta skulle dels bygga 

på de kvalitetssystem som fanns utarbetade men det nya 

verksamhetsledningssystemet skulle även bygga på de nya ISO-krav samt 

myndighetskrav som hade uppkommit med tiden samt att det nya 
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verksamhetsledningssystemet skulle vara helt webbaserat. (Respondenten inom 

div GSS 2006) 

 

Divisionsledningen gav kvalitetschefen i uppdrag att arbeta fram det nya 

processorienterade verksamhetsledningssystemet. Det första steget bestod i att 

utbilda cheferna inom divisionen i processledning, som kvalitetschefen utförde 

tillsammans med en extern konsult. Nästa steg var att utbilda vissa medarbetare 

som skulle ha ansvar för att driva vissa verksamhetsområden. Vilka dessa var 

beslutades av avdelningschefen och målet var att välja ut områden som de ansåg 

kunde vara processorienterade. På detta sätt kartlades de operativa processerna 

som skulle ingå i verksamhetsledningssystemet. Gällande kartläggningen av 

ledningsprocesserna ansåg kvalitetschefen att detta var betydligt lättare än 

kartläggningen av de operativa processerna. Enkelheten berodde på att 

kvalitetschefen anser att de flesta företag mer eller mindre leds på samma sätt, 

fast dock med små variationer. Framtagningen av ledningsprocesserna kan 

sammanfattas i följande delprocesser(Respondenten inom div GSS 2006):  

 

• Fastställa en organisation 

• Ta fram strategiska planer och mål 

• Fördela ansvar och befogenheter 

• Skapa tillgängliga resurser och budgetera  

• Underhålla ett verksamhetsledningssystem 

 

Att fastställa dessa huvudpunkter utfördes till största del av kvalitetschefen 

själv med divisionschefen som stöd. 

  

4.1.2 Division GSS Verksamhetsledningssystem 
 

Saab Aerotech använder sig av ett verksamhetsledningssystem för att styra 

verksamheten, och därmed dess produkter, kvalitet och miljö. Syftet med 

verksamhetsledningssystemet är att skapa en processorienterad organisation, 

och ses som den naturliga utgångspunkten för hur verksamheten ska utformas, 

ledas, bedrivas och utvecklas. Verksamhetsledningssystemet har en stark 

kundfokus och är således utformat för att beakta och uppfylla behov, krav och 

förväntningar hos Saab Aerotechs kunder och intressenter. Verksamhetens 

huvudprocesskarta består av tre processer för såväl ledning och stöd som 

kunduppdrag; underhålls- tjänste och utvecklingsprocesser, se Figur 1. (VLS 

Intern information 2005) 

 

För division GSS gäller att ledningsprocesserna beskriver hur verksamheten ska 

ledas, planeras, organiseras, budgeteras och utvärderas samt hur resurser ska 

utvecklas. Målet för ledningsprocesserna är att division GSS ska uppfylla de 

verksamhetsmål som har ställts av företagsledningen. Dessutom innefattar 

division GSS verksamhetsledningssystem affärsprocesser. Affärsprocesserna 
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beskriver hur kontrakt hanteras, hur kundförfrågningar leder fram till order 

samt hur affärer utvecklas.  

 

För att uppnå önskat resultat och effektivitet arbetar division GSS efter att 

hantera resurser och aktiviteter styrt efter processer. Syftet är att dessa 

processer ska styra och leda företaget mot uppsatta mål. 

Verksamhetsledningssystemets processer är framtagna tillsammans med 

medarbetarna i organisationen och beskrivs och utges i såväl tryckta som 

elektroniska instruktioner, handböcker samt process- och metodbeskrivningar. 

(Hammermo & Rigbrandt 2005) 

 

Verksamhetsledningssystemet syftar till att stödja och utveckla ledarskap, 

medarbetares engagemang samt till att styra såväl kunduppdrag som 

resurshantering och öka den interna och externa samverkan. 

Verksamhetssystemet baseras på kvalitetsmiljö policys och säkerhetspolicys 

samt att det svarar mot ett antal standarder. I enlighet med detta innehar 

division GSS certifikat och kan således säkerställa att leveranserna av såväl varor 

som tjänster håller en viss nivå avseende förestående policys. (Hammermo & 

Rigbrandt 2005) 

 

Division GSS har i första hand utvecklat sitt verksamhetsledningssystem till att 

innefatta de operativa processerna. Idag är verksamhetsledningssystemet 

utvecklat till den nivå som divisionsledningen har beslutat om, men det ska 

utvecklas i takt med vad behoven kräver. Ansvarig för att se till att 

verksamhetsledningssystemet uppfyller de ställda kvalitets-, säkerhets- och 

miljökraven samt att se till att verksamheten arbetar processorienterat i enlighet 

med verksamhetsledningssystemet ligger på kvalitetschefen för division GSS. 

Efter att processer tagits fram med berörda medarbetare behöver detta förankras 

genom att skapa en förståelse för mekanismen bakom det processorienterade 

arbetssättet, som utförs genom att hålla utbildning med medarbetarna. 

Utbildningen ”Principer för kvalitetsledning” har utformats i syfte till att ge alla 

samma bild av verksamhetsledningssystemet och dess syfte samt skapa en 

grund i att få processer och system att fungera. Verksamhetsledningssystemet 

ska vara ett levande system som ska utgöra ett stöd för medarbetarna i 

organisationen, varför kontinuerlig feedback från dessa skapar och förbättrar 

dess utformning. (Hammermo & Rigbrandt 2005) 

4.1.3 Division GSS huvudprocess 
 

Huvudprocesskartan beskriver och redogör för de processer och operationer 

som ingår i division GSS Verksamhetsledningssystem, se Figur5.  
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Figur 4 Division GSS Huvudprocesskarta 
 

 

 

Divisionens huvudprocesskarta kan delas in följande delprocesser: 

 

• Ledningsprocesser 

• Affärsprocesser 

• Stödprocesser 

• Operativa processer 

 

Bland stödprocesserna återfinns de återstående divisions- och 

affärsenhetsinstruktioner, det vill säga de instruktioner som inte har inarbetats i 

huvudprocessbeskrivningen. (Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Den som är processledare för huvudprocesserna och däri de ingående 

ledningsprocesserna är divisionschefen och operatörer i huvudprocessen är 

affärsenhetens linjechefer. Processledare för de operativa processerna utses av 

affärsenhetschef. Divisionen har två ledningsprocesser, där den första är leda 

och styra verksamheten och den andra är utveckla resurser. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Som tidigare nämnts har ledningsprocessen Leda och styra verksamheten 

studerats i detta projekt som visualiseras i Figur 4 ovan.  

 

4.1.4 Ledningsprocessen - Leda och styra verksamheten 
 

Processen att Leda och styra verksamheten har till uppgift att planera, 

organisera och budgetera divisionens verksamhet samt att utvärdera och 

rapportera verksamheten. Men den har även till uppgift att upprätta och 

underhålla ett processinriktat verksamhetssystem inom verksamheten, se Figur 

5. (Verksamhetsledningssystem 2006)  
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Figur 5 Processen Leda och styra verksamheten 

 

 

Ledningsprocessen Leda och styra verksamheten består av tre delprocesser: 

 

1. Planera verksamheten 

2. Upprätta verksamhetsmål 

3. Utvärdera och redovisa verksamheten 

 

Planera verksamheten 

Att Planera verksamheten inom division GSS innebär, att utgående från 

divisionens strategiska plan och årliga nuvärdesanalys, upprätta 

verksamhetsmål. Dessa uppsatta mål ligger till grund för affärsenheternas 

handlingsprogram och även för att organisera verksamheten. Inom planeringen 

ingår även att budgetera divisionens resurser och följa upp och redovisa de 

olika processernas ekonomiska resultat. (Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Varje år upprättas en strategisk plan, med tyngdpunkter på de uppsatta 

verksamhetsmålen de kommande fem åren. Utgående från den strategiska 

planen skall varje affärsenhet inför kommande år utforma och dokumentera mål 

och långsiktiga visioner. Dessa föredras och fastställs av Divisionschefen. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Uppföljning av affärsenheternas planer sker vid dokumenterade möten med 

Affärsenhetscheferna, som ansvarar för att planerna hålls uppdaterade. 

Divisionens och affärsenheternas kvalitetsmål anges tillsammans med 

marknadsmål i planerna. 

 

Divisionens ledning har en gemensam kvalitetspolicy och strategi med stark 

kundfokusering. Denna policy och strategi ska utgöra en grund för 

medarbetarnas inställning till både interna som externa kunder. Den innebär att 
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de ska leverera varor och tjänster som uppfyller kundernas krav och 

förväntningar. Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att kunderna finner 

värde i att anlita företaget som en långsiktig partner. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Mätbara mål sätts på kundundersökningar samt leveranssäkerhet. Varje år väljer 

divisionens ledningsgrupp ut tre till fem kunder eller produkter, för analys för 

att erhålla kunskap och inblick i kundens uppfattning av divisionen. 

(Respondenten inom div GSS 2006) 

 

Upprätta verksamhetssystem 

Den andra delprocessen i ledningsprocessen att Leda och styra verksamheten är 

att Upprätta verksamhetssystem. Syftet med divisionens verksamhetssystem är 

som ovan nämnt att styra verksamheten mot avtalade mål. Inom denna 

delprocess formaliseras ett system för att säkerställa att divisionens 

medarbetare erhåller nödvändig information för sina arbetsuppgifter. Att 

upprätta ett verksamhetssystem innebär att upprätta processer samt 

erforderliga instruktioner och parallellt med detta ska dessa processer 

underhållas genom att arbeta efter ständig förbättring. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 
 

Inom division GSS används processer för att beskriva hur målen ska uppnås. 

Man börjar övergripande beskriva genom en huvudprocess som bryts ned i 

delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och 

procedurer. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, 

Maskiner, Metoder och Materiel. 

 

Processarbetet börjar med att identifiera processen vilket innebär att sätta namn 

på processen, utse processledare, utse processteam bestående av processledare 

och operatörer samt att utse en stödgrupp, bestående av processteam och 

eventuellt linjechef som ansvarar för att tillsätta resurser, inklusive en 

moderator med erfarenhet att etablera processer.  

 

Därefter skall kartläggning ske. Kartläggningsarbetet skall bidra till att 

processteamet erhåller grundlig förståelse för processens olika delar. Vid val av 

mått kan operativa mått som ledtid eller övergripande mått som 

kundtillfredsställelse väljas. Kartläggningsarbetet kommer att identifiera ett 

antal förbättringsmöjligheter, vissa kan genomföras direkt, andra noteras och 

prioriteras för senare förbättringsarbete. (Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Därefter skall processen utvecklas vilket innebär att kontinuerligt förbättra den 

genom att mäta och analysera, skärpa mål, jämföra med andra processer och 

arbeta med att förändra processen till det bättre. Vid identifieringar av 

förbättringar som upptäckts via mätningar och analyser i processen ska 

korrigerande åtgärder tas vid. (Verksamhetsledningssystem 2006) 
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Efter kartläggningsarbetet är klart skall en instruktion upprättas. Detta innebär 

att processerna skall dokumenteras. Ansvariga för att instruktioner upprättas är 

division eller affärsenhet. Befattningshavare med rätt att fastställa instruktioner 

ansvarar för granskning och fastställande av såväl nya som ändrade 

instruktioner. (Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Beslut om fastställelse av en lednings- eller affärsprocess fattas vid 

divisionsledningsmöte och ska finnas dokumenterat i mötesprotokollet. Beslut 

om fastställelse av en operativ- eller stödprocess tas vid affärsenhetsmöte och 

dokumenteras i protokoll.  

 

Ansvariga för att instruktioner vid behov utfärdas är division eller affärsenhet. 

Befattningshavare med rätt att fastställa instruktioner ansvarar för granskning 

och fastställande av såväl nya som ändrade instruktioner. Handläggare för 

divisionsinstruktioner är den funktion inom divisionen som representerar ämnet 

som instruktionen innehåller. 

 

All arbetsledande personal är skyldig att informera de medarbetare vilka berörs 

av innehållet i verksamhetssystemet samt vid behov även fördela dessa. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Analysera och utvärdera process 

På alla nivåer inom företaget ska det finnas och tillämpas rutiner för att mäta, 

insamla och utvärdera information. Denna information ska ge underlag till 

beslut om åtgärder för att säkerställa och ständigt förbättra organisationens 

funktion samt kunders och andra intressenters tillfredsställelse. Rutinerna ska 

användas med urskiljning och endast där de ger ett mervärde för 

organisationen. Metoder ska utvecklas och anpassas till varje enskild 

affärsenhets/sektions behov. Resultat av vidtagna åtgärder ska sammanställas 

av affärsenhetsledningen och rapporteras till divisionsstab Kvalitet för att ingå i 

divisionsledningens genomgång. (Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Divisionsledningen ska med jämna mellanrum gå igenom verksamhetssystemet 

för att bedöma om systemet är effektivt, om det efterlevs och om det har 

lämplig omfattning. Denna genomgång ska ske minst en gång per år.  

 

Genomgången ska beröra:  

• Deltagare  

• Ansvars- och uppgiftsfördelning samt befogenheter  

• Resurser och kompetens  

• Verksamhetssystem  

• Kvalitetspolicy  

• Kvalitetsmål och mätvärde  

• Egenuppföljning  
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• Revisionsverksamheten  

• Åtgärder för ständiga förbättringar  

 

Slutsatser som framkommer vid genomgången ska utgöra grund för nödvändiga 

åtgärder av divisionsledningen och rapporteras till företagets kvalitetsstab för 

att ingå som underlag till företagsledningens genomgång. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

4.1.5 Ansvarfördelning i verksamhet ledningssystemet 
 

Processägaren, det vill säga affärsenhetschef eller sektionschef, tillsätter ledare 

till de operativa processer som drivs inom egen affärsenheten respektive 

sektionen. Affärsenhetschefen tillsätter processledare för de operativa processer 

som ska operera över organisationsgränserna. Det är divisionschefen som 

tillsätter ledare för divisionsgemensamma processer. Specifikt 

processägaransvar fastställs i processbeskrivningen för respektive process. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 

 

Processledarens generella ansvar och befogenheter omfattar: 

• Att i samråd med linjechef överenskomma om personella och materiella 

resurser som krävs för att driva processen. 

• Att i samarbete med operatörer och stödgrupp etablera processen i 

enlighet med riktlinjer för hur en process skall etableras.  

• Kontinuerligt utveckla processen genom att med genomförda mätningar 

som grund införa förändringar i syfte att förbättra processens produkter 

och genomförande.  

• Att med processledare till föregående process (kund, om tillämpligt) 

definiera gränsyta och överenskomma om krav på inobjekt. 

• Att med processledare till efterföljande process (kund, om tillämpligt) 

definiera gränsyta och överenskomma om krav på utobjekt. 

• Styra processen så att kundens krav och behov uppfylls. 

• Rapportera resultat av uppföljningar i en årlig processrapport. 

• Underteckna de handlingar som anges i processbeskrivningen. 

4.1.6 Löpande revidering av verksamhetsledningssystemet 
 

Till största delen stämmer de kartlagda processerna överens med verkligheten. 

Men när ett fel upptäckta får processen revideras. Behov av revidering 

uppkommer ibland utifrån ett spontant önskemål, då diskuteras och värderas 

önskemålen. Ganska ofta resulterar detta i en justering av processen. En lite mer 

omfattande uppdatering skedde i samband med certifiering mot ISO14001 under 

2005. Det aktiva förbättringsarbetet är nära kopplat till styrda aktiviteter som 

internrevisioner och processgenomgångar. Kvalitetschefen upplever att detta är 
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tillräckligt då han menar att förbättringsarbetet inte får bli ett självändamål. 

(Respondenten inom div GSS 2006) 

 

Revidering sker på i huvudsak tre sätt:  

• Interna revisioner 

• Processgenomgångar 

• Ledningens genomgång. 

 

Processgenomgångar genomförs av varje processledare en gång per år, där 

processrapport levereras till kvalitetschefen. Ledningsprocessen har anpassats 

efter de olika ledningsmodellerna som Division GSS haft under åren. 

Affärsprocessen har uppdaterats några gånger för att passa vårt arbetssätt. Det 

har bland annat utförts efter internrevisioner och andra diskussioner inom 

divisionen. Kvalitetschefen försöker att vara lyhörd och snappa upp tankar och 

funderingar som har med VLS att göra. Kvalitetschefen rör sig också mycket ute i 

verksamheten och har en öppen och levande dialog, vilket kvalitetschefen tycker 

är ett bra komplement till de mer strukturerade aktiviteterna som 

processgenomgångar och internrevisioner. (Respondenten inom div GSS 2006) 

 
Målet och visionerna med VLS kommuniceras inte ut enligt någon större 

vetenskap. Aktivt sker detta endast i samband med kvalitetskurser. Utöver detta 

så är VLS uppe på dagordningen vid divisionens ledningsmöten på olika nivåer. 

(Verksamhetsledningssystem 2006) 

4.1.7 Upplevda fördelar och nackdelar med kartlagda processer 
 
Upplevda fördelar med kartläggningen (Respondent division GSS 2006): 
 

� De idag upplevda fördelarna med processkartläggningen är engagerade 

processledare som har fått en roll i att driva ”sin process”.  

� Det är enkelt att förklara verksamhet för externa intressenter när det finns 

en bra processkarta som kan visa hela flödet. Detta gäller inte bara för 

revisorer utan även mot kunder och inte minst för nya medarbetare.  

� En bra överblick i flödet i våra processer, inte minst i ledningsprocessen 

men även i affärsprocessen, kanske därmed en effektivare ledning av 

divisionen. Till största delen beror det på att vi har bra ledare i 

divisionen. men karta och beskrivning av ledningsprocessen hjälper till 

att hitta ett gemensamt ”ledningsflöde”. 

 
 
 
Upplevda svårigheter i processarbetet är (Respondent division GSS 2006): 
 

� Svårt är att hitta relevanta mått att mäta processens effektivitet, det slutar 

ofta med subjektiva bedömningar. 
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� Lätt att fångas i något som kan kallas för ”processhysteri” där formen 

(eller färgen) på processrutan blir viktigare än innehållet.  

� Det är också lätt att hamna i ”skrivbordsfällan”. Dvs. det är enklare att 

själv från skrivbordet beskriva som man tror att det är än att tvingas 

konfronteras med dem som verkligen vet hur det är. 
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4.2 ORGANISATION 

Saab Aerotech nuvarande organisationsstruktur är en divisionsorganisation med 

åtta divisioner, där verksamheten diversifierad med skilda produkt- och 

tjänsteområden. Tanken bakom organisationsstrukturen är att uppnå flexibilitet 

där varje division har sitt verksamhetsområde med sina strategier, resurser och 

mål. Strategisk planering och upprättande av handlingsplaner upprättas på alla 

olika nivåer inom företaget, det vill säga på såväl divisionsnivå som stabsnivå, 

affärsenhetsnivå samt sektionsnivå. Det medarbetarna uppfattar som det 

positiva med denna typ av organisation är att dess förmåga att delegera makt 

och beslutande samt ansvar långt ned inom varje division. Detta anser 

medarbetarna skapa ett naturligt driv inom den operativa verksamheten, vilket 

upplevs som något positivt på alla nivåer inom organisationen ur den 

synvinkeln att det är ett effektivt förfarande att driva verksamhets- och 

affärsutvecklingsarbetet framåt. (Hammermo & Rigbrandt 2005) 

 

Den omvärld som division GSS har verkat i har med tiden speglat av sig både i 

dess kultur och i dess struktur samt medarbetarnas sätt att arbeta. 

Huvudkunden FMV har tidigare haft en linjeorganisation med en övergripande 

stabsfunktion, och på detta sätt har division GSS tidigare organiserat sig för att 

på bästa sätt kunna möta sin kunds behov och efterfrågan. Redan vid årets 

början var det i stor sett beslutat vilka samt kvantiteten uppdrag och avtal som 

division GSS skulle utföra under året, orsaken till detta var att huvudkunden 

FMV hade en god och stabil ekonomi och kunde planera på detta sätt. Uppdragen 

hanterades via personliga kontakter mellan handläggarna på respektive företag. 

Detta resulterade i att division GSS inte var konkurrensutsatta, vilket 

avspeglades i deras kultur som kännetecknades av stabilitet och kapitalstarkhet. 

Division GSS medarbetare består till stor del av medarbetare som har arbetat 

länge inom företaget, detta kan få konsekvenser som att kulturen lever kvar 

tillsammans med medarbetarna vilket kan i sin tur påverka 

förändringsbenägenheten negativt, eftersom medarbetarna tidigare i en stabil 

och trygg verksamhet. Detta leder till att det kan vara svårt att driva igenom 

förändringar och att dessa får stort genomslag inom hela organisationen. Men 

det verkar dock finnas en stark benägenhet bland medarbetarna att förändra och 

anpassa organisationen för att bättre kunna möta marknadens förändrade krav. 

Men för att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns förankrat hos 

ledningen och att medarbetarna får de rätta verktygen att arbeta med. Tyvärr 

kan det vara så att en organisation som inte utvecklas med omvärlden förlorar 

dess relevans. (Hammermo & Rigbrandt 2005) 

4.2.1 Internt arbetssätt 
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Som nämnts ovan kännetecknas division GSS diversifierade verksamhet och 

organisationsform av ett stort operationellt driv som genomsyras i hela 

verksamheten. Många medarbetare upplever att företaget består av små företag i 

företaget, vilket resulterar i suboptimeringar inom division GSS som i sin tur 

leder till interna motsättningar. Flertalet av medarbetarna upplever idag en 

intern konkurrens inom vissa verksamhetsområden och kompetensområden. 

Detta har lett fram till att områden återfinns dubblerade i organisationen och 

detta har resulterat i en lokal ”vi-känsla” då enheter inte vill släppa taget om det 

som de anser vara sitt område. Detta är något, menar medarbetarna, som märks 

särskilt tydligt inom de affärsenhetsområden som riktar sig till marknader som 

är små eller hårt utsatta för konkurrens. Division GSS har dessutom märkt av att 

det är svårt att hitta potentiella teknikområden att expandera inom. Effekten av 

detta har blivit att affärsenheter utvidgat sina affärsområden och har sökt sig till 

marknader som andra affärsenheter redan har etablerade verksamhetsområden 

inom. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att den interna konkurrensen 

därför har skapats vilket inte gynnar division GSS, speciellt inte under den 

marknadssituation som råder idag. (Hammermo & Rigbrandt 2005)   

 

Vid införandet av verksamhetsledningssystemet möttes det av motstånd i form 

av konservatism hos några av dem. Medarbetarna anser att införandet dock 

medfört en tydligare ansvarsfördelning då medarbetarna i allt större grad idag 

vet vilka befogenheter de har och inte har. Ansvarsfördelningen inom de 

operativa processerna har som sagt blivit tydligare, men bland medarbetarna 

råder det dock viss tveksamhet om hur ansvaret för de mer ”mjuka” processerna 

såsom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning är fördelat, det vill säga 

vem ansvaret gällande detta vilar på. (Hammermo & Rigbrandt 2005)   

 

En faktor som strakt påverkar det operativa arbetet inom division GSS är 

ledningens krav på att såväl affärsenheterna som sektionerna ska uppnå 10 

procent resultat och 10 procent tillväxt varje år, men det är dock viktigare att 

uppnå resultatmålet än att påvisa en ökning i tillväxten. Detta kan följaktligen 

till stor del bidra till sektionschefernas yttersta ansvar för affärsutveckling för 

att uppnå dessa mål. Enligt en respondent, bland sektionscheferna, kan denna 

typ av resultatfokus vara positivt för företaget, men det kan även leda till att 

medarbetarna upplever en outtalad press att prestera operativt, vilket kan 

medföra att det tas genvägar till att nå målet som i sin tur bidrar till att öka en 

intern konkurrens. (Hammermo & Rigbrandt 2005)   
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras projektets empiriska material med stöd av den 

teoretiska referensram, från vilken projektet har utgått från. Kapitlet syftar till 

att göra en grund för nästkommande kapitel, det vill säga Slutsatser och 

Rekommendationer. Kapitlet har delats in i två huvuddelar. Den första delen är 

Verksamhetsledningssystemet, som i sin tur delats in i tre delar nämligen 

bakgrund, ledningsprocessen samt ansvarsfördelning. Kapitlet avslutas med den 

andra huvuddelen som är Organisation.    

 

5.1 VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEMET 

Bakgrunden och orsak till att verksamhetsledningssystemet utvecklades och 

arbetades bottnar i att divisionen ville arbeta mot certifiering inom ISO9001. Att 

divisionen valde att certifiera sig mot ISO berodde på externa faktorer, krav från 

kunder och marknaden. För att divisionen fortsättningsvis skulle vara en 

leverantör och aktör på marknaden behöver divisionen leva upp till de olika 

kvalitets- och miljökraven som ställs på dem. Det var alltså inte det interna 

arbetssättet som divisionen ville förbättra i och med införandet av 

verksamhetsledningssystemet, vilket Dicander menar är det som utgör 

plattformen för att det kommande processarbetet verkligen ska lyckas. Det kan 

uppfattas som om division GSS inte hade en vision om att förändra sitt 

arbetssätt till processbaserat utan de ville, om man ser på detta kortsiktigt, bli 

certifierade inom ISO för att de fortfarande skulle kunna vara en aktör på 

marknaden. Enligt Dicander är det viktigt för ett företag, som ska lyckas med att 

arbeta efter och med processer, att i initialskedet se till att alla medarbetare vet 

varför man valt att göra detta, att det finns en vision om vad företaget vill 

uppnå.  

 

5.1.1 Framtagning av verksamhetsledningssystemet 
 
I Dicanders processmodel är det första steget Start och för division GSSs 

inledande fas valde ledningen att tilldela kvalitetschefen uppdraget samt 

ansvaret för att ta fram processerna samt att utbilda medarbetarna inom 

divisionen. Det var via denna utbildning som divisionens operativa processer 

identifierades och togs fram. De som utbildades var cheferna och vissa 

medarbetare som skulle ha ansvar för att driva vissa verksamhetsområden. Att 

det endast var ett fåtal av medarbetarna som utbildades och därmed erhöll mer 

ingående och bakomliggande information, om verksamhetsledningssystemet 

kopplingen till ISO, kan ha resulterat i att det kan vara svårt för de övriga 

medarbetarna att få samma bild och därmed svårt att kunna prioritera och 

koppla processarbetet med och till sina egna arbetsuppgifter. Detta är något 
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som Dicander påpekar som mycket viktigt i det första steget, enligt 

processmodellen, att alla medarbetare förstår vad processarbetet innebär, vilka 

egna processer företaget består av samt att det är även viktigt att ingen känner 

sig förbisedd. Detta kan ha varit fallet för divisionen eftersom det endast var ett 

fåtal och främst chefer som var involverade i detta steg, vilket kan ha resulterat 

i att några av medarbetarna kände sig förbisedda. 

  

Ledningsprocesserna var något som kvalitetschefen arbetade fram själv. Enligt 

kvalitetschefen leds de flesta företag på samma sätt med vissa små variationer. 

Ledningsprocesser är de processer som enligt Rise och Wiklund ska styra, leda 

företaget framåt och att ta fram dessa bestod av att fastställa en organisation, ta 

fram strategiska planer och mål, fördela ansvar och befogenheter, skapa 

tillgängliga resurser och budgetera samt att underhålla 

verksamhetsledningssystemet. Det kan tyckas att dessa processer borde tas 

fram av ledningen själva eftersom det trots allt är ledningen som arbetar enligt 

dessa processer och ska arbeta efter dem.  I och med att det var kvalitetschefen 

som tog fram ledningsprocesserna kan det tyckas att detta steg förlorar sitt 

syfte och innebörd samt att det kan vara vissa aspekter som kan ha missats i 

framtagningen. För att säkerhetsställa att steget att kartlägga och ta fram 

ledningsprocesserna, enligt Dicanders processmodell, ska bli så korrekt som 

möjligt skulle ledningen ta fram ”sina” processer med handledning av 

kvalitetschefen. På detta sätt skulle de kunna delge av varandras erfarenheter 

samt att ledningen skulle på ett mer naturligt sätt ha blivit mer involverad och 

engagerad i divisionen processledning, som i sin tur kan bidra till en 

grundläggande förankring inom organisationen.  

 

I det första steget enligt Dicanders processmodell ingår det även att ledningen 

ska ta fram ett processteam, som ska bestå av vissa nyckelpersoner inom 

processerna. Teamet med dess kunskap och input från övriga medarbetare i 

organisationen skapa möjlighet att ta fram en heltäckande processkarta. Att ha 

ett team inom en organisation kan bidra till att skapa legitimitet till processerna 

inom organisationen. Inom division GSS kan man säga att teamet endast bestod 

av en representant, nämligen kvalitetschefen, och det kan vara svårt att som 

ensam medarbetare att genomdriva denna typ av förändring som det trots allt 

innebär för hela organisationen.  

 

I det andra steget av Dicanders processmodell, Analysera nuläget, ska företaget 

arbeta vidare med en process i taget. Detta innebär att samla medarbetare som 

ingår i ett processflöde för att på detta sätt samla kunskaper och erfarenheter 

för att identifiera processen. Resultatet av detta arbete är processkartan. Inom 

divisionen, enligt kvalitetschefen, bestod detta steg i att denna höll utbildning 

på ungefär en timme för att informera medarbetarna om processarbete. I detta 

steg skulle det ha varit bra om medarbetarna inom divisionen, efter den 

grundläggande utbildningen, skulle ha tagit fram de operativa processerna 

själva med stöd av kvalitetschefen för att på detta sätt inte förbise någon samt 
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att skapa ett engagemang för fortsatt arbete. Det är viktigt att processarbete tas 

på allvar och att det får en plats i organisationen om divisionen vill arbeta och 

uppnå ständiga förbättringar. Det kan vara svårt att få medarbetarna att arbeta 

efter processerna om de anser att processerna inte stämmer överens med deras 

sätt att arbeta, det vill säga med verkligheten. Detta leder istället fram till att 

processerna förlorar sin trovärdighet och att den huvudprocesskarta som togs 

fram endast blir något som divisionen visar upp utåt och inte arbetar med eller 

för internt. När väl processkartan är kartlagd ska den stämmas av och 

kontrolleras, menar Dicander, för att på detta sätt se till att den verkligen är 

korrekt samt att stämma av alla problem i processen för att komplettera kartan. 

Detta var något som divisionen inte gjorde och detta kan bero på att det endast 

var kvalitetschefen som tog fram processerna och om divisionen skulle ha utfört 

detta skulle det nästan var som att börja om från steg ett med att få 

medarbetarna engagerade i detta steg. I detta steg ska även arbetet med 

förbättringar påbörjas med att utse problemlösningsteam till varje identifierat 

problem. Om divisionen hade tagit fram team i enlighet med processmodellen 

kan man se det som om divisionen börjat i fel ände och det skulle vara svårt att 

identifiera fel och problem eftersom medarbetarna inte var med i det första 

stegen. Det kan då var för medarbetare att sätta sig in i processerna och därför 

känns det naturligt att divisionen inte har tagit fram dessa 

problemlösningsteam, enligt Dicanders modell. Resultatet av divisionens 

processarbete var att kvalitetschefen tog fram en huvudprocesskarta som på ett 

mycket bra sätt visualiserar divisionens huvudprocesser med respektive 

delprocesser och aktiviteter. Kartan är noggrann och den är rent estetiskt 

mycket tilltalande och den är även nätbaserad vilket gör att all information finns 

tillgänglig på ett och samma ställe. Huvudprocesskartan är tillviss del anpassad 

till divisionen i och med att delprocessen Affärsprocesser tagits fram. Om man 

jämför detta med Egnells processtruktur kan man säga att divisionen har 

anpassat sin struktur efter sina behov och hur de arbetar.  

 

Efter de första två inledande stegen, starta och analysera nuläget, följer stegen, 

enligt Dicanders processmodell, lösa problemen samt att säkra kvalitet. Dessa 

steg har divisionen inte genomfört, det är nästan som om divisionen efter 

kartläggningen av processerna tappade farten och inte orkade fortsätta. Men 

eftersom det nästan enbart var kvalitetschefen som bedrev arbetet kan det vara 

svårt att ensam bedriva det fortsatta arbetet. Att utfallet blev detta kan bero på 

att divisionen ansåg att man uppfyllt syftet med att bli ISO certifierade och 

ansåg inget värde i att fortsätta arbetet, det kan även vara så att det dagliga 

arbetet hinner ikapp och att detta prioriteras och därmed gör avkall på 

processarbetet, eftersom detta trots allt inte är något som divisionen prioriterar 

inom sin organisation.   

 

Att divisionen hoppade över dessa steg kan upplevas som om de föll lite på 

målsnöret eftersom de fram till dessa steg, Problem och Säkra kvalitet, lagt ned 

relativt mycket tid. Därmed kan man uppleva att divisionen förutsatte att 
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kvaliteten på sina processer var uppfyllda och att de stämde med verkligheten.  

Om divisionen hade identifierat problem och arbetat med att lösa problemen 

med hjälp av kvalitetssäkring kan detta ha resulterat i att medarbetarna skulle 

ha använts sig av verksamhetslednings processer på ett mer naturligt sätt och 

mer frekvent. Genom att inte fortsätta att arbeta med dessa steg kan detta leda 

till att allt som man har arbetat med faller i glömska och att man låter de gamla 

rutinerna ta över. För att det ska vara möjligt att arbeta med förbättringar och 

processarbete är det viktigt att man lyfter fram problem och brister för att det 

ska vara möjligt att förändra och därmed bli bättre med tiden.       

 

Dicanders sista steg, Förbättra, har divisionen endast outfört en gång i och med 

att revidering av processer inom Affärsprocesser. Detta steg ska ske 

kontinuerligt och detta är något som divisionen inte har arbetat med. Men det är 

klart att detta steg blir svårt att genomföra och att arbeta med om de har valt att 

hoppa över de två tidigare stegen, Lösa problem och säkra kvalitet, som på 

något sätt utgör grunden till detta steg. Detta är något som divisionen borde 

arbeta med för att på ett naturligt sätt arbeta med ständiga förbättringar och 

förbättra sig.    

5.1.2 Ledningsprocessen 
 

Enligt Egnell syftar ledningsprocesserna att besluta om organisationens mål och 

strategier samt genomföra planering, styrning, förbättring och uppföljning av 

organisationens övriga processer.  

 

Division GSS ledningsprocess att Leda och styra verksamheten är uppdelad i tre 

delprocesser. Den första delprocessen, Planera verksamheten är den delprocess 

som är mest operativ av de tre och kan därmed även uppfattas som mest 

konkret. Syftet med delprocessen är dels att upprätta mål vilka som ligger till 

grund för det operativa arbetet samt budgetering av resurser. Detta är något 

som division GSS har arbetat med länge och som de flesta medarbetare inom 

divisionen löpande kommer i kontakt med både gällande resultatansvar samt sin 

egen beläggningsgrad. Varför man kan anta att denna delprocess är väl 

förankrad ute hos medarbetarna samt hos ledningen. Men arbetet med själva 

processen, process analysen förekommer inte lika frekvent. Syftet med att 

analysera processen är att hitta de svaga länkarna eller flaskhalsarna vilket 

därmed går förlorad i delprocessen planera verksamheten.  Till exempel när det 

gäller kundundersökningarna så genomförs detta enligt processen men det sista 

steget att ta tillvara på denna information och genomföra förbättringar utifrån 

undersökningarna så genomförs det inte. Om man studerar denna aktivitet inom 

delprocessen framgår att det att utobjektet är svår att uppnå på grund av att 

divisionen inte tar tillvara på inobjektet, det vill säga informationen inhämtad 

från kunden. Därmed går värdefull information till spillo som både har varit 

tidskrävande och kostsam att ta fram. Självklart går det att logiskt att resonera 

sig fram till denna slutsats utan delprocessen och ingående aktiviteter, dock gör 
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dessa delar att problemen blir mer synbara. Detta är även något som, enligt 

Ljungberg och Larsson, Deminghjulet syftar till för att uppnå en välutvecklad 

process som ska innehålla aktiviteter bestående av dessa fyra steg; planera, 

utföra, utvärdera samt korrigera. På detta sätt kan divisionen skapa återkoppling 

tillbaka till medarbetarna för att utveckla och förbättra processen. 

 

Den andra delprocessen, Upprätta verksamhetsledningssystem, denna syftar till 

att styra verksamheten mot uppsatta målen, samt att se till att medarbetarna 

erhåller information för sina arbetsuppgifter, och för att det ska vara möjligt att 

uppnå ska processer tas fram och implementeras inom divisionen. Det är det 

som denna delprocess ska uppnå och vara till stöd för. Själva tillvägagångssättet 

har divisionen dokumenterat på ett bra sätt, vilket utfördes av kvalitetschefen 

med stöd av den extern konsult och denna dokumentation har vissa likheter 

med Dicanders processmodells olika steg. Men i verkligheten har dessa 

aktiviteter inte prövats eftersom divisionen inte har genomfört några större 

revisioner av de existerande processerna. Divisionen har med denna delprocess 

velat uppnå och verka för ständiga förbättringar inom organisationen, men 

eftersom detta inte har genomförts tidigare kan man säga att denna delprocess 

till viss del inte fyller sitt syfte. Utan istället har denna delprocess blivit ett dött 

dokument som ingen arbetar aktivt med. Dock kan man konstatera att detta är 

synd, eftersom den är väl upprättad med tydliga instruktioner för samtliga 

ingående steg och den skulle nog vara ett bra stöd vid en revidering.  

 

Den sista delprocessen är Analysera och utvärdera process. Denna syftar till att 

granska processer och de ingående aktiviteterna för att verka för ständiga 

förbättringar. Enligt Egnell behöver man kunna sätta lämpliga mått på processen 

för att utvärdera om de uppnår de förutsatta förväntningarna. Att kunna sätta 

mått på de olika processerna inom divisionen är något som kvalitetschefen 

anser vara mycket svårt. Bra mått som kan användas av organisationen och dess 

medarbetare är svårt att komma fram till men det är mycket viktigt att 

organisationen tar detta arbete på allvar enligt Ljungberg och Larsson. Division 

GSS har haft svårt att definiera mätetal för sina processer, vilket leder till att det 

kan vara svårt att utvärdera processerna och komma fram till om de inte 

uppfyller sitt syfte. Om divisionen inte kan göra detta kan det resultera till att 

det är svårt att veta om och hur man ska förändra det till det bättre.  

 

5.1.3 Ansvarsfördelning 
  

Enligt Dicander bör det inom en organisation som arbetar efter processer finns 

olika typer av formella ledare. Division GSS har utsett processägare, som är 

affärsenhetschefer eller sektionschefer och deras ansvar är något som fastställs 

i processbeskrivningen för respektive process samt att de utser processledare. 

Det borde dock finnas vissa ansvarsområden som skulle vara gemensamma för 

alla processägare inom divisionen. Dicander menar att en processägare ska se 
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till helheten, sätta mål, leda utvecklingen samt att ansvara för att uppnå 

kundtillfredsställelse och denna ska även kommunicera och motivera sina 

medarbetare. Dessa ansvarsområden borde vara processägarna, inom division 

GSS, formella ansvarsområden samt att de även borde ansvar inom sin 

respektive process. Dessa ovanstående ansvarsområden är mycket viktiga för 

processarbetet och att det ska kunna förankras i organisationen behövs det en 

formell ledare som driver dessa områden framåt och att alla processledare har 

dessa områden gemensam vilket gör att de kan delge varandra idéer och stöd 

samt att de tillsammans kan utveckla gemensamma strategier för hur detta ska 

kunna uppnås inom divisionen.  

 

De olika processledarna inom divisionen har samma typ av ansvarsområden och 

det är vanligt att det är linjechefer som har denna roll vilket gör att de har 

dubbla roller som kan vara svåra att kombinera enligt Dicander. I division GSS 

kan det ofta vara linjerollen som tar över på grund av att det inom divisionen 

finns ett utpräglat och starkt resultatmål att uppnå som det förklaras av 

Hammermo och Rigbrandt i det utförda examensarbetet. Fokus ligger på att 

uppnå det uppsatta resultatet går före processledarrollen. Att det är på detta 

sätt inom divisionen blir ett naturligt resultat av att det inom organisationen 

inte finns ett uttalat processfokus, det får helt enkelt en lägre prioritet och det 

ingår därför inte i det dagliga arbetet. För att det ska vara möjligt att övervinna 

detta är det vikigt att det finns en god relation mellan processägaren och 

linjechefen för att på detta sätt skapa en legitimitet till processarbetet samt att 

detta ska bida till att skapa ett helhetstänkande inom organisationen, detta är 

dock något som är bristfälligt inom division GSS som det framkom av det interna 

arbetssättet som det förklaras av Hammermo och Rigbrandt i det utförda 

examensarbetet. Att divisionen har utsett linjechefen till processledare har till 

fördel att de sitter inne på djup kunskap om processen och att denna även kan 

ha ett stort mandat att genomdriva förändringar tillskillnad om det hade varit 

någon annan som då hade behövt ta denna konflikt med just linjechefen, vilket 

nu inte blir fallet. Processledaren inom divisionen har ett mycket stort ansvar, 

det är många olika områden som ligger på deras roll. Hur dessa olika områden 

kontrolleras och av vem det görs är dock bristfälligt i divisionens 

dokumentation. Processledaren ska arbeta med att kontinuerligt utveckla 

processen och införa förändringar. Detta är ett stort arbete och det kan vara 

svårt för processledaren att hantera och genomdriva detta själv. Som stöd för 

detta borde processledaren ha ett processteam som ständigt tittar på 

möjligheter och förbättringar inom processen, detta är något som Dicander 

påpekar är ett sätt att utveckla processen samt att skapa en delaktighet. För att 

det ska vara möjligt för ett team men även för processledaren att identifiera 

problem samt förbättringar behöver man genomföra ständiga mätningar för att 

se om processen har uppfyllt sitt syfte. Genom att divisionen skulle använda sig 

av mätningar och ta fram mått på hur processen motsvaras mot det förväntade 

skulle divisionen kunna identifiera problemområden och därmed verka för 

ständiga förbättringar enligt Ljungberg och Larsson. Men för att detta ska bli 
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möjligt inom divisionen kommer det att kräva att processarbetet får ta en 

naturlig plats i det dagliga arbetet och att det finns väl förankrat inom 

organisationen, detta kan komma att kräva en organisationsförändring och det 

är något som inte kan ske över en natt. Divisionen har genomfört tre 

kundundersökningar per år med utvalda kunder. Syftet med dessa är att 

utvärdera kunduppdragen samt identifiera brister och förbättringar. Dessa 

undersökningar har inte kommunicerats ut i organisationen utan om vissa 

brister har upptäckts har det istället mörkats kring detta och uppgiften i sig 

förlorar sitt syfte och värdefull kunskap om förbättringar går förlorat som det 

förklaras av Hammermo och Rigbrandt i det utförda examensarbetet. Detta är 

något som divisionen borde förbättra med tanke på att de är ett tjänsteföretag, 

med en konkurrentutsatt marknad vilket gör att de borde lyssna på sina kunder 

och arbeta med att ständiga förbättringar.      

 

Enligt Dicander är det mycket viktigt att det till en början finns en eldsjäl som 

kan sprida budskapet kring processarbetet. Till en början av divisionens 

processarbete hade kvalitetschefen en konsult som handledde denna samt 

bidrog med sin kunskap som kvalitetschefen därefter fick sprida inom 

divisionen. Varefter ledningen utsåg kvalitetschefen som ansvarig och som 

skulle stötta medarbetarna, processledare och processägare initialt. Detta var 

något som divisionen lyckades mycket bra med i och med att kvalitetschefen 

som satt inne på mycket kompetens fick sprida denna till medarbetarna i form 

av utbildningar.  

 

Den som troligtvis har en av de viktigaste rollerna inom processarbetet är 

ledningen enligt både Dicander och Egnell.. Det är ledningen som sätter 

prioritetsordningen och skapar förutsättningarna för medarbetarna att bedriva 

och arbeta processorienterat samt med ständiga förbättringar. Inom division GSS 

finns processarbetet med på dagordningen under vissa möten där det ska tas 

upp till diskussion. Men det är ändå i slutändan medarbetarna som ska arbeta 

efter processerna och därför borde det istället ingå i dagordningen i det dagliga 

arbetet. På detta sätt, som nämnt ovan, blir det en naturlig del i det dagliga 

arbetet detta är något som idag är bristfälligt hos divisionen. Enligt Dicander är 

det är vanligt bland ledningsgrupper att de tror att resultat kan uppnås genom 

att endast besluta om att införa processarbete, men för att uppnå resultat är det 

viktigt att det är ledningen som tar ut riktningen och påvisar hur viktig denna 

förändring är. Hur ska medarbetarna kunna arbeta processbaserat om inte 

ledningen gör detta. Denna typ av förändring måste ske inifrån och ut samt att 

det måste finnas ett engagemang hos ledningen. Division GSS ledning beslutade 

att de skulle införa verksamhetsledningssystemet och processledning för att de 

skulle bli certifierade inom ISO, men ledningen var inte delaktig i framtagningen 

av ledningsprocesserna, de som styr ett företag, vilket sänder ut fel sorts 

signaler till sina medarbetare om de vill att organisationen ska arbeta 

processbaserat. Istället borde ledningen ha varit delaktiga, tagit fram konkreta 
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handlingsplaner och att de skulle ha avsatt tid för processmöten. På detta sätt 

synliggör de sitt engagemang och detta sprids till medarbetarna.  

 

5.2 ORGANISATION 

Enligt Grönroos kan företags kultur komma att stå för värderingar som vilar 

djupt inne i företaget. Den kultur som finns i ett företag är följden av dess 

förflutna, och den ger stabilitet, mening och förutsägbarhet åt företaget. Den 

gemensamma kulturen har stor effekt på hur medarbetarna, inom företaget, 

arbetar tillsammans och med sina kunder. Kulturen påverkar även hur företaget, 

och dess medarbetare, uppfattas i sitt sätt att agera utåt mot marknaden.  

 

Division GSS har tidigare haft en linjeorganisation med en övergripande 

stabsfunktion.  Företaget har till största delen haft en stor kund, FMV, där 

kontrakten görs upp lång tid i förväg med genom personliga kontakter mellan 

handläggarna på respektive företag. Detta har resulterat i att division GSS inte 

var konkurrensutsatta, vilket avspeglades i deras kultur som skulle kunna liknas 

vid ett statligt verk. Denna företagskultur är inte direkt anpassad efter en 

processorganisation som skall vara flexibel och kunna anpassa sig efter flera 

kunders behov. Detta är det som division GSS har önskat uppnå med införandet 

av verksamhetsledningssystemet. Att övergå från en företagskultur som är en 

förhållandevis statisk linjeorganisation till en dynamisk processorganisation är 

ett mycket stort steg. Detta kan vara en av anledningarna till att 

verksamhetsledningssystemets införande inte har införts på ett tillfredställande 

sätt.  

 

En annan faktor som kan komma i konflikt med verksamhetsledningssystemet är 

ledningens krav på att såväl affärsenheterna som sektionerna ska uppnå 10 

procent resultat och 10 procent tillväxt varje år som det förklaras av Hammermo 

och Rigbrandt i det utförda examensarbetet. Detta kan följaktligen till stor del 

bidra till sektionschefernas yttersta ansvar för affärsutveckling för att uppnå 

dessa mål. Enligt en respondent, bland sektionscheferna, kan denna typ av 

resultatfokus vara positivt för företaget, men det kan även leda till att 

medarbetarna upplever en outtalad press att prestera operativt, vilket kan 

medföra att det tas genvägar till att nå målet som i sin tur bidrar till att öka en 

intern konkurrens. Här framgår det tydligt att risken för suboptimering är stor 

när sektionerna har ett så tydligt mål de måste uppnå till skillnad från det 

kanske mindre konkreta målen i verksamhetsledningssystemet där målet snarare 

är att arbeta mot kund så effektivt som möjligt. Om man tittar på ovanstående 

problem utifrån Vrooms förväntansteori kan de tydliga vinstkraven medföra att 

motivationen att arbeta med verksamhetsledningssystemet blir marginellt. 

Eftersom individens motivation enligt Vroom definieras som ett val mellan hur 

mycket ansträngning det är värt att lägga ner på ett visst arbete i förhållande till 
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den belöning som ansträngningen förväntas att ge. Belöningen för att arbeta 

med processer är litet då division GSS är en linjeorganisation sedan länge och 

mäts även på hur linjeorganisationen presterar.   

 

I det utförda examensarbetet förklaras det av Hammermo och Rigbrandt att 

medarbetarna består till stor del av medarbetare som har arbetat länge inom 

företaget, vilket kan påverka förändringsbenägenheten negativt, eftersom 

medarbetarna tidigare i en stabil och trygg verksamhet. Detta leder till att det 

kan vara svårt att driva igenom förändringar och att dessa får stort genomslag 

inom hela organisationen.  

 

Vid införandet av verksamhetsledningssystemet möttes det av motstånd i form 

av konservatism hos några av dem, även detta var något som framkom vid det 

utförda examensarbetet. Medarbetarna anser att införandet dock medfört en 

tydligare ansvarsfördelning då medarbetarna i allt större grad idag vet vilka 

befogenheter de har och inte har. Ansvarsfördelningen inom de operativa 

processerna har som sagt blivit tydligare, men bland medarbetarna råder det 

dock viss tveksamhet om hur ansvaret för de mer ”mjuka” processerna såsom 

affärsutveckling, marknadsföring och försäljning är fördelat, det vill säga vem 

ansvaret gällande detta vilar på.  

 

Som tidigare påpekats har man upplevt svårigheter att definiera mål och mått i 

processerna. Enligt Lockes målteori ska målen vara lagom svåra, specifika samt 

vara accepterade av individen. Då kommer det att motivera och öka individens 

prestationer. Det framgår därmed tydligt att avsaknad av mål kan ha påverkat 

medarbetarna på division GSS negativt. Det skulle vara till 

verksamhetsledningssystemets fördel att lägga ner tid för att ta fram tydliga mål 

och mått om ambitionen är att införa verksamhetsledningssystemet i det dagliga 

arbetet.  
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6 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OCH 
SLUTSATS 

 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som har framkommit under projektets 

gång. Kapitlet inleds med de förbättringsområden som har sin uppkomst från 

tidigare kapitel, det vill säga analysen. Därefter följer slutsatsen samt 

rekommendationerna som författarna har att delge till division GSS för att de på 

ett bättre sätt kan verka för ständiga förbättringar.        

6.1 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

Den bakomliggande orsaken till att verksamhetsledningssystemet utvecklades 

och uppkom tar sin grund i divisionens mål att arbeta mot certifiering inom 

ISO9001. Det har under projektets genomförande konstaterats att division GSSs 

verksamhetsledningssystem är mycket ambitiöst realiserat och dokumenterat 

enligt konsten alla regler. Men trots detta har det inte räckt till för att 

medarbetarna verkligen ska arbeta och använda sig av 

verksamhetsledningssystemet. Varför det kan vara på detta sätt inom 

divisionen, har sammanfattats i följande nedanstående punkter.   

 

• Ledningen har inte varit tillräckligt involverade 
• Medarbetarnas brist på deltagande och motivation 
• Arbetsfördelningen kring processarbetet  
• Brist på mått att följa upp processerna 
• Gammal traditionell linjeorganisation 
 

För att genomföra stora förändringar krävs det initialt mycket stöd och 

involvering från ledningen. När ledningen inte är involverad sänder det ett 

tydligt budskap; att detta arbete inte är det som prioriteras och anses vara 

viktigt inom organisationen. Skall man förvänta sig att medarbetare skall 

prioritera verksamhetsledningssystemet bör organisationen då även visa att det 

är viktigt och prioriterat. Det är svårt att som medarbetare arbeta med och för 

något om det inte finns ett gehör eller stöd från ledningen.   
 

Den snedvridna arbetsfördelningen vid framtagningen av 

verksamhetsledningssystemet berodde till stor del på att inget formellt 

processteam med nyckelpersoner inom divisionen utsågs. Det var istället 

kvalitetschefen som tilldelades uppdraget från ledningen och därmed även det 

övergripande ansvaret för att ta fram processerna samt att utbilda medarbetarna 

samt ledningen inom divisionen. Medarbetarna involverades genom den 

kvalitetsutbildning som man deltar i någon gång per år och denna var 

tidsbegränsad till att endast omfatta en timme, vilket kan är lite om det innebär 

ett nytt sätt att arbeta, från vertikalt till flödestänkande. Det var endast vissa 

medarbetare, som skulle ha ett formellt ansvar, som erhöll en mer ingående 
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utbildning i processledning. Att det endast var ett fåtal som utbildades kan bidra 

till den bristande medvetenheten om verksamhetsledningssystemet och 

processerna bland medarbetarna inom divisionen, vilket leder till svårigheter att 

arbeta med ständiga förbättringar när det inte finns rätt förutsättningar.  

 

Avsaknaden av mål och mätetal korrelerade till processerna gör det svårt att på 

ett tydligt sätt se om processen verkligen uppnår det som den ämnar till, vilket 

även detta förhindrar att veta om man bör förbättra processen eller ej. Det finns 

dock inom divisionen ett mycket starkt resultatfokus som kan bidra till att 

hindra medarbetarna att arbeta med att analysera och utveckla sitt arbetssätt, 

och därmed i slutändan processen.  Detta kan leda till att medarbetarnas 

motivation sjunker gällande det som rör verksamhetsledningssystemet och hur 

det används internt, detta leder till att det får en mycket lägre prioritet. 

 

Företagskulturen som råder inom division GSS är en trögrörlig och mycket 

påtaglig kultur. Detta beror bland annat på dess historiskt sett statiska 

omgivning som en statlig leverantör och har med tiden formats efter denna, en 

kultur och mönster med värderingar som är svåra att ändra på. De flesta 

medarbetarna på division GSS har arbetat länge där vilket medverkar till att det 

blir ytterligare svårare att göra förändringar i företagskulturen. 

6.2 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

För att skapa de rätta förutsättningarna för division GSS att verkligen integrera 

verksamhetsledningssystemet och ett flödes- och processtänkande samt att 

verka för ständiga förbättringar har ett antal rekommendationer identifierats.  

 

Förankring av ett processtänkande – För att det ska vara möjligt att skapa ett 

flödestänkande och processtänkande inom division GSS behöver detta tänkande 

förankras väl hos alla medarbetare. Detta bör framförallt startas i 

ledningsgruppen hos divisionen, eftersom det är denna som har mandat att 

arbeta fram samt fastställa mål och handlingsplaner för att genomdriva detta 

hos de övriga medarbetarna. Ledningen kan även genom detta skapa de rätta 

förutsättningarna för att skapa förståelse och inblick för hur processarbete ska 

ledas och hanteras.  

 

Involvera alla medarbetare – För att divisionen ska kunna arbeta 

processbaserat är det viktigt att alla medarbetare förstår vad processledning är, 

vad det syftar till och om de olika handlingsplanerna. För att detta ska vara 

möjligt behöver divisionen skapa engagemang genom att motivera sina 

medarbetare att förändra sitt nuvarande arbetssätt och sitt sätt att tänka. 

Grunden till detta ligger mycket i att divisionen behöver förändra sin rådande 

kultur, men detta är inte något som görs över en natt, men om det ska vara 
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möjligt behöver alla medarbetare vara delaktiga och att de verkligen förstår 

varför detta är viktigt för en själv samt för hela divisionen.   

 

Kartlägg och utvärdera processerna – Framtagningen av processerna utfördes 

av kvalitetschefen inom divisionen, detta är ett arbete som borde utföras av de 

medarbetare som arbetar i och med denna. Divisionen, det vill säga 

medarbetarna, borde utvärdera de befintliga processerna och kartlägga nya 

processer. Detta kan utföras genom att sätta ihop team för att bidra till att 

medarbetarna erhåller förutsättningar för att lära sig kartläggnings metodik och 

förstå innebörden av processer och processledning. Genom att göra detta kan 

även problemområden och förbättringsområden identifieras, som i sin tur leder 

till att skapa en förändringsbenägenhet. 

 

Uppföljning och åtgärder – Det kontinuerliga lärandet kan ökas inom 

divisionen genom att tillvara ta erfarenheter, identifierade problemområden och 

att ha rutin för att dessa följs upp och åtgärdas. Det som inte finns med i det 

dagliga arbetet löper en stor risk att läggas åt sidan och glömmas bort samt om 

det löper parallellt med det dagliga arbetet kan det istället bli tidsbegränsade 

projekt som lätt rinner ut i sanden. Istället bör uppföljning och åtgärder 

integreras i det dagliga arbetet och i tänkandet hos medarbetarna. Genom att 

arbeta med ständiga förbättringar bidrar det till att verksamheten ständigt 

utvecklas och förbättras samt att det genererar och skapar förutsättningar för 

att ta fram metoder för problemlösning.  

 

Dokumentation och kommunikation – Det nya tänkandet och visionen behöver 

kommuniceras ut på ett sådant sätt att medarbetarna tar till sig denna och att 

det bidrar till att förändra organisationskulturen. Ett bra medel för att 

kommunicera ut processtänkandet är att använda sig av möten men det 

viktigaste är att det nya tänkandet är att det upprepas, det räcker inte med att 

det endast tas upp på ett möte för att det ska var möjligt att förankra det inom 

divisionen. Dokumentationen är även en viktig aspekt och idag finns det en bra 

dokumentering av verksamhetsledningssystemet och detta ska divisionen 

fortsätta med.  

 

Att arbeta med ständiga förbättringar och att förändra en ett företags kultur är 

något som kräver kraftfulla åtgärder och uthållighet, det nya processtänkande 

måste integreras i divison GSSs verksamhet och i den nya kulturen. Det är även 

viktigt att medarbetarna förstår och ser fördelarna av det nya tankesättet 

eftersom det är medarbetarnas handlingar som leder till att förändra divisionen. 

Detta kräver även att det finns ett starkt ledarskap för att detta ska var möjligt 

att genomföra förändringar – tankesättet behöver spridas inifrån och ut i 

divisionen. Ledningen behöver verkligen vara tydliga i sitt handlande och 

engagerade för att det ska vara möjligt för ledningen att genomdriva 

processledning. Det kommer, från alla medarbetare, att krävas tid, engagemang 
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och delaktighet för att divisionen ska kunna verka för ständiga förbättringar och 

därmed bli bättre ur ett kund respektive kvalitetsperspektiv. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att vi uppfyllt projektets syfte; att skapa en 

djupare förståelse för det studerade området för att komma fram till hur 

division GSS ska verka för ständiga förbättringar.  
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7 KRITISK GRANSKNING SAMT FÖRSLAG TILL 
FORTSATT FORSKNING 

 

Detta kapitel ämnar det kritiska förhållningssättet till resultaten samt 

säkerställandet av validitet och reliabilitet. Avslutningsvis diskuteras förslag till 

fortsatt forskning av examensarbetets resultat.  

 

Syftet med projektet har varit att analysera hur division Ground Support Services 

på SAAB Aerotech arbetar med processledning för att verka för ständiga 

förbättringar. Projektets inriktning har varit av deduktiv - kvalitativ karaktär 

med anledning att det initialt var nödvändigt att erhålla en grundläggande 

kunskap inom det område som skulle studeras varför teorier studerades innan 

den empiriska studien genomfördes. För att vi skulle ha en grund att stå och 

utgå ifrån när vi tillämpade våra erhållna kunskaper på division GSS och hur de 

skulle kunna verka för ständiga förbättringar.  

 

Att projektet har haft en deduktiv - kvalitativ inriktning har medfört att 

projektet till viss del har formats efter de torier som redan finns skrivna inom 

det studerade området. De avgränsningar som gjorts, har fattats i samråd med 

kvalitetschefen inom division GSS samt med handledaren på Stockholms 

Universitet. Uppsatsen är skriven på uppdrag av division GSS som en 

fortsättning på en tidigare utförd studie. För uppsatser som är skriva på 

uppdrag finns alltid en risk att företaget skall påverka resultatet av studien. 

Författarna anser dock att denna risk har minimerats bland annat på grund av 

att författarna inte får någon ersättning för arbetet.  

 

Under projektets genomförande har ett distanserat och kritiskt synsätt försökt 

att tillämpats. Detta har varit något som författarna har ansett vara mycket 

viktigt då majoriteten av det empiriska materialet har varit hämtat från sekundär 

data, det utförda examensarbetet, samt internt företags material.  Då den 

sekundär data som har använts i detta projekt har kartlagts av en författarna 

kringgås den svåra hanteringen av sekundär data, då. Samtidigt som den andra 

författaren kunnat ifrågasätta och hålla ett kritiskt förhållningssätt till både 

sekundär data samt till det använda interna företags material, med ett objektivt 

förhållningssätt. På detta sätt har författarna kunnat hålla ett relativt kritiskt 

förhållningssätt till materialet samt till varandras tolkande. Författarna har 

försökt att hålla en distans till det företagsmaterial som använts i projektet, 

eftersom det oftast är vinklat ur det som anses vara bäst för företaget.  

 

Att det endast var en respondent som vi intervjuade beror på att det under 

projektets gång har skett omorganiseringar inom division GSS vilket resulterade 

i att det var få medarbetare som hade möjlighet att ställa upp. Dock innehöll det 

sekundär empirimaterial som studerats 31 djupare intervjuer med medarbetare 
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över hela divisionens organisation; divisionschefen, stabspersonal, 

affärsenhetschefer, sektionschefer samt medarbetare. Eftersom en av författarna 

som utförde examensarbetet och intervjuerna även skriver detta projekt 

underlättade detta urvalet samt tolkningen av materialet.    

 

Det kan vara svårt, om inte omöjligt, att uppnå reliabilitet då projektet dels har 

utgjorts av en deduktiv – kvalitativ studie som har undersökt komplexa 

fenomen, dels bygger på vår egen tolkning av det empiriska materialet, det vill 

säga vår tolkning av vad vald respondent har tyckt, tänkt och uppfattat samt av 

det sekundära materialet. Det är svårt att upprepa en exakt likadan intervju 

eftersom respondentens svar är beroende av olika faktorer och således kan 

skilja sig från dag till dag, och från intervju till intervju, även om den utförs av 

samma person. Vår erfarenhet, kunskap och förförståelse styr vårt sätt att tolka, 

vilket gör att samma svar därför kan tolkas olika av olika intervjuare.  

 

Vi har kontinuerligt stämt av med handledare på Stockholms Universitet och 

med kvalitetschefen inom division GSS för att bredda våra vyer och inte låsa vårt 

tänkande i någon riktning.  Förutom inhämtning av empiriskt material via 

intervju, har vi, som nämnt ovan, valt att använda oss av multipla källor för att 

ytterligare kunna bredda vår syn och även säkerställa en hög validitet i 

resultatet. Det resultat som har tagits fram har även tagit stöd av, och 

analyserats med utgångspunkt från, vedertagna teorier av samma anledning. Vi 

har haft som ambition att ständigt utvärdera och analysera de resultat som 

framkommit i syfte att upprätthålla objektivitet i, och ett kritiskt 

förhållningssätt under projektet. Av den anledning att vi har varit två till antalet, 

anser vi även ha varit en styrka då vi ständigt kunnat bolla våra tankar och idéer 

med varandra.  

 

Förslag till aktuella områden för fortsatt forskning kan vara att studera hur man 

kan ta fram mätetal för de olika processerna inom division GSS. Som stöd för 

detta skulle områden inom teorier kring Balanserat styrkort med dess 

bakomliggande faktorer kunna tillämpas och hur dessa sedan skulle kunna 

implementeras inom division GSS. Ett annat intressant forskningsområde kan 

vara att utreda vilka verktyg det finns inom området motivation och hur ett 

företag kan motivera sina medarbetare till att arbeta med ständiga förbättringar. 

Inom detta forskningsområde faller även hur ett företag ska arbeta och motivera 

sina medarbetare för att ändra en organisationskultur som har funnits inom en 

organisation sedan gammalt, som fallet är idag inom division GSS.  
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BILAGA 1 – INTERVJUUNDERLAG  
 

Frågor till Torbjörn Persson, Kvalitetschef på division Ground Support Service 

 

 

Förklara varför det beslutades att ta fram verksamhetsledningssystemet och 

vem/vilka fattade detta beslut? 

 

Hur arbetades denna kartläggning fram? 

 

Vilka var involverade samt vilken roll hade de involverade personerna?  

 

Hur förankrades detta hos ledningen respektive medarbetarna? 

 

Hur kommunicerades målet och visionen ut till alla inom divisionen? 

 

Hur arbetar ni internt med att följa upp och förbättra processer? 

 

Hur upptäcker/identifierar ni att en process behöver uppdateras och förbättras? 

 

Vad är tillvägagångssättet när processer revideras/uppdateras?  

 

Hur ofta sker det?  

 

När inträffade det första gången och när utfördes det sist? 

 

De processer som är kartlagda, fungerar dessa på samma sätt i verkligheten eller 

finns det vissa undantag eller svårigheter?  

 

Vilka fördelar respektive nackdelar har ni upplevt sedan ni kartlade 

processerna? 

 

 

  


