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Agenda

• Utvecklingstrappan och 

processarbete

• Processorganisation

• Processmål och mätning

• Mognadsindikatorer



Utvecklingstrappa

• Organisationsstruktur
• Ej beskriven processer

• Grafiskt kartlagd
• Styrande och stödjande information 

beskriven
• Identifierade roller och resurser

• Beslutad process
• Fullständigt processbeskrivning
• Kommunicerad och tillgänglig
• Utbildade medarbetare
• Definierade krav
• Mål och mätning etablerat
• Problem, risker och möjligheter

• Välkänd och förankrad
• Processen styrs och förbättras
• Process finns för ständiga förbättringar
• Processorganisation etablerad
• En väl fungerande process: 

• Ger rätt resultat
• Gör rätt saker
• Gör saker rätt
• Är flexibel och har förmåga att 

anpassa sig efter nya 
förutsättningar

Identifierad process

Beskriven process
Driftsatt process

Etablerad process



Process för processarbetet



Process-
organisation



Ansvar i processarbetet



Ansvar i processarbetet



Processteamets roller



Övriga roller kring processen
- Och deras ansvar



Förbättringsarbetets processer



Förbättringsarbetets processer
- Översiktsmodell



Förbättringsarbetets processer



Förbättringsarbetets processer
- Översiktsmodell



Förbättringsarbetets processer



Visualisering av processteamet
- Bild på process



Processmål och 
mätning



Vad är viktigt för din process?

Interna krav

Lagkrav

Kund-
förväntningarAnpassning

Bemötande

Tillgänglighet

Kostnad
Beslutstider

Lagar och förordningar

Säkerhetskrav

Miljökrav

Sekretesskrav

Uppdraget

Strategier och 
övergripande mål

Kritiska 
framgångsfaktorer

Verksamhetsplaner

Budget



Vad mäter vi i vår process?

Doing the 
right things

right

Doing
things
right

Doing
things

Doing the 
right things
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Inre effektivitet

Yttre effektivitet



Vad ska vi mäta?

Inre effektivitet

• Arbetet är organiserat och leds 

på rätt sätt

• Intressenternas krav och behov 

är tillgodosedda

Yttre effektivitet

Inre effektivitet är att göra 
saker rätt medan 

yttre effektivitet är att göra 
rätt saker



Mognads-
indikatorer

Självuppskattningsmetod för 

processmognad



Problemet



Kommunicering 
och användning

Hur välkänd och 
tillgänglig är din 

process?

Process-
beskrivning
Hur väl är din 

process beskriven?

Process-
organisation

Finns det process-
organisation och hur 

väl fungerar det?

Processmål 
och mätning

Finns mål uppsatta 
och mäter du dem?

Mognadsindikatorer



Processbeskrivning



Vilken typ av process har vi?



Processbeskrivning



Processbeskrivning

Processen 
identifierad 

men ej 
beskriven

Processens 
aktivitetsflöde 
är kartlagt med 

roller och 
applikationer

Processens är 
fullständigt 

kartlagd med 
beskrivningar 
och dokument



Kommunicering och användning

Processens 
används vid 

introduktion av 
nya anställda 
och ibland när 

den ska 
förändras

Processens 
används alltid! 
I dagligt arbete, 
på möten och i 

forum

Processen finns 
publicerad på 

intranätet



Processmål och mätning

Processmål 
finns och de 
följs upp en 
gång per år

Vi prata 
ständigt om 

processmålen 
och hur utfallet 

är

Processmål 
finns men de 
följs inte upp



Processorganisation

Processägare 
har tydlig roll 

beskrivning och 
verktyg för 
förvaltning 

Processägare 
har en 

betydande roll i 
alla möten i vår 

organisation

Processen har 
processägarskap 



Mognadsindikatorer
- Hur väl utvecklad är din process?

Process-
beskrivning

Processmål 
och mätning

Kommunicering 
och användning

Process-
organisation



Mognadsindikatorer
- Hur väl utvecklad är din process?

Process-
beskrivning

Processmål 
och mätning

Kommunicering 
och användning

Process-
organisation

89%

78%

Inre effektivitet

Yttre effektivitet



Mognadsindikatorer



Använda indikatorer för att jämföra
Y I



Vid uppstart av kartläggningsarbete

Använd kvalitetsindikatorer inför 
ett kartläggningsarbete. Analysera 
inre och yttre effektivitet innan 
processerna är kartlagda.

Detta berättar var vi ska börja 
kartlägga och vi kan följa upp och 
se att kartläggningen ger resultat.

Där det fungerar bra. Varför gör 
det det? Kan vi lära av det till andra 
processer?



Tips på vägen
Processbeskrivning

• Ändamålsenlig nivån
• Håll dem levande

Processorganisation

• Ta fram rollbeskrivningar
• Ta fram mallar och verktyg 

för processansvaret

• Rita in dem i processerna

Processmål 
och mätning

• Sätt upp mål mot 
krav och behov

• Mät processerna

Kommunicering 
och användning

• Tillgängliggör 
processerna 

• ”Prata om dem”



Tack och bock
Tobias Nyberg


