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Sammanfattning 
År 2011 startade SDC, skogsnäringens IT-företag, arbetet med att övergå 

från en funktionsorganisation till en processorganisation. Detta har 

medfört förändringar i ledarskapet då tidigare avdelningschefer har 

ersatts med process- och resursägare. Syftet med denna undersökning 

har varit att identifiera förbättringsförslag för samarbetet mellan pro-

cess- och resursägare vid SDC. Studien har en kvalitativ ansats då 

samarbetet mellan process- och resursägare har studerats. En kvalitativ 

ansats har valts då målet är att uppfatta informanternas upplevelser 

kring samarbetet mellan process- och resursägare så nära verkligheten 

som möjligt. En litteraturstudie har genomförts av webbaserade och 

skriftliga källor för att skapa en teoretisk bakgrund. Intervjuer har 

genomförts för att skapa en bild av hur samarbetet mellan process- och 

resursägare fungerar idag, hur andra processorienterade organisationers 

process- och resursägare samarbetar samt för att skapa en ytterligare 

teoretisk synvinkel. En enkät har utförts på samtliga medarbetare vid 

SDC som berörts av processinförandet i syfte att tydliggöra deras syn på 

det förändrade ledarskapet. Resultatet har visat på möjligheter till att 

förbättra resursägarens rollbeskrivning, kommunikationen mellan 

process- och resursägare och den gemensamma prioriteringsbilden. 

Resultatet har också visat på vikten av att anskaffa tid för att arbeta med 

dessa frågor. För att förbättra samarbetet mellan process- och resursäga-

re och för att skapa en ökad tydlighet i organisationen bör SDC se över 

ovanstående förbättringsförslag. 

Nyckelord: Processorientering, processägare, resursägare.  
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Abstract 
In 2011 SDC, the forestry IT-company started the process of transition 

from a functional organization to a process organization. This has 

resulted in changes in the leadership, with a former department head 

being replaced by a process owner and a resource owner. The aim of 

this survey was to identify a proposal for improvements in relation to 

the cooperation between the process owner and the resource owner at 

the company SDC. The survey was conducted using a qualitative 

approach. This approach has been chosen as the goal to understanding 

the informants' experiences around the cooperation between the process 

owner and the resource owner as close to reality as was possible. The 

investigation consists of literature studies to create a theoretical back-

ground. The interviews were held to create an image in relation to how 

cooperation between process owners and resource owners are working 

today, how this cooperation works in other process oriented organiza-

tions and to create an additional theoretical point of view. An inquiry 

has been conducted into all employees affected by the organizational 

change in order to clarify their views on the changed leadership. The 

results have demonstrated the ability to improve the description roles 

for both the process owner and the resource owner, the communication 

between them and the common priorities. The results have also shown 

the importance of time being made available to work on these issues. In 

order to improve the cooperation between the process owner and the 

resource owner and to create greater transparency in the organization, 

SDC should review the above suggestions. 

Keywords: Process orientation, process owner, resource owner. 
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Terminologi 
COBIT Förkortning av Control Objective for Information and 

Related Technology. En öppen och internationell modell 

för IT-styrning. 

CSN Centrala studiestödsnämnden. 

ITIL  Förkortning av Information Technology Infrastructure 

Library, ramverk för IT Service Management. 

ITSM Förkortning av IT Service Management.  

Qualiware Ett verktyg för modellering, visualisering och optime-

ring av organisationer och deras tillhörande processer.  
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1 Inledning  
I kapitel 1 ges en kort presentation av företaget där examensarbetet har 

utförts. Därefter presenteras bakgrund, syfte och problemställning följt 

av avgränsningar och författarnas bidrag.  

1.1 Företagspresentation SDC 

Skogsnäringens IT-företag (SDC) bildades år 1961 som en ekonomisk 

förening för att samordna och rationalisera virkesredovisning [1]. SDC 

hade år 2011 ett 50-tal medlemmar och cirka 120 anställda. I dag, med 50 

års erfarenhet av tjänster för skogsnäringen, är SDC ett informationsnav 

när det gäller produktionsinformation, lagerförflyttningar och inmät-

ning av virkes-, transport- och biobränsleaffärer. [2] SDCs tjänster är till 

för att underlätta i hela kedjan mellan skog och industri [3]. 

Det ställs allt högre krav på rådatas aktualitet och kvalitet. Det medför 

att länken mellan skog och industri blir allt mer betydelsefull. Det är 

SDCs uppgift att på ett effektivt sätt förmedla och förädla informationen 

vidare åt sina kunder. Informationen paketeras till färdiga tjänster eller 

behovs anpassas för integrering i kundens egna system. [2] 

Affärsidé: ”SDC förmedlar och förädlar information mellan skog och 

industri genom branschgemensamma IT-tjänster”. [4] 

Vision: ”Att vara skogsnäringens mest attraktiva samarbetspartner”. [4] 

1.2 Bakgrund  

Den 1 februari 2011 startade SDC arbetet med att införa en processorga-

nisation. Bakgrunden till förändringen var att skapa ett mer kundorien-

terat arbetssätt samt att skapa tydlighet kring rollerna i företaget. 

Tidigare hade SDC en funktionsorganisation som bestod av avdelningar 

där varje avdelningschef ansvarade för verksamhet och personal. I den 

nya organisationen har SDC delat på chefsrollen och infört två nya 

roller: process- och resursägare. I dag har SDC fem processägare som är 

ansvarig för varsin huvudprocess samt för verksamhetsfrågor, och fem 

resursägare som ansvarar för personalfrågor. [5] SDCs huvudprocesser 

kan ses i figur 1.  
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Figur 1- SDCs huvudprocesskarta [6]. 

Under organisationsförändringen har SDC valt att stödja sig mot 

ramverket Information Technology Infrastructure Library (ITIL) version 3 

som är en bästa praxis inom IT Service Management (ITSM). ITIL beskri-

ver hur företag kan använda IT på ett kvalitativt och kostnadseffektivt 

sätt för att gynna den egna verksamheten. SDC har valt att inte använda 

ITILs alla delar utan har arbetat fram en modell baserad på ramverket 

som passar sin verksamhet. Samtidigt som företagets ITIL-processer 

införts har SDC också valt att införa lean som är ett tankesätt med fokus 

på ständiga förbättringar. [5][7] 

Den processorienterade organisationen infördes innan samtliga ITIL-

processer var identifierade, vilket har medfört att det vardagliga arbetet 

har pågått parallellt med förändringen av organisationen. Processägarna 

har varit upptagna med att identifiera sina ITIL-processer och företaget 

har haft det svårt att hitta samarbetsformen mellan process- och re-

sursägare. Torbjörn Johansson, vd vid SDC, liknar samarbetet mellan 

process- och resursägare med ett mynt där en bra kommunikation krävs 

för att få myntet att fungera. [5] 

1.3 Syfte 

Syftet är att identifiera förbättringsförslag berörande samarbetet mellan 

process- och resursägare vid SDC.  
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1.4 Problemställningar 
Undersökningen ska beröra följande frågeställningar: 

 Hur fungerar samarbetet mellan process- och resursägarna vid 

SDC idag?  

 Hur fungerar samarbetet mellan process- och resursägare i andra 

verksamheter? 

 Hur har införandet av processorientering påverkat andra verk-

samheter? 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts gällande företagets organisationsstruktur och 

företagets arbete med ITIL version 3. Detta berörs enbart för att förtydli-

ga SDCs roller i verksamheten kopplat till samarbetet mellan process- 

och resursägare.  

1.6 Författarnas bidrag 

Författarna har gemensamt planerat och utfört samtliga moment som 

ingår i undersökningen. Detta innebär att skuld till brister och beröm för 

förtjänster delas lika.  
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2 Teori 
I kapitel 2.1–2.6 redovisas den teoretiska bakgrunden till arbetet. Inled-

ningsvis presenteras funktionsorganisationens struktur och ledarskap 

följt av processorganisationens struktur och ledarskap. Vidare redovisas 

teorier kring processorientering följt av fyra processorienterade företag, 

IT Service Management och lean. 

2.1 Funktionsorganisation 

Funktionsorganisationen fördelar arbetsuppgifter och ansvarsområden 

utefter verksamhetens huvuduppgifter som är nödvändiga för att 

bedriva verksamheten. Fördelningen leder till olika basfunktioner, där 

det är vanligt att basfunktionerna bryts ned i fler funktioner för att 

bättre anpassas till företagets verksamhet, se figur 2. [8] 

 
Figur 2 - Exempel på en funktionsorganisationsstruktur. 

Det interna synsättet är vertikalt i funktionsorganisationen vilket 

medför att cheferna enbart fokuserar på den enskilda funktionen. I 

denna typ av organisation korsas sällan ansvarsgränserna, då det inte 

förespråkas. [9] 

Inom verksamhetens funktioner skapar medarbetarna gradvis ett eget 

perspektiv av företaget. Det kan leda till egna uppfattningar om företa-

gets uppgifter och mål. [8] Uppdelningen i funktioner begränsar också 

medarbetarnas helhetsbild av företaget eftersom de enbart får insikt i en 

liten del av verksamheten [10]. 
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2.1.1 Ledarskap inom en funktionsorganisation 

Funktionsorganisationen utmärks av trygghet och tydlighet för så väl 

anställda som chefer. Organisationsformen medför tydliga gränser 

mellan ansvarsområdena samt en tydlighet gällande vem som är chef 

för respektive område, se figur 3. [11] Funktionsorganisationens chef 

ansvarar i huvudsak för följande [12]: 

 Delar av processens utveckling. 

 Utveckling och välbefinnande för medarbetare. 

 Ledning av det operativa arbetet inom funktionen och tillhörande 

del av processen. 

En funktionsorganisation kan medföra att de satta målen enbart gynnar 

den egna funktionen på bekostnad av de övriga funktionerna och 

helheten. Detta beror på att ledaren belönas i förhållande till hur väl de 

egna målen uppnås. [13] 

I funktionsorganisationen är det cheferna som står för idéerna och 

besluten medan den operativa personalen lyder order. Informationsvä-

gen i en funktionsorganisation är vertikal vilket betyder att informatio-

nen från varje funktion samlas ihop och skickas uppåt i organisationen. 

[14] 

 
Figur 3 - Funktionschefens ansvarsområden [15][9]. 

2.2 Processorganisation 

Processorganisationen har en horisontell struktur och sin naturliga 

utgångspunkt i processerna, se figur 4 [16][17].   En process kan definie-

ras som ”en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

värde för en kund” [18]. Verksamheten beskrivs i processer för att 

lättare skapa en förståelse för hur helheten samverkar för att skapa 

värde för kunderna [19]. En processorienterad organisation fokuserar på 
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helhetssynen, vilket innebär att alla medarbetare har tillgång till och 

använder all information [20]. Processerna avgränsas med en början i 

kundbehov och ett slut i kundtillfredsställelse då det inte är den enskil-

da individen, avdelningen eller funktionen som skapar lönsamhet och 

kundtillfredsställelse utan processerna. Processorganisationens fram-

gång avgörs av en gemensam insats mot gemensamma mål. [19]  

 

Figur 4 - Exempel på en processorganisationsstruktur. 

En processorganisations processer kan delas upp i bland annat huvud-

processer, delprocesser samt stödprocesser och ledningsprocesser. 

Huvudprocesser kan beskrivas som ”de processer vars aktiviteter 

förädlar varor eller tjänster till en extern kund” [21].  Stödprocesserna 

behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt men är 

inte kritiska för företagets framgång. Genom att stödja huvudprocesser-

na skapar de ett indirekt värde åt externa kunder. Ledningsprocesser 

används för att styra och koordinera huvudprocesserna och stödproces-

serna. [22] 

2.2.1 Ledarskap inom en processorganisation  

Processorganisationen förutsätter ett modernt ledarskap för att fungera 

[23]. Oavsett vad som kommuniceras över de formella och officiella 

gränserna, är det i det dagliga mötet med ledarna som medarbetarna får 

bevisat vad som är bestämt [24]. Grunden för en fungerande 

processorganisation är att besluten flyttas från chef till anställda, det vill 
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säga till dem som har närmast kontakt med kunderna. Detta bygger på 

att de anställda besitter den kompetens som behövs för att snabbt kunna 

agera vid problem och möjligheter rörande processen. I en 

processorganisation fördelas ansvaret på tre personer, och dessa tre 

roller benämns som processägare, resursägare och teamledare 

(gruppledare), se figur 5. [23] 

 

Figur 5 - Rollfördelning för en process i en processorganisation [25][24]. 

Processägaren har det totala ansvaret för en process och befogenhet att 

göra förändringar i hela processen. Processägaren kan ses som en 

utformare, ledare och förespråkare för processen. Detta innebär ansvar 

för att konstruera processen och förmedla de enskilda arbetsuppgifter-

na. [26] 

Processägarens uppgifter i tre nivåer [27]: 

 

 Strategisk nivå – att sätta ramar och visa vägen. 

 Taktisk nivå - att skapa stöd och underlätta arbetet. 

 Operativ nivå – att delta i det praktiska utvecklingsarbetet.  

Processägarens främsta arbetsuppgifter är följande [28]: 

 

 Att ta ett personligt och samlat ansvar för processen i sin helhet. 

 Att strukturerat och värdemässigt koordinera ingående aktivite-

ter i processen. 
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 Att undvika suboptimering. 

 Att skapa mål för processen och bestämma processens fokus. 

 Att styra utvecklingen av processen.  

Ett av de viktigaste begreppen för processägaren är helhetsperspektivet.  

Processägaren har som uppgift att både utveckla och styra processen i 

sin helhet för att minska risken för suboptimering. Processägarens 

övergripande mål är att säkerhetsställa processens ändamålsenlighet, 

optimera processens effektivitet samt att skapa förutsättningar för en 

flexibel process. [29] 

 

I rollen som processägare krävs en förståelse och acceptans för 

processtänket. Utan förståelse för processtänkets fördelar är det svårt för 

processägaren att skapa engagemang och förståelse bland 

medarbetarna. Det är viktigt att processägaren har en formell 

befogenhet och personlig auktoritet för att kunna genomföra och driva 

förändringar i hela processen. [30] 

 

Resursägaren äger en specifik del av verksamhetens resurser. 

Resursägarens ansvarar för att samtliga individer inom sitt 

kompetenscentra är delaktiga i en eller flera processer. De är också 

ansvarig för att vara delaktig och lösa verksamhetens resurskonflikter, 

etablera utvecklingsplaner för varje individ och se till att dessa följs 

samt rekryteringsfrågor och strategisk kompetensplanering. 

Resursägarens arbetsuppgifter kan sammanfattas med planering, 

underhåll och utveckling av de resurser den ansvarar för. [31] 

Resursägarens uppgifter kan klassificeras utifrån strategisk, taktisk och 

operativ nivå [32]: 

 

 Strategisk nivå - kärnkompetens 

 Se till nuvarande och framtida kompetensbehov. 

 Se till nuvarande och framtida personalbehov. 

 

 Taktisk nivå – personalutveckling 

 Allokera personal till processerna. 

 Anställa personal. 
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 Utveckla personal. 

 

 Operativ nivå – ledarskap 

 Fördela operativt arbete/kompetensutveckling. 

 Fungera som stöd och mentor för de anställda. 

 Ge återkoppling på prestation och utveckling. 

 Hantera personliga frågor. 

Varje resursägare leder ett kompetenscenter som är en samlingspunkt 

för personer med liknande kompetenser. I kompetenscentrat sker bland 

annat utbildning och erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna. De olika 

kompetenscentrena kan ses som de ursprungliga funktionerna men där 

sker inget fysiskt arbete. Kompetenscentrets huvuduppgift är att tilldela 

bästa möjliga resurser till processerna. [33] 

 

Arbetet för varje process utförs i största möjliga mån av ett så kallat 

team (grupp) från den operativa nivån. Teamet leds av en så kallad 

teamledare som till exempel kan vara en projektledare. [34] Teamleda-

rens roll är att stötta den operativa personalen i det dagliga arbetet samt 

att leda och koordinera det operativa arbetet utifrån processtrukturen. 

Ansvarsområden för teamledaren kan vara [31]: 

 Att ett specifikt projekt eller större kundorder blir klart i tid.  

 Att rätt uppgifter prioriteras. 

 Att rätt person finns på rätt plats.  

 

Teamledaren är den som drar nytta av resurserna i kombination med 

processerna för att kunna driva arbetet framåt. Det är viktigt att teamle-

daren är insatt i målet med varje process och ledningens vision för 

respektive process. Teamledaren har en viktig roll som länken mellan 

personal och ledning. Vissa organisationer väljer dock att avstå från att 

utse en teamledare av rädslan för att minska teamets självständighet. 

Utan teamledare läggs dennes uppgifter vanligen ut på andra roller i 

företaget. [35] 
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2.3 Processorientering 

Processorientering blir allt vanligare. En studie visar på att nästan 70 

procent av Sveriges 500 största bolag har som målsättning att arbeta in 

ett mer processorienterat arbetssätt. [36] 

 

Processorientering syftar till att anpassa verksamheten till ett nytt 

synsätt. Det nya synsättet innebär en förändring gällande organisations-

form, system, attityder, värderingar och organisationskultur. [37] Det 

finns ett flertal mål med processorientering, några exempel är att [38]  
 

 se helheten 

 skapa organisationsoberoende verksamhetsbeskrivningar 

 tvärfunktionella och tvärorganisatoriska styrningsverktyg möj-

liggör kontroll och uppföljning 

 nå ett helhetstänkande hos personalen som ger dem möjlighet att 

se konsekvenserna av deras agerande och lära av tidigare erfa-

renheter 

 inte uppfinna hjulet varje gång exempelvis en driftsättning av ett 

system ska göras 

 skapa en förutsättning för effektivisering och optimera resursut-

nyttjandet 

 minska risken för incidenter på grund av den mänskliga faktorn. 

Med ett processorienterat arbetssätt utnyttjas de befintliga resurserna 

optimalt samt skapar möjligheter att fatta beslut baserade på fakta. En 

processorienterad verksamhet bygger på en gemensam vision som 

måste genomsyra hela verksamheten. [38] 

Ett företag kan befinna sig i olika skeden vid införandet av processorien-

tering, och det finns olika syn på i vilket skede chansen att lyckas är som 

störst. Vilket skede företaget befinner sig i påverkar arbetet med pro-

cessinförandet men också chansen att lyckas. Det krävs att i god tid 

skapa förståelse för förändringen bland personalen eftersom införandet 

av en processorienterad organisation tar lång tid. [38] För att arbeta 

processorienterat är det viktigt att bryta upp den vertikala makten som 

funktionerna har [39]. Processorientering anses vara en vacker tanke 
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men i praktiken är en processorganisation i princip omöjligt att uppnå 

då organisationens kultur sällan är redo [38]. 

Det finns områden som måste diskuteras vid införande av processorien-

tering såsom revir, rädslor och möjligheter. De delar inom en organisa-

tion som påverkas och som kan skapa problem vid införande av pro-

cessorientering är följande [38]: 

 makt 

 chefers uppdrag 

 resursbeläggning 

 personalöverskott och lönekoppling. 

Med resursbeläggning menas att resursägaren arbetar med att se till att 

deras resurser utnyttjas till fullo istället för att processerna fungerar och 

blir effektiva. [38] 

Processorientering och kartläggning av processer är något som många 

företag har arbetat med men få företag har förändrat sin styrform helt. 

De organisationer som varit framgångsrika i processorientering har 

utsett den främsta ledaren till processägare och gett den befogenheter 

att styra över arbetet och budgeten. Dessa organisationer har ändrat 

fokus på mätsystemen från enhetsmål till processmål och baserar 

belöning och befordran på processens resultat. Slutligen har organisa-

tionerna genomfört kulturella förändringar och lagt vikt vid teamarbete 

och kundfokusering där resultaten i dessa fall visat på stora framgångar. 

[40] 

2.4 Processorienterade företag 

Processorientering har varit en framgångsrik förändring för ett flertal 

företag. Ett exempel är det amerikanska sportklädesmärket No Fear som 

gick från en omsättning på 2 miljoner dollar till 120 miljoner dollar på 

tre år [41]. I kapitel 2.4.1–2.4.4 redovisas fyra företag som har infört 

processorientering i sin verksamhet.  

2.4.1 Tetra Pak 

Tetra Pak fick idén om att införa ett processynsätt från ett 

marknadsbolag i USA. Anledningen till organisationsförändringen 
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berodde inte på en ekonomisk kris utan syftet var att öka företagets 

lönsamhet. Processorienteringens syfte var att göra bolaget mer 

effektivt, fokuserat, slagkraftigt och kundorienterat. Åtta processägare 

infördes och tilldelades ansvar för processerna. I december år 2005 

beslutade Tetra Pak att genomföra processorienteringen fullt ut och 

övergå till en processorganisation. [42] 

 

Tetra Pak ser på begreppet processorientering som helhetssyn, 

kommunikation över funktionsgränserna samt förändring genom att ta 

bort hierarkiska nivåer och ändra ledningen. I början av år 2005 kunde 

Tetra Pak visa på framgångar. Bland annat hade Tetra Pak Argentina 

minskat ledtiden i försörjningskedjan med 60 procent, prognosfelen 

hade minskats med 25 procent och korrekta orderrader ökat med 48 

procent. [42] 

 

Under förändringens gång har Tetra Pak stött på problem med att 

medarbetare och tidigare mellanchefer känt sig hämmade och hotade av 

processorienteringen. Dessa var emot förändringen eftersom de 

upplevde att deras ansvar minskade. Därför anser Tetra Pak att det är 

viktigt att visa på framgångarna för medarbetarna för att få med dem i 

den nya organisationskulturen. Tetra Pak har arbetat hårt för att 

förmedla en gemensam syn inom organisationen gällande processerna. 

Tetra Pak anser sig själv ligga nära funktionsorganisationen men 

företaget arbetar hårt med processorienteringen för att nå en 

processorganisation. [42] 

 

2.4.2 Ikea 

Ikea gjorde år 2001 en ansats mot processorientering i hopp om att 

funktionsgränserna skulle rivas och att suboptimeringen skulle minskas. 

Syftet med processorienteringen var att rikta mer fokus mot kunderna 

och deras behov, samt att skapa ett enat Ikea. Ikea ser på begreppet 

processorientering med nyckelorden helhet, kundfokus och resurssnålt.  

Ikea införde processägare för samtliga huvudprocesser men med ansvar 

för de ursprungliga funktionerna, och till följd av detta utförs arbetet till 

stor del funktionellt. [42] 
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Under förändringens gång har Ikea stött på svårigheter med att sprida 

budskap och skapa en gemensam bild av organisationen. Företaget tror 

att detta beror på organisationens storlek och att den är decentraliserad. 

Ikea anser sig själv ligga på vägen mittemellan en funktionsorganisation 

och en processorganisation. [42] 

 

2.4.3 Texas Instruments 

Inledningsvis lyckades inte Texas Instruments med att skapa en pro-

cessorganisation. Det var först när processägarna fick större befogenhet 

och mer fokus lades på att utbilda medarbetarna som företaget blev en 

framgångsrik processorganisation. Organisationsförändringen medför-

de en reducerad tid med 50 procent vid lansering av en ny produkt samt 

att återbäringen av investeringen i produktutvecklingen har mer än 

fyrdubblats. [41] 

2.4.4 Karolinska institutet (KI) 

Karolinska institutet (KI) är ett framgångsrikt exempel gällande 

införandet av en processorganisation. I början av 1990-talet började 

institutet att fokusera på kunden och skapade därefter de processer som 

krävdes för att kunna arbeta kundorienterat. Organisationsförändringen 

medförde bättre ekonomi för institutet då vård- och operationsköer 

minskade. [41] 

 

2.5 IT Service Management 

ITSM fokuserar på företagets IT-verksamhet och på processerna. I och 

med detta delar ITSM ett gemensamt tema med processförbättringar, till 

exempel TQM, Lean och Sex sigma.  I motsats till de traditionella 

teknikinriktade metoderna för IT är ITSM en disciplin för hantering av 

IT-drift. ITSM skapar en ram för att anpassa IT-relaterade verksamheter 

och samspelet mellan IT-personal, näringslivet och processens 

användare.  ITSM förknippas ofta med den brittiska regeringens ITIL. 

Den brittiska regeringens centraldator och telekommunikation byrån 

utvecklat ITIL under 1980-talet. Detta var ett svar på ett växande 

beroende av informationsteknik och ett ökat behov av effektivitet.  ITIL 

var ITSMs första standard och är ett ramverk av bästa praxis som syftar 

till att underlätta leverans av högkvalitativa IT-tjänster till en försvarbar 

kostnad. ITIL har publicerats i hela världen och används av 
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verksamheter i olika storlekar. Genom åren har ITIL revideras, och år 

2007 kom den senaste versionen - version 3. Version 3 står för ett 

processbaserat ramverk som tillhandahåller en bredare, holistisk 

tjänstelivscykel jämfört med tidigare versioner. [43] 

 

Vid införandet av ITSM för en IT-verksamhet definieras ett antal 

processer.  För respektive process definieras roller, ansvar, befogenheter 

och beslutsstrukturer.  Vid införandet utgår företaget dels ifrån tidigare 

ramverk för IT-styrning, dels ifrån en nulägesanalys utifrån uppsatta 

mål och strategier med ITSM. Det beror på att alla verksamheter skiljer 

sig åt, vilket gör det svårt att direkt kopiera en modell eller ramverk till 

sin egen verksamhet, utan dessa anpassas efter verksamhetens behov, 

krav, mognad och förutsättningar. [43] 

 

Inom ramverk för ITSM delas processerna in i två grupper: 

leveransprocesser och supportprocesser. Leveransprocesserna befinner 

sig på den taktiska nivån och omfattar bland annat processer för 

tillgänglighet, kapacitet och servicenivåer.  Supportprocesserna befinner 

sig på operativ nivå och omfattar hantering av dagliga aktiviteter. Både 

inom kärnverksamheten och inom IT-verksamheten måste det finnas 

tydliga roller och ansvarsfördelningar. Vid tillämpning av ITSM 

tillkommer nya roller inom verksamheten, vilka bör definieras innan de 

fördelas ut på medarbetarna. En person i verksamheten kan ha flera 

roller, men om rollernas definition och ansvar anses vara otydliga kan 

en RACI-matris användas för varje process, se figur 6. RACI är en 

förkortning och står för Responsible (Huvudansvarig), Accountable 

(ansvarig), Consulted (konsulteras) och Informed (informeras). [43] 

 

 
Figur 6 - RACI matris [43]. 
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Med tydliga rollbeskrivningar och ansvarsfördelningar kommer 

kommunikationen och samverkan mellan support- och leveransgruppen 

att fungera. En bra rollbeskrivning avser både hård och mjuk 

kompetens, men den ska också omfatta ansvar, befogenheter, intern- 

och extern kommunikation och vilka forum som rollen medverkar i. [43] 

 

2.6 Lean 

Lean kan också benämnas som lean manufacturing, lean enterprise eller 

lean production [44]. På svenska översätts lean till mager produktion 

[45]. 

 

Lean är en ledningsfilosofi som är ett sätt att tänka och agera för en hel 

organisation. Lean består av ett flertal principer och metoder som 

används för att undvika slöseri av alla former med fokus på att skapa 

värde för kunden. [44] Jeffrey K. Liker nämner i The Toyota Way att ”De 

flesta affärsprocesser är 90 procent slöseri och 10 procent värdehöjande 

arbete” [44]. 

 

En vanlig missuppfattning är att lean endast kan tillämpas på 

tillverkande företag, men lean är tillämpbar oavsett företagstyp och för 

varje process. [44] 



Processorientering - En 

undersökning av samarbetet mellan 

process- och resursägare 

Lina Nordin 

Frida Norman   

Metod 

2012-10-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

16 

3 Metod  
I kapitel 3 presenteras den metod som har använts för uppfyllande av 

undersökningens syfte. Studien har en kvalitativ ansats då samarbetet 

mellan process- och resursägare ska studeras. En kvalitativ ansats har 

valts då målet är att uppfatta informanternas upplevelser kring samar-

betet mellan process- och resursägare så nära verkligheten som möjligt. 

[46] 

3.1 Datainsamlingsmetod  

En litteraturstudie har genomförts av webbaserade och skriftliga källor 

för att skapa en teoretisk bakgrund. Ett antal böcker och rapporter 

rörande ämnet har identifierats. Det som studerats är följande: 

 

 struktur och ledarskap för process- och funktionsorganisationer 

 processorientering 

 hur införandet av processorientering har påverkat andra företag 

 IT Service Management 

 lean. 

I undersökningen intervjuades samtliga fem processägare och samtliga 

fem resursägare vid SDC. Samtliga process- och resursägare har valt att 

intervjuas för att ge en bild av hur ledarskapet fungerar idag samt hur 

deras framtidsvision ser ut gällande samarbetet mellan process- och 

resursägare. Intervjufrågorna återges i bilaga A och bilaga B. 

 

För att skapa en bild av hur andra processorienterade organisationers 

process- och resursägare samarbetar har intervjuer med två 

processorienterade företag i Sundsvall genomförts. Intervjuerna har 

genomförts med Jörgen Manneby, chef för projektkontoret vid Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) och Helene Lindqvist, chef för Bolagsverkets 

registeravdelning. Ett flertal organisationer kontaktades för att se om de 

arbetade processorienterat, och utifrån den respons som erhölls valdes 

CSN och Bolagsverket då de ansåg sig arbeta processorienterat. Vid 

intervjuerna ställdes öppna frågor för att skapa en diskussion baserat på 
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informanternas erfarenheter kring ämnet processorientering och 

samarbetet mellan process- och resursägare. För att få en ytterligare 

teoretisk syn på hur samarbetet mellan process- och resursägare har en 

telefonintervju med Leif Nystöm, konsult vid Canea consulting group i 

Göteborg utförts. Frågeformulären framgår i bilaga C, bilaga D och 

bilaga E. 

 

En enkät har genomförts i syfte att tydliggöra medarbetarnas syn på det 

förändrade ledarskapet. Enkäten skickades till 102 av SDCs samtliga 127 

medarbetare, det vill säga de som i dag berörs av samarbetet mellan 

process- och resursägarna. Enkäten har utformats i enkätverktyget 

Collecta Survey för att samla samtlig data från enkäten i ett 

sammanställt dokument [47]. I enkäten har fritext-, ordinal-, och 

nominalfrågor använts. Ordinalfrågorna har utformats med en 

likertskala för att underlätta sammanställningen av frågorna [48]. 

 

3.2 Dataanalysmetod 

De viktigaste delarna för att besvara undersökningens syfte har lyfts 

fram i sammanställningen av intervjuerna. Fullständiga intervjuer finns 

inspelade som mp3-filer. Vid frågor där informanterna delar samma 

åsikter har antalet överrensstämmande svar beräknats och lyfts fram i 

sammanställningen.   

 

Tre av enkätens sex frågor har sammanställts i form av cirkeldiagram 

för att visa den procentuella uppdelningen av medarbetarnas åsikter. 

Därigenom har en tydligare överblick av resultatet skapats. De öppna 

frågorna har sammanställts genom att sortera liknande svar, för att 

kunna presentera de skilda åsikterna.  

 

All empirisk data från intervjuer och enkät har analyserats och 

bearbetats till en slutsats genom jämförelser med framtagna teorier.  
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4 Resultat 
I kapitel 4 redovisas resultatet av genomförda intervjuer med SDCs 

processägare, SDCs resursägare, tre informanter från andra företag som 

ska ge information om hur samarbetet mellan process- och resursägare 

fungerar inom deras organisation samt en ökad teoretisk förståelse 

kring ämnet processorientering. Avslutningsvis redovisas resultat från 

enkät utförd på medarbetarna vid SDC. 

 

4.1 Intervjuer med SDCs processägare 

I kapitel 4.1 presenteras en sammanställning av intervjuer utförda med 

fem processägare vid SDC i Sundsvall [49]. Sammanställningen baseras 

endast på processägarnas åsikter och den information som delgivits. 

Intervjufrågorna framgår i bilaga B.  

 

Bakgrundsdata ifrån intervjuerna visar att tre av fem processägare var 

chefer i den tidigare organisationsformen. Det finns i dag processägare 

som inte har identifierat alla sina ITIL-processer och har därför haft 

svårt att uttala sig i vissa frågor. 

 

Intervjuerna visar på att processägarna har en delad åsikt kring hur det 

ledarskapet fungerar i den nya organisationsformen. Samtliga 

processägare är överens om att det finns svårigheter med att separera 

ansvaret mellan process- och resursägare, samt att hitta den tid som 

behövs för att skapa en fungerande relation.  En processägare beskriver 

förändringen som att det är skönt att slippa balansera ansvaret mellan 

personal och verksamhet medan en annan processägare beskriver 

förändringen som mindre effektivt, eftersom det kräver en ytterligare 

kommunikationsväg mellan process- och resursägaren. En anledning 

som en processägare belyser till att samarbetet fungerar mindre bra kan 

vara att det förutsätts att process- och resursägarna ska ha ett väl 

fungerande samarbete och veta exakt hur de ska arbeta, det vill säga att 

det är svårt att bygga om flygplanet medan det flyger, förtydligar en 

processägare.  
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Det har varit en stor omställning för process- och resursägarna att hitta 

de nya rollerna, berättar processägarna. De anser att det har funnits 

svårigheter att släppa tidigare arbetsuppgifter och att hitta gränserna 

mellan de nya rollerna. För de processägare som helt bytt 

arbetsuppgifter eller inte varit chef i organisationen tidigare har 

omställningen med de nya rollerna inte varit lika omfattande, berättar 

dessa processägare. Det har funnits en fas där rollerna har arbetat över 

gränserna vilket har signalerat en otydlighet till de andra i 

organisationen, berättar en processägare. Processägaren tror att detta 

har berott på att vissa processägare inte bryr sig om gränsen medan 

andra inte vet vart gränserna går. Fler för- och nackdelar som 

processägarna bland annat tar upp i och med organisationsförändringen 

beskrivs nedan. 

 

Fördelar:  

 

 Processägaren kan koncentrera sig enbart på verksamhetsfrågor. 

 Det frigörs tid till att fokusera på sin del av verksamheten. 

 Ett bättre arbetssätt för fokus på kundleverans. 

 Organisationsformen medför klara och tydliga prioriteringar när 

den fungerar. 

Nackdelar:  

 

 Organisationens struktur leder till fler kommunikationsvägar, 

vilket stjäl tid. 

 Ökad risk för missförstånd. 

 Otydlighet kring vem som ansvarar för vad. 

 Många nya relationer som kräver samarbete. 

 Ineffektivt med många chefer på ett litet företag. 

 Svårt att hinna informera varandra. 

Tre av fem processägare berättar att samarbete mellan dem och 

resursägarna fungerar bra, vilket beror på att de tar sig tid att träffas och 

delger varandra information. Samtliga processägare anser att det har 

varit svårt att hinna informera alla resursägare. Dock nämner en 

processägare att färre möten inte behöver vara negativt utan det visar på 
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respekt för varandras kompetens.  Processägaren anser också att det inte 

enbart handlar om att informera resursägarna utan också att informera 

medarbetarna. Två av processägarna betonar att samarbetet bör fungera 

bättre om process- och resursägarna inte drivs av prestige eller makt, 

utan istället vågar ställa frågor till varandra för att utbyta kunskap. En 

processägare anser att problem som uppstår bör lösas mellan process- 

och resursägarna istället för att lyftas till en högre nivå i organisationen 

för att inte mista tilliten mellan process- och resursägare. 

 

Samtliga processägare är överens om att det senaste året har varit en 

lång resa med att försöka få processerna på plats. Flertalet anser att allt 

för mycket pågått samtidigt, de väntar på att arbetet ska lugna sig så de 

kan hitta bättre arbetsformer. En processägare tror att arbetet skulle 

underlättas om fokus riktades på en förbättring i taget.  

 

I och med införandet av ramverket ITIL version 3 har ett flertal nya 

roller införts i organisationen, berättar en processägare. Processägarna 

berättar bland annat att managerrollerna (ledarrollerna) har medfört en 

illusion om ökat arbete, vilket är felaktigt då managerrollernas 

arbetsuppgifter funnits tidigare. De anser också att managerrollerna 

skapat förvirring och onödigt strul i delar av verksamheten. Vidare 

beskriver de att processägaren bör ha en dialog med managern (ledaren) 

utifrån processen och hur den fungerar. Managerns uppgift är enligt 

processägarna att äska resurser för till exempel projekt. 

 

Vid rekrytering av personal är processägarna eniga om att de på något 

sätt vill delta i intervjuerna. En processägare ser att det är en teoretisk 

syn att resursägaren ska klara av all rekrytering själv. Samtliga 

processägare lägger vikt vid att hitta ett samspel med resursägarna som 

passar dem båda.  

 

Processägarna har en delad uppfattning om hur säkra medarbetarna 

känner sig på process- och resursägarnas roller, det vill säga vem de ska 

vända sig till i olika frågor.  En processägare tycker att osäkerheten hos 

medarbetarna är mindre idag än för ett år sedan.  En annan 

processägare anser att medarbetarna inte delger sina åsikter. Dock om 

process- och resursägaren ger olika budskap upplever denna 

processägare att medarbetarna säger till. En processägare anser att det 
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nya arbetssättet inte nått medarbetarna fullt ut, vilket processägaren kan 

förstå då medarbetarna inte arbetat så tätt med förändringen. Det 

behövs en praktisk genomgång istället för teoretisk genomgång av 

processerna för att få en förståelse, anser denna. En processägare tror att 

det är viktigt att hitta en effekt av förändringen att medarbetarna ser att 

förändringen har medfört nytta.  

 

Till sina huvudarbetsuppgifter lyfter processägarna bland annat fram att 

uppfylla processens mål, få processerna på plats, skapa mål för 

processerna, och införa managers. När alla processer är satta, anser 

processägarna att uppgiften är att vara engagerad i arbetet som sker i 

processen samt att styra upp hur det arbetet ska fungera. Deras 

arbetsuppgifter anser de också vara att mäta och se till att processerna är 

effektiva samt att verksamheten löper på och att de levererar mot de 

satta målen.  

 

Processägarna har skilda åsikter gällande befattningsbeskrivningen. En 

processägare berättar att vid initialisering av organisationsformen 

arbetades det med dessa, men de hann aldrig arbeta in ett arbets- och 

tankesätt baserat på beskrivningarna då nya arbetsuppgifter ständigt 

dök upp. Rollerna finns beskrivna i programmet Qualiware, men 

problemet är att ingen hänvisar till befattningsbeskrivningarna i 

vardagen, fortsätter processägaren. Två av processägarna är inte 

medvetna om vad som står i befattningsbeskrivningarna medan en 

annan tycker att processägarens roll är otydlig och bör utvecklas 

gällande ansvar och vad rollen innebär. En processägare anser att de allt 

för ofta i vardagen måste reda ut vem som har ansvar och befogenheter 

för vad, vilket personen ser som en brist. 

 

En sammanställning av processägarnas framtidsvision gällande 

samarbetet presenteras nedan.  

 

 Det ska finnas en tydlighet i organisationen, all dialog ska beröra 

processer och inte avdelningar.  

 Varje resurs- och processägarpar ska hitta en samarbetsform som 

passar dem. Om det innebär många och korta möten eller få och 

längre är det upp till var och en. 
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 En tydlig agenda gällande vem som ansvarar för att informera 

och om vad. 

 Det finns en önskan om att se över hur många resurser varje re-

sursägare bör ansvara för. 

 Tydliggöra processägarens mål vid utvecklingssamtalen.  

Några tips från processägare som tycker att samarbetet fungerar är 

bland annat att våga blotta sig själv för att lära känna varandra, skapa 

en gemensam prioriteringsbild och ge samarbetet tid till att utvecklas. 

Den information som processägarna vill utbyta med resursägaren bör 

bland annat beröra medarbetarnas förutsättningar för att prestera i det 

arbete som de ska utföra, samarbetsproblem, dialog kring varje 

medarbetare, vad medarbetarna tagit upp i medarbetarsamtal samt 

sjukdom och dess påverkan i processen. En processägare anser att det är 

viktigt att som ledare tydligt visa att det finns två ledare med tydliga 

gränser.   

 

Processägarna har inte fått någon utbildning i sin roll, berättar de men 

däremot har de utbildats inom ramverket ITIL version 3. En 

processägare tycker att ITIL-utbildningen har varit till stort stöd vid 

arbete med processerna medan en annan tycker att det varit för mycket 

utbildning och att den borde ha delats upp för att hinna arbeta in ett 

arbetssätt. En processägare hade önskat sig mer utbildning inom 

coachning. 

 

4.2 Intervjuer med SDCs resursägare 

I kapitel 4.2 presenteras en sammanställning av intervjuer utförda med 

fem resursägare vid SDC i Sundsvall [50]. Sammanställningen baseras 

endast på resursägarnas åsikter och den information som delgivits. 

Intervjufrågorna framgår i bilaga A.  

 

Bakgrundsdata ifrån intervjuerna visar att tre av fem resursägare var 

chefer i den tidigare organisationsformen. Av dessa tre hade två ett 

delat ledarskap i den tidigare organisationsformen vilket har medfört att 

förändringen för dem inte varit lika stor. Flertalet av de fem 

resursägarna har tidigare erfarenheter av ledarskap ifrån andra företag. 
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Två av fem resursägare har sedan tidigare erfarenhet av att sälja 

resurser internt, men förändringen för dem är inte lika stor. 

 

Samtliga resursägare är positiva till den stora organisationsförändringen 

men har delade åsikter kring hur samarbetet i organisationen fungerar 

idag. Resursägarna anser att skillnaden mot den tidigare organisationen 

är att mer fokus kan läggas på personalen och dess 

kompetensutveckling. Resursägarna anser också att det nya ledarskapet 

gör att det är lättare att hinna med arbetsuppgifterna och att 

förutsättningarna för att lyckas blir bättre. Ett antal av de för- och 

nackdelar som resursägarna tagit upp med det nya ledarskapet beskrivs 

nedan.  

 

Fördelar: 

 

 det läggs ned mer tid på personalen 

 tydligare och mer definierat ansvar 

 ökad tydlighet för medarbetarna. 

Nackdelar: 

 

 svårt att tydliggöra befogenheter och ansvar, tidigare chefer kan 

känna sig hämmade, 

 svårt att få ett fungerande samarbetet mellan process- och re-

sursägare, 

 svårt att veta vem som ansvarar för att sprida viss information, 

 det krävs mer koordination och samspel då rollerna är betydligt 

fler än tidigare.  

Resursägarna anser att det finns process- och resursägare som har svårt 

att släppa tidigare ansvarsområden, vilket medför att de tar beslut som 

inte ingår i deras befogenheter.  

 

Flera av resursägarna jämför samarbetet mellan dem och processägarna 

med en metafor - de ser på samarbetet som ett mynt. Myntet består av 

två sidor som representerar respektive roll vilka behövs för att det ska 
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finnas ett fungerande samarbete. Myntet visar även på hur tunn linjen 

mellan process- och resursägarens ansvarsområden är. 

 

Resursägarna har delade åsikter kring hur samarbetet mellan process- 

och resursägaren fungerar idag. Dock är samtliga resursägare eniga om 

att mer tid krävs för att få samarbetet att fungera. Två av fem 

resursägare berättar att drivkraften att ses endast finns när både 

process- och resursägaren har behov av ett informationsutbyte. Samtliga 

process- och resursägare försöker boka in möten en gång i veckan, men 

det är inte alltid mötena blir av och i många fall är dessa möten för korta 

och för få. Samtliga resursägare har i dag relationer till flera 

processägare, vilket medför många möten och relationer som kräver ett 

samarbete.  

 

Under det senaste året har resursägarna varit upptagna, berättar en av 

fem resursägare. Det har pågått ett flertal aktiviteter samtidigt, vilket 

har skapat stressmoment. En önskan som lyfts upp av två resursägare är 

att fokusera på en sak i taget. De menar på att de vill ha en möjlighet att 

avsluta ett moment innan nästa påbörjas för att hinna arbeta fram 

rutiner.  

 

Resursägarna berättar att SDC använder en affärsledning och en 

resursledning där frågor som inte kan besvaras i processerna kan lyftas. 

Frågor kan vid behov även lyftas via VDn. Tre av fem resursägare 

önskar en tydligare prioriteringsbild från ledningen för att undvika 

krockar mellan resurs- och processägarnas arbetsuppgifter.  

 

I intervjuerna berättar resursägarna om ITIL version 3 och SDCs arbete 

med ramverket. Resursägarna berättar att ITIL förespråkar 

managerroller som ansvarar för det operativa arbetet. Tre av fem 

resursägare berättar i intervjuerna att det finns en otydlighet kring 

vilken roll managern har gällande befogenhet och ansvar, men dessa 

managerroller anses också vara svåra att arbeta in. Vidare berättar de att 

vid införande av managers påverkas process- och resursägarens 

kommunikation. I vissa frågor vänder sig resursägaren till managern 

istället för till processägaren. Resursägarna anser att det alltid bör finnas 

en dialog mellan resursägaren och managern. De anser också att det är 

managerns ansvar att beskriva behovet till resursägaren. Nackdelen 
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med managers anser en resursägare, är att det bland annat blir många 

roller inblandade i besluten. Resursägaren anser därför att det är viktigt 

att vara tydlig mot medarbetarna om vem som ansvarar för vad.  Alla 

medarbetare har inte en manager, utan det är då processägaren som tar 

det ansvaret. Några resursägare tycker att relationen mellan 

processägaren, resursägaren och managern bör tydliggöras. 

 

Vid rekrytering av ny personal agerar process- och resursägarna olika. 

Två av fem resursägare ser det ultimata som att processägaren enbart 

pekar ut den profil som eftersöks och inte deltar i intervjuerna, vilket 

skulle spara tid. Dessa två resursägare menar att om processägaren 

skapar en tydlig kravbild behöver de inte delta i intervjuerna. Dock 

anser två av fem resursägare att processägaren bör delta i vissa 

intervjuer beroende på vilken kompetens som efterfrågas. Genom att i 

tid skapa profiler på önskade resurser hinner eventuella rekryteringar 

och eventuell kompetensutveckling genomföras, belyser en resursägare. 

En av fem resursägare betonar att det behövs en tydlig dialog för att få 

myntet att fungera.  

 

En resursägare ser ett problem med att rekrytera både för dagen och för 

framtiden. Resursägaren berättar att detta kan bli ett intressefokus som 

kan krocka med varandra. För att få förståelse för varandras problem 

och få detta att samverka anser resursägaren att alla måste lägga fokus 

på samma saker. Ett klassiskt problem är att försöka hålla igång något 

gammalt samtidigt som något nytt inleds, förtydligar resursägaren.  

 

Resursägarna har en delad uppfattning kring hur säkra medarbetarna 

känner sig på process- och resursägarens roller, det vill säga vem de ska 

vända sig till vid olika frågor. Tre av fem resursägare känner att det 

finns en otydlighet medan två av fem resursägare tycker att det fungerar 

bra. En anledning till osäkerheten som tas upp av en resursägare är att 

vissa gamla chefer inte släppt sitt ansvar och svarar på frågor istället för 

att hänvisa vidare. Resursägaren som tar upp anledningen till osäkerhet 

menar att det kan leda till förvirring och osäkerhet bland medarbetarna. 

En annan anledning som tas upp i intervjuerna kan vara att alla process- 

och resursägare agerar olika gällande hantering av frågor från 

medarbetarna. En resursägare anser att uppdelningen mellan 

verksamhet och personal skulle kunna förklaras på ett tydligare sätt, 
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ibland glöms det mest tydliga att förklaras. Det övergripande som känns 

självklart bör också skrivas ned i till exempel rollbeskrivningarna.  

 

Samtliga resursägare är eniga om att tiden är ett problem i dag. En 

resursägare säger att tid för att informera och repetera inte bör 

underskattas, utan det är viktigt att se och peka på förändringar. Det 

finns en tro om att process- och resursägare tillsammans måste repetera 

sina roller för att skapa en tydlighet även för dem själva. Resursägaren 

påstår dock att det inte finns någon tid för detta i dag.  

 

Till sina huvudarbetsuppgifter lyfter resursägarna bland annat fram 

personalansvar, utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetensutveckling 

och bemanning. Det handlar om att medarbetarna ska ha rätt 

kompetens på lång och på kort sikt samt att de ska trivas och ha en 

lagom arbetsbörda. Resursägarna anser att deras uppgift är att förse 

processer och projekt med resurser, där resurserna ska ge nytta till 

företaget. En resursägare anser också att resursägarna utför arbete som 

inte syns, som att se, höra och bekräfta. Resursägaren anser att 

resursägarna är oljan som får organisationen att fungera. 

 

Rollbeskrivningen för resursägarna har nyligen tagits fram, berättar en 

resursägare. Tre av fem resursägare tycker att rollbeskrivningen passar 

bra in på deras arbetsuppgifter medan två av fem resursägare inte var 

insatta i rollbeskrivningen. Samtliga resursägare anser att 

rollbeskrivningen bör utvecklas gällande på vilken kvalitetsnivå arbetet 

ska utföras, vilka befogenheter rollen har samt hur arbetet bör utföras. 

En odefinierad befattning kan leda till att rollerna antar arbetsuppgifter 

som ligger inom den andres ansvarsområde, men ibland kan det – som 

en resursägare berättar - vara bra att bryta mark för att få förståelse för 

myntets andra halva. 

 

En sammanställning av resursägarnas framtidsvision för samarbetet 

med processägarna visar på att det är viktigt att ha en kommunikation i 

vardagen samt fasta möten. Det finns en önskan från resursägarna om 

att ledningen ska skapa en gemensam ambitionsnivå gällande 

prioritering, att det ska skapas tid genom att sakta ned och fokusera på 

en förändring i taget samt en önskan om ett tydligt och starkt ledarskap. 

Vidare ser resursägaren helst att processägaren i tid berättar vilka 
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kompetenser de önskar, de närmaste månaderna samt det närmaste året  

för att kunna planera framåt och kunna utbilda personal i tid. Det finns 

också en önskan om att inte leda en grupp på mer än 20 personer.  

 

Tips från en resursägare som tycker att samarbetet fungerar bra är att 

acceptera varandras agendor, där ingen är viktigare än någon annan. 

För att få kommunikationen att fungera bör fulla kalendrar undvikas. 

Det handlar om att skapa sig tid för att arbeta med förbättringar av till 

exempel infrastruktur. 

 

Ingen av resursägarna har fått någon utbildning i sin roll som 

resursägare, men däremot har samtliga utbildats inom ramverket ITIL 

version 3. Två av fem resursägare berättar att de hade önskat en 

tydligare genomgång av den nya organisationsformen och dess roller 

för att snabbare komma igång med arbetet och nå ett bättre resultat i 

början. En av fem resursägare anser att detta kan vara en av 

anledningarna till varför det har varit svårt att hitta sina roller.  Tre av 

fem resursägare känner att det har fungerat bra utan utbildning då de 

anser sig ha tillräcklig erfarenhet sedan tidigare. De trivs med att arbeta 

fram sitt egna arbetssätt under resans gång. En av fem resursägare 

saknar en dialog för hur SDCs organisation ska fungera och hur 

processerna ska se ut, och resursägaren önskar en tydligare chef och 

ledare som tar tag i dessa frågor.  

 

4.3 Intervju med Jörgen Manneby 

I kapitel 4.3 presenteras en sammanställning av intervjun utförd med 

Jörgen Manneby, chef för projektkontoret vid CSN i Sundsvall [51]. 

Sammanställningen baseras endast på informantens åsikter och den 

information som delgivits. Intervjufrågorna framgår i bilaga C.  

 

Jörgen Manneby arbetar som chef för projektkontoret på CSNs 

huvudkontor i Sundsvall.  Tidigare har Jörgen arbetat som konsult inom 

området process- och verksamhetsutveckling. 

 

Manneby berättar att utifrån hans erfarenhet har få företag lyckats med 

införandet av en processorienterad organisation. Han tror att konsulter 

oftast vill skapa en processorienterad lösning för att få organisationen så 
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effektiv som möjligt. I en processorienterad organisation införs oftast två 

chefer med olika ansvarsområden och deras samarbete är svårt att 

forma, fortsätter Manneby.  

 

Enligt Manneby är CSN inte en fullständig processorganisation, utan år 

2004 övergick företagets IT-sida till en processorienterad organisation 

med processansvarig och resursägare. Han berättar att CSN arbetar 

utifrån generaldirektörens prioriteringsordning för att få verksamheten 

att fungera. Resursägarenheten arbetar med att låna ut resurser till 

linjen, systemförvaltningsprocessen, och för olika projektaktiviteter. Vid 

organisationsförändringen utbildades inte personalen utan CSN 

använde konsulter för att ta fram förslag till organisationsförändringen, 

förtydligar Manneby.  

 

CSN stödjer sig bland annat mot ramverken ITIL och Control Objective 

for Information and Related Technology (COBIT) berättar Manneby. För 

tillfället arbetar CSN med att övergå från ITIL version 2 till ITIL version 

3. COBIT används för att definiera IT-avdelningens processer, vilket är 

ett stort standardiserat ramverk för vad som ska utföras medan ITIL 

beskriver hur det ska utföras.   

 

CSN använder managers som är roller plockade ur ITIL. Managernas 

uppgift är framför allt att anpassa ITIL-processerna till CSN samt att 

hålla processerna igång. Managerna ansvarar för det operativa arbetet.   

 

CSN har en processansvarig för varje IT-process, där processerna finns 

beskrivna genom verktyget System Architect. Den processansvarige 

ansvarar för att kvalitetssäkra arbetet, dokumentera processen, tillföra 

stöd till processens användare, erbjuda utbildning samt ansvara för 

olika ramverk. Processansvarig ansvarar också för uppföljning och 

mätning av nyckeltal.   

 

Enligt Manneby är det resursägarens ansvar att i första hand se till att 

medarbetarna har rätt kompetens och att de är anställningsbara. Det är 

också resursägarens ansvar att hantera rutiner kring bemanning. 

Bemanningen sker genom verktyget Clarity som är en standardprodukt 

för portfölj- och projektstyrning. Manneby berättar att många 

användare, däribland CSN, använder Clarity utanför projekten för 



Processorientering - En 

undersökning av samarbetet mellan 

process- och resursägare 

Lina Nordin 

Frida Norman   

Resultat 

2012-10-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

29 

bland annat tidrapportering, styrning av linjeverksamheten och 

uppföljning. Som de flesta standardapplikationer kräver Clarity viss 

anpassning för att fungera optimalt. CSN utnyttjar till stora delar 

standardiserade funktioner för projektstyrning och tidredovisning men 

har även byggt egna lösningar med hjälp av det utvecklingsverktyg som 

ingår i Clarity. 

 

Kompetensen som linjen behöver beställs genom Clarity, och linjen 

skickar in en förfrågan på en viss kompetens, där kompetensen matchas 

med de kompetensprofiler som finns i verktyget. Varje medarbetare 

skapar tillsammans med sin närmaste chef en kompetensprofil.  

Matchningen leder till förslag på lediga kompetenser och dess 

tillgänglighet. CSN anser att det är viktigt att kompetens efterfrågas och 

inte en särskild person för att undvika användning av överkompetens. 

 

I Clarity finns alla rollbeskrivningar tillgängliga för medarbetarna. I 

verktyget kan antal kompetenser inom ett område beräknas för att se 

om eventuell rekrytering eller utbildning bör genomföras inför 

framtiden. Dock sköter inte Clarity allt utan det blir även arbete för 

resursägaren med att fördela resurserna. Senare under året är många 

kompetenser upptagna och uppdraget blir då att till exempel hitta två 

resurser på deltid som kan ersätta en resurs på heltid. Det ligger på 

resursägarens ansvar att ta diskussioner för att uppnå ett 

resursutjämnande. Manneby anser att varje resursägare inte bör ha fler 

än 20-25 personer att ansvara för. 

 

Vid införandet fanns det en delad syn bland medarbetarna. Det fanns de 

som var vana att arbeta med processer, var mer öppna och såg till 

företagets helhet istället för att enbart fokusera på sin egen avdelning 

eller process. Det fanns även de som inte är vana vid processer, utan för 

dem var det svårt att förstå varför en processorganisation infördes.  

 

Manneby berättar att vid införandet av den processorienterade 

organisationen fungerade ledarskapet dåligt, och det tog ett par år innan 

samarbetet började fungera. Det som inte fungerade var att 

medarbetarna var vana att arbeta på sin avdelning. Medarbetarna blev 

istället säljbara, linjecheferna propsade på att de skulle erbjudas arbete 

även om de inte hade tillräcklig kompetens för att skapa 
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kompetenshöjning hos medarbetarna. CSN hade svårt att vänja sig vid 

att det var den med behov som avgjorde vem som var rätt person för 

uppdraget. Enligt Manneby var det några tunga år, men under de 

senaste åren har det fungerat bättre. Utvecklingen har lett till att 

processledarna lämnat över ansvaret till resursägarna.  

 

För att få samarbetet mellan processansvarig och resursägare att fungera 

handlar det om att kommunicera med varandra och inte vara så formell, 

utan genom ständig kommunikation kan problem lösas. Det gäller att 

ha en löpande dialog och inte kommunicera enbart via e-brev.  Utöver 

den löpande dialogen behövs också formella möten och ett gemensamt 

tankesätt.  

 

En fördel med att dela på ansvaret mellan processansvarig och 

resursägare är att processansvarig slipper ansvar gällande 

personalfrågor i form av till exempel lön, utvecklingssamtal, det vill 

säga mer fokus kan läggas på verksamheten och vice versa. En nackdel 

kan vara att två personer blir inblandade i beslut vilket medför 

förhandlande, till skillnad från när det finns endast en chef.  

 

Manneby tror att en processorienterad organisation fungerar bättre för 

mindre företag, där är det inte lika långt mellan beslut och vardag som 

det är i en större organisation. 

 

4.4 Intervju med Helene Lindqvist 

I kapitel 4.4 presenteras en sammanställning av intervjun utförd med 

Helene Lindqvist, avdelningschef för registeravdelningen vid 

Bolagsverket [52]. Sammanställningen baseras endast på informantens 

åsikter och den information som delgivits. Intervjufrågorna framgår i 

bilaga D.  

 

Helene Lindqvist, avdelningschef vid Bolagsverket, hävdar att 

Bolagsverket inte har en renodlad processorganisation, utan mer 

inflytande av en processorienterad organisation. Det processorienterade 

synsättet tillämpas i kärnverksamheten.  
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Bolagsverket har en kärnverksamhet och en stödverksamhet, där 

stödverksamheten är ett stöd till kärnverksamheten. Kärnverksamheten 

är produktionen, som består av registrering av ärenden, hantering av 

kundservice och beställningar av olika slag.  

 

År 2006 genomfördes en organisationsförändring som innebar att de två 

arbetsområdena kundservice och ärendehantering slogs ihop för att 

kunna stödja varandra. Organisationsförändringen medförde också en 

bättre helhetssyn för medarbetarna, då de som tidigare endast hade 

kompetens inom kundservice skulle nu kunna hjälpa till med 

ärendehantering och tvärt om. 

 

Bolagsverket införde en processägare och två resursägare. Den ena 

resursägaren ansvarade för telefonin och den andra för ärenden. 

Resursägarnas huvudansvar var att se till att det skulle finnas tillräckligt 

med resurser och rätt kompetens. De ansvarade också för att resurserna 

fördelades och utnyttjades på rätt sätt för bästa möjliga produktivitet 

med rätt kvalitet. Resursägarna ingick i kärnverksamhetens 

ledningsgrupp med särskilt ansvar för produktionsfrågor.  

 

Resursägarnas uppdrag var att styra alla sektionschefer till att uppnå 

målen för ärenden och för telefoni. Resursägarna var inte chef över 

sektionscheferna utan de styrde enbart produktionen och dess resurser. 

Parallellt med resursägarna arbetade processägaren som hade ett 

övergripande ansvar för registreringsprocessen. Detta innebar att 

processägaren skulle se till att handläggningen av ärenden och 

informationssamtal kunde ske på ett effektivt sätt, med god kvalitet och 

anpassat till kundbehovet. Processägaren ingick i registeravdelningens 

ledningsgrupp med särskilt ansvar för strategiska process- och 

verksamhetsutvecklingsfrågor.  

 

Processägaren arbetade inte så nära de två resursägarna, utan med 

utveckling medan resursägarna arbetade med operativa frågor. 

Sektionscheferna hade enhetschefer, och vid beslutsfattande var många 

roller berörda vilket medförde svårigheter att fatta ett enigt beslut. 
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Ledningen kände att sektionscheferna hade ett för litet ansvar för 

processen då processägaren inte var särskilt delaktig i verksamheten. 

Lindqvist ser problem med att resursägaren inte är chef över 

sektionscheferna, vilket leder till att de har svårt att påverka. 

 

I dag har Bolagsverket börjat arbeta med lean. Företaget har tagit bort 

resursägaren på ärenden och gett sektionschefen större ansvar att driva 

ärendehanteringen, men däremot har resursägaren för telefonin 

behållits. Som organisationen ser ut idag har processägaren fått nya 

arbetsuppgifter då enhetscheferna har tagit över dennes ansvar. 

Enhetscheferna är nu huvudansvariga för processerna inom respektive 

enhet. Parallellt med detta pågår ett arbete med att kartlägga 

Bolagsverkets processer. 

 

Det har visat sig att det tidigare arbetet med införandet av den 

processorienterade organisationen var för smalt - att bara tänka 

registeravdelningen kanske inte fungerar längre. I samband med detta 

fanns det alldeles för många chefer som arbetade i vardagen. Process- 

och resursägarna borde arbetat närmare varandra och haft ett större 

ansvar och mandat för att kunna påverka verksamheten. 

 

Lindqvist tror att det är viktigt att känna verksamheten och anpassa 

organisationsförändringen efter företaget. Hon tror också att det är 

viktigt att inte process- och resursägaren går sina egna vägar utan att de 

hittar ett bra samarbete. Den fördel som Lindqvist kan se med delat 

ledarskap är att arbetet blir mer fokuserat, och att chefer besitter olika 

styrkor. Hon ser också en fördel i att ha någon att diskutera med. Som 

nackdel tror hon att medarbetarna kan känna sig splittrade om cheferna 

förmedlar olika budskap. 

 

4.5 Intervju med Leif Nyström 

I kapitel 4.5 presenteras en sammanställning av telefonintervjun utförd 

med Leif Nyström, konsult vid Canea consulting group i Göteborg [53]. 

Sammanställningen baseras endast på informantens åsikter och den 

information som delgivits. Intervjufrågorna framgår i bilaga E.  
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Leif Nystöm är chef för konsultdelen vid företaget Canea i Göteborg, 

och har stor erfarenhet av Supply Chain Management och 

organisationsutveckling.  

 

Nyström anser att ett företag som övergår till en processorienterad 

organisation bör genomföra utbildningar för processägare och 

medarbetare. Processägaren behöver kompetens för att kunna verka i 

rollen medan medarbetarna utbildas mer i syfte att skapa förståelse för 

processorientering.  

 

Nyström nämner vikten av att identifiera företagets kritiska 

framgångsfaktorer, det vill säga vad som är extra viktigt i verksamheten 

och vad som måste fungera. Ledningen bör också ha en samsyn kring 

vad som gör att företaget är speciellt för sina kunder, och vad som 

skiljer företaget från sina konkurrenter eftersom huvudprocesserna ska 

spegla och helt ligga i linje med företagets kritiska framgångsfaktorer. 

 

Nyström anser att det är viktigt att utgå ifrån var tyngden, det vill säga 

den största makten, ska finnas i skapandet av nya roller som 

processägare och resursägare. Att välja sina ledare är ett aktivt val som 

kommer att ha stor betydelse för hur organisationen kommer att 

fungera. Makten kommer att finnas där resultat och budgetansvar finns, 

och i en fullt ut processorienterad organisation ligger detta ansvar oftast 

hos processägaren.  

 

Företagets storlek påverkar valet av roller som organisationen har behov 

av. I ett större företag har inte processägaren möjlighet att driva det 

operativa arbetet, och då kan en ytterligare roll tillsättas. Den rollen kan 

benämnas som teamledare, processledare eller processutvecklare. Ju 

mer som processägaren delegerar till processledare, teamledare eller 

liknande desto mer är processägarrollen en kravställande roll än en 

”utvecklande” roll. Det gör ofta att frågornas art ändras i 

kommunikationen mellan process- och resursägare. Sålunda kan 

processledare, teamledare eller liknande diskutera mindre frågor direkt 

med resursägaren.  

 

Vid skapande av rollbeskrivningar lägger Nyström tyngd på att inga 

generella beskrivningar bör användas, utan att varje enskilt fall är unikt. 
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Processägarens grundläggande ansvarsområden är att sätta processmål, 

följa upp processer och att driva övergripande tvärfunktionella 

förbättringsinitiativ. Resursägarens grundläggandeansvarsområden är 

att utse avdelningsmål utifrån de satta processmålen, ansvara för 

utveckling av resurser samt att driva förbättringar inom sin del av 

verksamheten, det vill säga alla förbättringar som inte är 

tvärfunktionella. Ett bra sätt att förmedla rollbeskrivningarna till 

medarbetarna är att kommunicera dem vid möten.  

 

Det är viktigt att redan från start dokumentera och skriva ned 

heltäckande rollbeskrivningar för process- och resursägaren. 

Rollbeskrivningen visar rollernas ansvarsområden och befogenheter. En 

felaktig rollbeskrivning kan leda till att krav ställs på processägaren som 

denne inte kan leva upp till på grund av otillräcklig befogenhet. Det är 

en omöjlighet att skriftligen skapa kompletta rollbeskrivningar, utan det 

kommer alltid att dyka upp oklarheter vilket gör det viktigt att företaget 

har en tydlig struktur för hur frågor lyfts. För att hantera den interna 

kommunikationen och skapa ett sätt att lyfta frågor kan företaget 

använda sig av ett processråd. 

 

På frågan om hur viktig kommunikationen mellan process- och 

resursägaren är samt vad kommunikationen bör beröra svarade 

Nyström att det beror på vilket ansvar som läggs på respektive roll och 

vilka roller som företaget har valt att tillsätta. Detta är viktigt för att rätt 

processer ska identifieras och definieras, dessa processer avgör vilka 

ansvarområden varje processägare kommer att ha. Utifrån Nyströms 

erfarenheter är ett av de vanligaste problemen vid byte till en 

processorienterad organisationsform att huvudprocesskartan inte är 

tillräckligt bearbetad. Det leder till en otydlighet för rollerna, men det är 

också viktigt att roller med befogenheter vågar säga ifrån och ta beslut 

tillsammans för att få så bra resultat som möjligt.  

 

Av Nyströms erfarenhet föredrar medarbetare att enbart en person 

besitter chefsrollen, då det ger en tydlighet om vem som bestämmer. I 

en processorienterad organisation delas däremot chefsrollen på två 

roller, vilket kan leda till en otydlighet hos medarbetarna. Ur 

processperspektivet blir det istället tydligt vem som äger respektive 
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process samt att varje process- och resursägare kan lägga större fokus på 

sitt område än vad en chef i en funktionsorganisation kan göra.  

 

4.6 Resultat från enkät med analys  

I kapitel 4.6 presenteras en sammanställning av enkät utförd på SDCs 

medarbetare, där 63 av 102 medarbetare har valt att svara på enkäten. 

Enkäten består av sex frågor vars syfte är att återspegla medarbetarnas 

syn på samarbetet mellan process- och resursägaren. Vid analys av 

enkäten bör hänsyn till svarsfrekvensen tas. Enkäten framgår i bilaga F. 

  

Resultatet på fråga 1 redovisas i figur 7. Medarbetarna har på en 

likertskala 1-5 rankat hur de anser att samarbetet mellan process- och 

resursägare fungerar i den processorienterade organisationen. Siffran 1 

motsvarar ett bristande samarbete medan siffran 5 motsvarar ett väl 

fungerande samarbete.  

 
Figur 7 - Cirkeldiagram baserat på svaren från fråga 1. 

Fråga 2 har öppna svarsalternativ, där 10 av de 27 som valt att svara på 

den anser att processägarens roll känns otydlig. 5 av 27 medarbetare 

anser att resursägarens roll är otydlig och 13 av 27 anser att 

managerrollerna är otydliga. Otydligheten kring de olika rollerna tror 

medarbetarna beror på dem själva, då de inte har satt sig in i rollerna 

eller tagit del av den information som finns tillgänglig. Medarbetarna 

förtydligar att det finns en otydlighet kring rollernas ansvar och mandat 

vilket medför att rollerna arbetar över gränserna. Medarbetarna känner 
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också en otydlighet kring hur ärenden prioriteras och vem som har det 

slutliga mandatet att bestämma över prioriteringslistan.  

 

Fråga 3 har öppna svarsalternativ, där 45 av 62 medarbetare har valt att 

svara på frågan, vad de anser fungerar bra respektive dåligt med 

samarbetet mellan process- och resursägare i den processorienterade 

organisationen. Det som bland annat lyfts fram är som fungerar bra är 

 

 Vikten av att process- och resursägarna finns i närheten av var-

andra och tillsammans med övriga medarbetare, vilket ger en 

ökad insikt i varandras arbetsuppgifter.    

De brister som bland annat lyfts fram är 

 

 kommunikationen mellan process- och resursägare. 

 oklarheter kring prioriteringar. 

 långsam informationsspridning. 

 oklarheter kring beslut. 

 otydlig ansvarfördelning och befogenheter.  

 vissa frågor som faller bort i den otydliga gränsdragningen mel-

lan process- och resursägarens roller. 

 roller som kritiserar varandra istället för att arbeta i ett team, vil-

ket leder till ett otydligt ledarskap. 

 glappet i samarbetet som leder till svårigheter att fatta snabba 

beslut då process- och resursägaren inte vet sina befogenheter.  

 mer tid för att kommunicera i vardagen som förhoppningsvis kan 

lösa dessa problem.  

Resultatet från fråga 4 där medarbetarna procentuellt rankar sin 

säkerhet till vem av process- och resursägaren de ska vända sig till vid 

olika frågor redovisas i figur 8.  
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Figur 8- Cirkeldiagram baserat på svaren från fråga 4. 

Nedan redovisas resultatet av fråga 5 som har öppna svarsalternativ. 29 

av 63 medarbetare har valt att svara på frågan gällande vilka specifika 

frågor och områden de känner sig osäker på om det är process- eller 

resursägaren de ska vända sig till.   

 

De områden som bland annat lyfts fram är 

 

 kundrelaterade frågor  

 löner 

 utbildning 

 kompetensutveckling 

 mål och måluppföljning på individnivå 

 bemanning av kundtjänst, otydlighet kring vilken processägare 

som har ansvaret 

 kompetens- och resursbrist 

 prioriteringsfrågor.  

Resultatet på fråga 6 redovisas i figur 9.  Medarbetarna har svarat på 

frågan om de upplever någon otydlighet kring rollerna.  
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Figur 9 - Cirkeldiagram baserat på svaren från fråga 6. 

Resultatet i figur 9 visar på en otydlighet kring processägarrollen, 

resursägarrollen och manager rollerna. 
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5 Slutsats och avslutande diskussion 
Slutsatsen baseras på en analys av utförda intervjuer, enkät och teori. 

Slutsatsen har sin utgångspunkt i hur samarbetet mellan process- och 

resursägare kan förbättras. 

 

Införandet av en processorienterad organisation har påverkat flera 

företag positivt, dock har de stött på problem såsom otillräckliga 

befogenheter, hämmade medarbetare och tidigare chefer samt problem 

med att sprida budskap och skapa en gemensam bild av organisationen. 

Vi ser likheter i teorin med de problem som företagen stött på. Vi anser 

därför att det är viktigt vid införandet av en processorienterad 

organisation att lägga stort fokus på dessa aspekter. 

 

62 av totalt 102 medarbetare vid SDC har svarat på enkäten som skickats 

ut i syfte att skapa en bild av hur medarbetarna ser på samarbetet 

mellan process- och resursägare. Vid analys av enkätens resultat bör 

hänsyn till svarsfrekvensen tas då resultatet av enkäten kan vara 

missvisande. Den låga svarsfrekvensen tror vi bland annat beror på att 

flertalet medarbetare inte känner att samarbetet mellan process- och 

resursägaren påverkar dem. Om fler valt att svara på enkäten kanske 

resultatet av enkäten sett annorlunda ut.  

 

Det finns i dag en delad åsikt kring hur process- och resursägarna vid 

SDC anser att deras samarbete fungerar. Analys av resultatet gällande 

hur samarbetet fungerar idag visar bland annat på brister som att 

process- och resursägaren hanterar frågor från medarbetarna olika.  

 

Det behövs mer tid till att arbeta med förbättringar kring 

processorienteringen. Detta ser vi i enkäten fråga 3 och intervjuerna 

trots att den genomförda organisationsförändringen borde innebära att 

mer tid frigörs till detta. I intervjuerna med process- och resursägare ser 

vi att många arbetsuppgifter utöver de vardagliga utförs och att 

förändringar pågår parallellt vilket är tidskrävande. I enkäten framgår 

det att medarbetarna anser att mer tid behövs för att till exempel hinna 

med att kommunicera i vardagen.  Enligt Jörgen Manneby tog det ett 



Processorientering - En 

undersökning av samarbetet mellan 

process- och resursägare 

Lina Nordin 

Frida Norman   

Slutsats och avslutande 

diskussion 

2012-10-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

40 

par år innan CSN hade hittat sina samarbetsformer i den 

processorienterade organisationen.  Vi anser att mer tid behövs för att få 

samarbetet att fungera och till att skapa rutiner i vardagen. Vi tror dock 

att arbetet med att skapa mer tid har påbörjats genom införandet av 

lean, som är ett arbetssätt för att eliminera slöserier.  

 

De förbättringsförslag som har identifierats berörande samarbetet 

mellan process- och resursägare på SDC är att 

 

1. utveckla process- och resursägarens rollbeskrivning  

2. förbättra kommunikationen mellan process- och resursägare 

3. utveckla den gemensamma prioriteringsbilden. 

 

1. I enkäten konstaterar vi att medarbetarna uppfattar en otydlighet 

kring rollerna processägare, resursägare och manager genom 

svaren på fråga 6, se figur 9. Vi har även utifrån intervjuerna med 

process- och resursägarna konstaterat att det finns en otydlighet 

kring rollerna. I intervjuerna framkommer att en bristande rollbe-

skrivning kan leda till att krav ställs på processägaren som den 

inte kan leva upp till. Detta kan bero på att process- och re-

sursägarna har otillräcklig befogenhet samt att de tar på sig ar-

betsuppgifter som ligger inom den andras ansvarsområde. Det 

framkommer att det finns process- och resursägare som i dag inte 

tagit del av rollbeskrivningarna. Då rollbeskrivningarna är brist-

fälliga arbetar process- och resursägare över gränserna vilket är 

ett problem som framkommer i intervjuerna. Teorin visar att tyd-

liga gränser mellan rollerna är viktigt för att inte behöva ”upp-

finna hjulet” varje gång en otydlighet uppstår. Teorin förtydligar 

också vikten av att definiera samtliga roller innan de införs samt 

att en bra rollbeskrivning avser både hård och mjuk kompetens, 

men den ska också omfatta ansvar, befogenheter, intern- och ex-

tern kommunikation samt vilka forum som rollen medverkar i. 

Att tydliga roller är viktigt uppfattar vi då Leif Nystöm förtydli-

gar att det redan från start är viktigt att skriva ned heltäckande 
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rollbeskrivningar med ansvar och befogenheter. Rollbeskrivning-

ar är viktiga för att arbeta med ansvar och befogenheter. Detta 

konstaterar vi även då Texas Instruments inte lyckades med pro-

cessorientering fören processägaren fick tillräckligt med befogen-

het. Helene Lindqvists erfarenhet är att det är viktigt att inte pro-

cess- och resursägaren går sina egna vägar utan att de hittar ett 

nära och fungerande samarbete, där både process- och resursäga-

re har tillräckligt med mandat för att påverka verksamheten. Vi 

anser att detta visar på vikten av att process- och resursägarna är 

medvetna om den befogenhet de besitter då även teorin säger att 

processägaren bör ha tillräcklig befogenhet för att kunna styra 

över sitt arbete. Vi anser därför att det är viktigt att samtliga 

medarbetare på SDC tar del av rollbeskrivningarna men i syn-

nerhet process- och resursägarna. Detta bör skapa tydligare grän-

ser mellan rollerna och en större tydlighet för medarbetarna. Om 

tydligare gränser dras tror vi även att problem med frågor som 

faller mellan ansvarsområdena kan minska. 

 

2. Fråga 3 i enkäten visar på att medarbetarna upplever en brist i 

kommunikationen mellan process- och resursägare. I intervjuerna 

med process- och resursägarna framkommer att den processori-

enterade organisationen har medfört ytterligare kommunika-

tionsvägar som påverkar samarbetet i flera avseenden. Den ytter-

ligare kommunikationsvägen har medfört att informationssprid-

ningen i organisationen är långsammare än tidigare. Jörgen 

Manneby förtydligar att ett bra samarbete bygger på en funge-

rande kommunikation. Han tror att ständig kommunikation kan 

lösa vardagliga problem, då det gäller att ha en löpande dialog 

och inte enbart kommunicera via e-brev.  Utöver den löpande di-

alogen behövs också formella möten och ett gemensamt tanke-

sätt. Tetra Pak anser att kommunikationen inom företaget är vik-

tig. Teorin visar på att en välfungerande kommunikation är ett 

sätt att uppfylla en del av processägarnas framtidsvision som är 
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en förbättrad informationsspridning mellan process- och re-

sursägare för att få samarbetet att fungera. Vi anser att de 

veckovisa mötena bör ses över och anpassas efter varje relation 

eftersom resultatet visar på att samtliga process- och resursägare 

har en egen syn på hur de vill att samarbetet ska fungera, allt för 

att skapa en bättre kommunikation.  

 

3. Fråga 5 i enkäten visar på att medarbetarna känner en osäkerhet 

kring vem av process- och resursägaren som har det avslutande 

mandatet att bestämma över prioriteringslistan, det vill säga vil-

ken prioritet olika arbetsuppgifter har samt vem de ska vända sig 

till med frågor berörande prioriteringar. Vid intervjuerna fram-

kommer en önskan från resursägarna om en tydligare priorite-

ringsbild från ledningen för att undvika krockar. Jörgen Manneby 

berättar att CSN arbetar utifrån generaldirektörens prioriterings-

ordning för att få verksamheten att fungera. Utifrån detta anser vi 

att företagsledningen bör skapa en tydligare prioriteringsbild för 

att underlätta samarbetet mellan process- och resursägare samt 

arbetet för medarbetarna.  

Vid införandet av en processorienterad organisation anser Leif Nyström 

att det är viktigt att välja rätt roller som passar in på den egna 

verksamheten.  Intervjuerna med process- och resursägare visar tydligt 

att rollernas ansvar är otydliga.  I dag då SDC inte satt samtliga av sina 

roller än är det svårt för oss att se hur stor påverkan dessa roller har på 

samarbete. När samtliga roller är satta kan rollernas definition och 

ansvar kartläggas i en RACI-matris för att förtydliga rollerna för 

samtliga medarbetare. 

 

Utöver de förbättringsförslag som identifierats tror vi även att det är 

viktigt att tydliggöra nyttan av organisationsförändringen och visa på 

tydliga resultat och effekter av förändringen för att inspirera samtliga 

medarbetare vid SDC. 
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5.1 Förslag till vidare studier 

Förslag på vidare studier är att genomföra ytterligare studier med större 

hänsyn till organisationens utformning och dess införda roller för att se 

hur stor påverkan organisationens utformning och övriga roller har på 

samarbetet mellan process- och resursägare. 

Vidare skulle fler företag kunna kontaktas för att se om de har ett 

fungerande samarbete mellan process- och resursägare som skulle 

kunna leda till ytterligare förbättringsförslag.  
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 Frågor att ställa till SDCs resursägare  
 

1. Var du chef i den tidigare organisationsformen? 

2. Vad anser du om att ansvaret är uppdelat på en process- och re-

sursägare? 

3. Vilka är dina huvudarbetsuppgifter som resursägare? 

4. Har du fått någon utbildning i din roll eller ämnet processorien-

tering? 

5. Vad anser du om rollbeskrivningen tillhörande din roll?  

6. Känner du att du har ansvar som ligger utanför dina ansvarsom-

råden?  

7. Har medarbetarna tillgång till rollbeskrivningarna och kunskap 

om vad dessa innebär så de vet vem de ska vända sig till i olika 

frågor?  

8. Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan dig som re-

sursägare och processägarna? 

9. Har du som resursägare det fullständiga ansvaret för rekryte-

ringar av resurser eller vill processägaren vara delaktig?  

10. Anser du att det utförs dubbelarbeten (suboptimering)? 

11. Hur ser din framtidsvision för samarbetet mellan process- och 

resursägare ut? 

12. Vilken information vill du få från och ge till processägaren? 

13. Vad ser du som för- och nackdelar med att dela ansvaret på pro-

cess- och resursägare? 

14. Påverkar managerna samarbetet mellan dig och processägarna?  
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Bilaga B: Intervjufrågor  
 Frågor att ställa till SDCs processägare 
 

1. Var du chef i den tidigare organisationsformen? 

2. Vad anser du om att ansvaret är uppdelat på en process- och re-

sursägare? 

3. Vilka är dina huvudarbetsuppgifter som processägare? 

4. Har du fått någon utbildning i din roll eller ämnet processorien-

tering? 

5. Vad anser du om rollbeskrivningen tillhörande din roll?  

6. Känner du att du har ansvar som ligger utanför dina ansvarsom-

råden?  

7. Har medarbetarna tillgång till rollbeskrivningarna och kunskap 

om vad dessa innebär så de vet vem de ska vända sig till i olika 

frågor?  

8. Hur fungerar kommunikationen/samarbetet mellan dig som pro-

cessägare och resursägarna? 

9. Ger du resursägarna det fullständiga ansvaret för rekryteringar 

av resurser eller vill du vara delaktig?  

10. Anser du att det utförs dubbelarbeten (suboptimering)? 

11. Hur ser din framtidsvision för samarbetet mellan process- och 

resursägare ut? 

12. Vilken information vill du få från och ge till resursägaren? 

13. Vad ser du som för- och nackdelar med att dela ansvaret på pro-

cess- och resursägare? 

14. Påverkar managerna samarbetet mellan dig och resurssägarna?  
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Bilaga C: Intervjufrågor 
Frågor att ställa till Jörgen Manneby 
 

Viktigt att tänka på under intervjuerna: ställa öppna frågor och skapa 

dialog. 

 

1. När övergick CSN till en processorienterad organisation?  

2. Vilka arbetsuppgifter/ansvarområden ligger på process- och re-

sursägaren? 

3. Har ni några specifika rollbeskrivningar för process- och re-

sursägare? 

4. Stödjer ni er på något specifikt ramverk? 

5. Vid införandet av processorienterade organisationen, hur fun-

gerade det då med ledarskapet den första tiden?  

6. Hur kommunicerar process- och resursägaren i er organisation 

idag, är det någon skillnad jämfört med den första tiden?  

7. Har era resursägare det fullständiga ansvaret vid rekryteringar 

av resurser eller vill processägaren vara delaktig? 

8. Hur ser din framtidsvision för samarbetet mellan process- och 

resursägare ut?   

9. Vad ser du som för- och nackdelar med att dela ledarskapet 

mellan process- och resursägare? 

10. Vad vill du lyfta fram som extra viktigt för att få samarbetet att 

fungera? 
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Bilaga D: Intervjufrågor 
Frågor att ställa till Helene Lindqvist  
 

Viktigt att tänka på under intervjuerna: ställa öppna frågor och skapa 

dialog. 

 

1. När övergick Bolagsverket till en processorienterad organisa-

tion?  

2. Vilka arbetsuppgifter/ansvarområden ligger på process- och re-

sursägaren? 

3. Har ni några specifika rollbeskrivningar för process- och re-

sursägare? 

4. Stödjer ni er på något specifikt ramverk? 

5. Vid införandet av processorienterade organisationen, hur fun-

gerade det då med ledarskapet den första tiden?  

6. Hur kommunicerar process- och resursägaren i er organisation 

idag, är det någon skillnad jämfört med den första tiden?  

7. Har era resursägare det fullständiga ansvaret vid rekryteringar 

av resurser eller vill processägaren vara delaktig? 

8. Hur ser din framtidsvision för samarbetet mellan process- och 

resurägare ut?   

9. Vad ser du som för- och nackdelar med att dela ledarskapet 

mellan process- och resursägare? 

10. Vad vill du lyfta fram som extra viktigt för att få samarbetet att 

fungera? 
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Bilaga E: Intervjufrågor 
 Frågor att ställa till Leif Nyström 

 

1. Hur ser du på att fördela ansvaret på två roller? Vilka fördelar 

och nackdelar kan du se? 

2. Vid övergången till en processorienterad organisation, vad är 

viktigt att tänka på? Finns det några tumregler? Utbildningar 

etc.? 

3. Vid era utbildningar, hur beskriver ni de olika rollerna, process- 

och resursägare? 

4. Finns det några övergripande rollbeskrivningar som ni brukar 

presentera? 

5. Hur viktigt är det att de nya rollerna följs för att få kommunika-

tionen att fungera?  

6. Vem har ansvaret för att informera medarbetarna om vart de ska 

vända sig vid olika frågor? 

7. Hur viktig är kommunikationen mellan process- och resursäga-

ren?  

8. Vad bör kommunikationen mellan process- och resursägare berö-

ra?  

9. Hur anser du att kommunikationen och samarbetet bör fungera? 

10. Förespråkar du användandet av en teamledare? Om så är fallet, 

finns det även en rollbeskrivning för denna? Om inte, hur funge-

rar samarbetet utan teamledare? 

11. Finns det någon ytterligare roll som kan ha inverkan på hur le-

darskapet fungerar? 

12. Vilka är de vanliga problemen gällande ledarskapet vid byte av 

organisationsform? Vart brukar de största bristerna finnas? 
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Bilaga F: Enkät 
  Medarbetarundersökning 

 

63 av 102 medarbetare på SDC har svarat på enkäten. Enkäten utfördes 

mellan 2012-04-17 och 2012-04-30.  

 

1. Hur anser du att samarbetet mellan process- och resursägare 

fungerar i den nya organisationsformen på en skala 1-5? Till ex-

empel når all viktig information dig som medarbetare? Finns det 

oklarheter kring vem av process- och resursägaren som ansvarar 

för vad? (1=Dåligt, 5=Bra) 

2. Vilken eller vilka av rollerna känns otydliga? 

3. Utifrån dig som medarbetare och ditt svar på den tidigare frågan, 

vad anser du fungerar bra alternativt dåligt gällande samarbetet 

mellan process- och resursägare i den nya organisationsformen? 

Till exempel kan du se några tydliga bris-

ter/förbättringsområden? 

4. När du som medarbetare har en fråga eller fundering, i hur 

många procent av fallen känner du dig säker på om det är pro-

cess- eller resursägaren som du ska vända dig till?  

a. 0-20%   b. 21-40%   c. 41-60%   d. 61-80%    e. 81-100% 

5. Finns det några specifika frågor eller områden då du känner dig 

osäker på om det är till process- eller resursägaren som du ska 

vända dig? i så fall vilka? 

6. Anser du att det finns en otydlighet kring processägarrollerna, 

resursägarrollerna och manager rollerna?  

a. Ja b. Nej 

 


