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Torsö Rådhus 
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Processutveckling 

Torsö Rådhus 

Tänkvärt! 

Varje system är perfekt designat 
för att ge det resultat det ger 

Donald Berwick 
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Torsö Rådhus 

Det finns gott om metoder och verktyg! 

SIQs Modell 

Torsö Rådhus 

Framgångskulturen för uthålligt 
förbättringsarbete! 

• Engagerade ledare 
• Alla är delaktiga 
• Ett kundorienterat förhållningssätt 
• Ett processorienterat synsätt 

(värdeskapande med helhetssyn/i samverkan) 

• Kontinuerligt förbättra 
• Basera beslut på fakta 
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Torsö Rådhus 

Kvalitet? 

God kvalitet =  
att tillfredsställa och 
helst överträffa 
förväntningar! 

(egenskaper hos en vara eller tjänst som uppskattas och efterfrågas) 

Torsö Rådhus 

Krav o förväntningar 

Kunder/brukare 

Ägare/huvudmän Medarbetare 

Leverantörer/partners 

Samhället/ 
allmänheten 

Myndigheter 

Krav och förväntningar på verksamheten 
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Torsö Rådhus 

Vilka finns jag till för/ 
      vilka har förväntningar på mig? 

Vilka är förväntningarna? 
Hur skall jag infria dem?  

Ett kundorienterat 
förhållningssätt! 

”Det är inte begreppet kund i sig som är intressant 
utan det förhållningssätt det uttrycker (i såväl externa 
som interna relationer i organisationen)” 

Torsö Rådhus Några kvalitetsdimensioner på en tjänst 
(Bergman och Klefsjö 2001) 

Förväntningar – en komplex bild 

Allt vi gör påverkar kundens förtroende och 
den upplevda kvaliteten – hela verksamheten 
måste utvecklas/säkerställas med kundfokus! 

Den ”objektiva” 
kvaliteten på 
produkten/ 
det utförda arbetet 
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Torsö Rådhus 

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

Uppnår vi det vi 
vill? 

Gör vi som vi 
tänkt oss göra?  

Kan vi göra det på 
ett bättre sätt? 
(utvärdering/

lärande) 

Hur gör vi för att 
korrigera, förnya 
och förbättra det 

vi gör?  
(baserat på 
utvärdering/

lärande) 

Vad vill vi och 
varför? 

Hur gör vi för att 
uppnå det vi vill/

infria 
förväntningar? 

Hur 
implementerar 

vi och får 
genomfört det 

vi tänkt oss 
göra? 

Plan 

Do Study 

Act 

Vad uppnår vi 
genom att göra som 

vi gör? 
(resultat/effekter) 

Torsö Rådhus 

Felmöjligheter
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Torsö Rådhus 

Vem svarar för kvalitén? 

• Du!! 
– Om du fått rätt förutsättningar för ditt arbete 

Torsö Rådhus 

Högre kvalitet 
-föredömlighet 

P 

D S 

A 

Ständig förbättring 
av verksamheten och 
dess processer 

Säkra och standardisera! 
”Ledningssystem” 

Verksamhetsutveckling/kvalitetssäkring 

Krav – standarder 
ISO (ledningssystem för kvalitet, 
miljö etc.) 
Förordningar om ledningssystem 
inom offentlig verksamhet 
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Torsö Rådhus 

Ledningssystemsfilosofi 
 – enligt Stora Enso Fors 

Med ledningssystem menar vi de angreppssätt vi valt att 
arbeta med för att uppnå de mål och resultat vi vill ha. 
Angreppssätten ska vara överenskomna och vedertagna 
– inte nödvändigtvis dokumenterade. Man ska vara 
medveten om hur verksamheten fungerar och åt vilket 
håll man strävar.  
De dokumenterade rutiner och instruktioner som finns 
stödjer verksamheten och ska finnas i den utsträckning 
man behöver det. 

Ledningssystem är ledningens business!! 

Torsö Rådhus 

SOSFS 2011:9 (M och S)  

”Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet.” 

”….ska identifiera, beskriva och fastställa de 
processer i verksamheten som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet.” 

Ledningssystem – krav på systematisk kvalitetsutveckling, 
kvalitetssäkring och processledning! 
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Torsö Rådhus 

Process A 

Process B 

Process C 

Kundbehov/ 
krav 

Nöjda kunder/ 
uppfyllda krav 

Processer  
= nätverk av logiskt sammankopplade 
värdeskapande aktiviteter som upprepas i 
tiden  

Torsö Rådhus 

Värderingar, synsätt  
och förhållningssätt  

Kundorienterat förhållningssätt  
    Processorienterat synsätt 

………… 
………… 

Arbetssätt - HUR? 
   (angreppssätt) 

   Processledning 
 – ett processorienterat arbetssätt 

Verktyg 
Processkartläggning 
Förbättringsverktyg 
 Benchmarking m.fl. 

Processutveckling 
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Torsö Rådhus 

Ett processorienterat synsätt 

Hur vi arbetar tillsammans 
för att bli bättre på att 
skapa värde för dem vi 
finns till för 

Torsö Rådhus 

Ett processorienterat synsätt 

Förståelse 
Respekt 

Tillit 

Samarbeta 
Kommunicera 

Ifrågasätta 
Samla fakta 

Bli bättre  
och bättre 

Rätt från mig 
Se till helhetens 

bästa 
Inget slöseri 
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Torsö Rådhus 

Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 

Chef 

Avd-chef Avd-chef Avd-chef Avd-chef 

Den funktionella organisationen 
Kundfokus..? Samverkan..? 

Torsö Rådhus 

Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 

Chef 

avd-chef avd-chef avd-chef avd-chef 

Processen-logiskt sammankopplade aktiviteter 

Kund-
behov 

Nöjd  
kund 

Processer skär ofta genom flera 
avdelningar 
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Torsö Rådhus 

Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 

Chef 

avd-chef avd-chef avd-chef avd-chef 

Processen-logiskt sammankopplade aktiviteter 

Kund-
behov 

Nöjd  
kund 

Fokusera processen! 

Torsö Rådhus 

Samma process inom flera 
avdelningar - fokusera processen! 
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Torsö Rådhus 

Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 

Chef 

avd-chef avd-chef avd-chef avd-chef 

Processen-logiskt sammankopplade aktiviteter

Kundbehov/

Krav

Nöjd Kund/

Uppfyllda krav

Processer 
Låt avdelningarna stå i bakgrunden  
- styr och följ upp processen! 

Torsö Rådhus 

”Akvedukten” – ett ”nytt” system/synsätt 

Kundens/brukarens - process 

Stödjande processer 
och ledningsprocesser  

skapar rätt 
förutsättningar för 
kundprocessen  
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Torsö Rådhus 

Så ni har två alternativ: 

1. Göra som ni alltid gjort, strunta i processerna och 
hoppas på det bästa 

2. Försöka förstå processerna och mer systematiskt 
styra, utveckla, förbättra och säkra dem  

Oavsett om ni tror på ”processorientering” av 
verksamheten eller inte… 

så finns ju processerna där; verksamheten är 
redan ”processorienterad”! 

Processledning –ett processorienterat arbetssätt 

Så här är det! 

Torsö Rådhus 

Att etablera ett angreppssätt för 
processutveckling - ledningens inledande uppgifter  

• Formulera motiven för ett processorienterat arbetssätt 
• Kommunicera motiven (och visionen) – skapa tillfällen till 

dialog 
•  Identifiera  och kommunicera 

– viktiga kunder och andra intressenter  
– övergripande krav och förväntningar på verksamheten 
– övergripande processtruktur  

• Skapa förutsättningar för och organisera processarbetet 
• Bestäm strategi för den fortsatta processutvecklingen 
• Följ upp, utvärdera och förbättra angreppssättet för 

processutveckling 
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Torsö Rådhus 

Processorientering – varför? 

Torsö Rådhus 

1.  Varför finns vi? 
          Vilka finns vi till för/vilka har förväntningar på oss?  
          Vilka krav, behov, förväntningar har de?  

 Nu och framgent? 

2.    Vilka huvudprocesser krävs/har vi? 
            Finns en verksamhetsidé/affärsidé? 
            Vad säger denna idé om hur vi skapar värde? 
            Vad skall processerna leverera? 
            Vilka processer krävs för att leverera nu och i framtiden? 

3.   Vilka övriga processer krävs/har vi? 
    Vad krävs för att huvudprocesserna skall fungera? 
    Vilka stöd- och ledningsprocesser krävs? 
    Vilken extern samverkan krävs? 

Vår verksamhet 

Input Output 

Att leda 

Att stödja 

Input Output 

Att tänka på vid processidentifiering 
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Torsö Rådhus 

Att identifiera processer 
Kund/flödesperspektivet! 

Kund-/flödesperspektiv, inte 
funktionellt perspektiv – 
objektets/kundens ”resa” 
genom hela verksamheten 
 (fokus på aktiviteter - ej fokus på 
ansvarig/ansvarsområden) 

Torsö Rådhus 

Funktionell 
organisation 

Processmatriser Processorienterad 
organisation 

Processorienterat arbetssätt  
i en funktionell organisation 

Organisationsformer 
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Torsö Rådhus 

Vanliga processroller (processansvaret) 

•! Processägare/-ansvarig: 

–!Utses av ledningen för att svara för att processen som helhet är 

ändamålsenlig och effektiv.  

–!Avgränsar/definierar processen, identifierar delprocesserna och utser 
ansvariga för dessa, utser processteam och fastställer beslutsforum 

•! Delprocessägare/-ansvarig 

–!Motsvarande ansvar enl. ovan för delprocess och dess ev. underprocesser. 

•! Processutvecklare: 

–!Utses vid behov av processägaren/delprocessägaren för att löpande arbeta 

med/ansvara för utveckling av processen/delprocessen.) 

•! Processteam:  
–! Tvärfunktionell grupp av medarbetare från processens olika delar som 

bistår processägare/-ansvarig i utvecklingen av processen. 

•! Processamordnare 

–!Håller på ledningens uppdrag ihop angreppssättet för processledning/-

utveckling (bereder ledningsuppföljningar, stödjer processansvariga, 
stämmer av avgränsningar mm mm) 

Torsö Rådhus 

(processägare/-ledare/-utvecklare/-team)  
Systematisk utveckling och  

förbättring av hela processen 
Gemensamma arbetssätt/ 

metoder och definitioner 
Definiera behov av IT-stöd  

och kompetenskrav 
Mätning (mått, mål) och uppföljning av 
processens effektivitet och prestanda  

Processansvar  
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Torsö Rådhus 

Svarar för resultat, resurser och ledning av 
verksamheten 

Föreslår/genomför förbättringar  
Tillsätter resurser för  

förbättringsarbetet 
Inför och använder det som  

skall vara gemensamt  
(arbetssätt, metoder, mätning, definitioner)  

Beslutar om det som inte är  
gemensamt  

Linje/funktionsansvar 

Torsö Rådhus 

Hur hårt skall vi styra upp processerna 
- gemensamma arbetssätt/
standardisering? 

Er verksamhet? 
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Torsö Rådhus 

Process vs Linje – vad skall vara 
gemensamt/standardiserat i processen?  

Processansvar 
- det gemensamma 
(standardisering) 

Kommunikation 
/dialog 

Delaktighet 
Samsyn 

Linje-/funktions- 
ansvar 
- det övriga 

Torsö Rådhus 

      10   Målen höjda och kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs 

 9   Utvärdering och förbättringar genomförda 

 8   Berörda har tillräcklig kunskap 

 7   Mål för processen är satta 
 6   Mätning/uppföljning etablerad  

 5   Mått är definierade 
 4   Krav på processen är fastställda                               

 3       Processen är beskriven och dokumenterad 
 2   Processen är definierad  
 1   Processen är identifierad och processansvarig är utsedd 

Version 2.2       Idé: SIQs ProcessIndex och IBM Torsö Rådhus 
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Torsö Rådhus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X X 

Processindex: 

X X 

X 

= Mål 

X 

Processuppföljning 

• Process A 
• Process B 
• Process C 
• Process D 
• Process E 
• Process F 

Torsö Rådhus 

Processansvar 

Processutveckling – en arbetsmodell 

Löpande verksamhet i linjen – 
” lokalt processansvar” 

Plan 

Do Study 

Act 

• Gör/uppdatera processdefinition 
• Gör/uppdatera processbeskrivning och 

övrig processdokumentation 

• Fastställ/uppdatera krav på processen 
• Definiera/uppdatera mått och mål,    

 etablera mätning 

• Hantera avvikelser och genomför kontinuerligt 
förbättringsarbete inom verksamheten 

• Genomför mätning och rapportera 
utfall/resultat/avvikelser 

• Tillse att berörda har tillräcklig kunskap      
och i övrigt  rätt förutsättningar/  

          ”säkra” processen 
• ”Kör” processen/löpande verksamhet 

• Sammanställ och analysera 
utfall/resultat för processen 

• Prioritera och planera 
processförbättringar 

• Genomför ev. benchmarking 

• Lista processförbättringar 
/skissa ett ”börläge” för 
processen 

• Testa och genomför 
processförbättringar 
(gemensamma arbetssätt) 

• Genomför uppenbara korrigeringar/
förbättringsåtgärder 

Arbetsmodell processutveckling 
Torsö Rådhus Ingvar Johansson AB 
Vers 2.1  2012-08-08 
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Torsö Rådhus 

Gränssnitt 
mot ”leverantör” (de som 
förser oss med det vi 
behöver”)

Interna gränssnitt Gränssnitt 
mot ”kund” (de som 
tar emot det vi 
levererar)

Gränssnittsproblematiken 

Torsö Rådhus 

1 Vad levererar vi? Produkt/output/värde 

2 Vilka levererar vi till?  Kunder/mottagare 

3 Vad behöver vi (input) för att kunna leverera?   

4 Vilka (internt och externt) förser oss med “inputen”?   

5 Vad är vårt värdeskapande/syftet med processen?   

6Var/när tar vår process över från leverantör/andra processer? 

7Var/när tar kunden/andra processer över från vår process?  

Leverantörer Input Process Kunder Output 

1 24 3 5 

Att definiera processer: 
7 frågor som ger er processen 

Första aktivitet Sista aktivitet 7 6 

Syfte/ 
(värde-

skapande) 
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Torsö Rådhus 

Att beskriva/kartlägga 
processen ger oss: 

•  En gemensam bild av nuläget 
• Tydliggör gränssnitt 
•  Underlag för probleminventering 
•  Struktur för fortsatt 
förbättringsarbete 

•  Delaktighet 

Torsö Rådhus 

Definiera, beskriva, dokumentera processer 

Delprocesser 

Flödesschema 

Aktivitetslistor/ 
-rutinbeskrivningar 
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Torsö Rådhus 

Att arbeta problem-/strul-/
riskfokuserat 

Torsö Rådhus 

Var i processen uppstår strulet/problemet? Exempel 
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Torsö Rådhus 

Mäter man inte 
så förstår man inte. 

Förstår man inte 
så kan man inte styra rätt. 

Kan man inte styra 
så kan man inte förbättra. 

Basera beslut på fakta! 

Torsö Rådhus 

Intressenternas krav, behov och 
förväntningar 

Kritiska faktorer  
för produkt (-kvalitet) 

Övergripande  
mål 

Kritiska faktorer  
för tid 

Kritiska faktorer  
för kostnad/ekonomi 

Mål 

Mål 

Mål 

Mått 

Mått 

Mått 

U
tfa

ll 
(n

ul
äg

e)
 

Definiera de kritiska faktorerna (rätt 
produkt, i rätt tid, till rätt kostnad) 

Etablera 
mätning 

Relevanta, ”Lätta att mäta”, 
Kommunicerbara, ”Vital 
few”, Påverkbara 

”SMART”a 
mål! 
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Torsö Rådhus 

Specifikt   Tydliga, förståeliga, specificerade 
    Riktning ex öka, minska, förbättra, utveckla 

Mätbart   Enheter, tid, pengar, antal fel, procent 
    Vet vi om vi är på ”rätt väg”? 

Accepterat   Delaktighet/satta av dem som skall uppfylla 
    målen. Utmanande men accepterade 

Rimligt    Tillräckliga och realistiska förutsättningar att  
     nå målen 

Tidsbestämt  När skall vi uppnå målet - realistisk tidsram 

Mål som sätts bör vara SMARTa 

Torsö Rådhus 

Övergripande 
mål 

Ledningen 

St
ra

te
gi

/å
tg

är
ds

- 
pr

og
ra

m
 

Delmål 

Avdelning 

D
el

st
ra

te
gi

/ 
åt

gä
rd

sp
ro

gr
am

 

Operativa 
delmål 

Grupp/ 
individ H

an
dl

in
gs

 
-p

la
ne

r 

Fokus!! 

Fokus!! 

Måldelning 
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Torsö Rådhus 

”Kvalitetsäkra” processen - Berörda 
medarbetare behöver tillräcklig kunskap om:  
(genom kommunikation, introduktion, utbildning, ledning/stöd, 
dokumentation etc., etc.) 

• Vilka som är processens kunder/mottagare av output. 
• Vilka behov och krav som processen ska möta. 
• Hur processen är avsedd att fungera (standardisering - 

gemensamma arbetssätt). 
• Vad som ska mätas och varför. 
• Vilka mål som skall uppnås. 
• Hur mätning av resultat ska ske och rapporteras. 
• Hur avvikelser skall hanteras.  
• Hur förbättringsarbete skall genomföras. 

Torsö Rådhus 

...mätetal/nyckeltal är endast indikatorer

...områden för utvärdering och benchmarking 
finns i
• arbetssätt/arbetsformer/organisation

•  processtyrning/-uppföljning
• attityd, kompetens och engagemang

• ledarskap, företagskultur, visioner och mål

Nyckeltalsjämförelse!? 

Processmått – förståelse orsak – verkan, som 
underlag för förbättringsarbete! 
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Torsö Rådhus 

Utvärdering och förbättring 
- hur bra är processen? 

1. Rätt resultat - möter resultaten ut ur processen de 
krav som ställs och de utfästelser som vi har gjort?  

Analys/utvärdering av resultat och måluppfyllelse 

2. På bästa sätt - skapar processen resultatet på 
bästa sätt?          

 Analys/utvärdering av processer, system, arbetssätt 

Hur ser variation/spridningen ut? 
Vad är slöseri/icke värdeskapande aktiviteter? 
….? 

HUR? 

Mått, mål, mätning! 

Torsö Rådhus 

Två slags variationskällor 

• Slumpmässiga (Naturliga) källor till variation – den variation som 
kommer från många ”små” källor till variation där ingen av 
källorna dominerar över de andra. 

• Urskiljbara källor till variation – den variation som kommer från 
en eller några dominanta källor vars eliminering kommer att 
reducera den totala processvariationen avsevärt. 

variation 
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Torsö Rådhus 

MÅLET: STABILA PROCESSER OCH 
EFFEKTIVA PROCESSER 

TID 

NIVÅ 
(mål-
upp-
fyllelse) 

Stabil-
itet 

Effektivitet 

Torsö Rådhus 

•  Variation i rättslig bedömning  
= ingen alls 

•  Variation i inflödet  
= behöver vi känna till och agera utifrån 

• Variation i arbetssätt 
= minskad variation leder till ökad effektivitet och 
kortare handläggningstider 

• Variation i tjänsteproduktion  
= handlingsutrymme behövs för att tillhandahålla 
en tjänst utifrån kundens behov 

Önskvärd variation? Påverkbar? 
Ett exempel från Skatteverket 
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Torsö Rådhus 

Ca hälften av allt arbete är slöseri  

Mellan 20-60% i en verksamhet är 
värdeskapande för kunden 

”Allt som är onödigt/inte förväntas borde 
väl bort” 

Källa: Qulturum 

Torsö Rådhus 

Fallgropar – att tänka på 
•  Ledningen startar men fullföljer inte sin del 

– Uppföljning, efterfrågan och stöd 
– Uthållighet, uthållighet, uthållighet …..  
– Kommunikation, kommunikation, kommunikation  …… 

 kulturförändring tar tid! 
•  För svag ”processorganisation”… 

– Linjen är starkast – man fortsätter som tidigare 
•  Används inte som stöd i förbättrings-/effektiviseringsarbetet 

– Syftet med det processorienterade arbetssättet ej klart  
– Blir endast kartläggnings- och dokumentationsarbete 

•  Bristande förankring hos användarna => processerna blir 
hyllvärmare…. 

– Ger inget reellt stöd i arbetet  
•  De ”fria konstnärerna” känner sig kringskurna 

– Standardisering blir ett hot - typiskt i professionella organisationer 
•  Stödstrukturer och -system lägger hinder 

– T ex verksamhetsplanering och budgetrutiner, rapporteringsrutiner, 
kommunikationsstrukturer, beslutsorganisation … 

•  ……och det finns många fler! 


