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SAMMANFATTNING 
Bactiguard är ett svenskt företag inom medicinsk teknik som sedan det grundades i sin nuvarande 
form 2005 har skördat stora framgångar och bland annat blivit utnämnt till Årets MedTechföretag 
2008. Enligt NUTEKs definition räknas Bactiguard som ett småföretag - trots hög omsättning och 
internationell expansion. Sommaren 2009 ska Bactiguard genomgå EC-certifiering för att få CE-märka 
sina egna produkter, vilket inneburit att företaget har gått över till en mer processorienterad 
organisation. Processkartläggning är en metod för att i detalj beskriva en process genom att fokusera 
på de viktigaste elementen. Beskrivningen är grafisk, med pilar till och från aktiviteter för att illustrera 
kopplingen mellan en rad delaktiviteter. Processkartläggning ses därför som ett verktyg för att 
visualisera en helhetsbild av en verksamhets olika processer.  

Syftet med examensarbetet är att utreda hur man kartlägger ett mindre företag i tillväxt genom att 
utföra en processkartläggning på fallföretaget Bactiguard, samt att föra en diskussion huruvida ett 
företag som Bactiguard egentligen är i behov av en grafisk processkartläggning. I examensarbetet har 
dokumenterade metoder för processkartläggning studerats, varefter en egen metod utvecklats. 
Kartläggningen delades upp i tre faser; introduktionsfas, kartläggningsfas och avslutningsfas. 
Introduktionsfasen bestod av förstudier av fallföretaget samt av tidigare kartläggningar. 
Kartläggningsfasen bestod av datainsamling samt tillverkning, redigering och verifiering av kartorna. 
Data samlades in genom standardiserade intervjuer med delprocessägarna samt genom att studera 
interna dokument. Avslutningsfasen bestod i att sammanställa kartorna i en folder och överlämna till 
uppdragsgivaren. 

Totalt behövdes fyrtioen kartor för att kartlägga hela Bactiguards produktutvecklingsprocess. 
Kartorna gjordes i fyra nivåer och följde en struktur enligt huvudprocess-delprocess-aktivitet-
arbetsmoment. En tydlig grafik samt numrering av kartorna gjordes för att tydliggöra strukturen. 
Problem som uppkom vid kartläggningen var att vissa av processerna var helt nya för Bactiguard och 
därmed inte helt definierade ännu. Andra svårigheter var att eftersom Bactiguard är ett relativt litet 
företag så var  det problematiskt att verifiera kartorna mot flera inblandade.  

Analysen nådde slutsatsen att det finns många motiv till varför man bör utföra en processkartläggning, 
också av mindre snabbväxande företag. Kartorna ger en helhetsbild av processerna vilket skapar 
struktur och kan göra medarbetarna mer motiverade genom att de ser sin egen roll i helheten, trots 
föränderlig miljö. Dock hänger detta på att kartorna faktiskt implementeras och blir en del av 
företagets arbetssätt.  
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ABSTRACT 
Bactiguard is a Swedish company within the field of medichal technology. The company has been very 
prosperous since it was founded in 2005 and was elected Årets MedTechföretag 2008 –MedTech 
Company of the year 2008. According to a definition by NUTEK, Bactiguard is still considered a minor 
company – despite high market value and international expansion. The summer of 2009 Bactiguard is 
auditing for an EC-certification, to facilitate CE-marking of their products. This involves transforming 
into a more process-oriented organisation. Process mapping is a method for describing a business 
process by focusing on the most important elements. It is a graphic description with arrows illustrating 
the connection between activities. Process mapping is therefore considered a valuable tool to visualize 
the overall picture of an organization’s processes.   

The purpose of the Master Thesis is to analyze how to map the processes of a fast growing smaller 
company by mapping Bactiguard’s processes, and to discuss whether a company like Bactiguard 
actually is in the need of process mapping or not. Acknowledged methods for process mapping have 
been studied, whereupon a modified method was designed. The project of mapping Bactiguard’s 
product development process was divided into three phases; introduction, mapping and closure. The 
introduction consisted prestudies of the company and prior process mappings. The mapping phase 
consisted gathering of data as well as sketching, editing and verifying the charts. Data was gathered 
through standardized interviews with process owners and by studying internal documents. The 
closing phase consisted of finalizing the maps in a folder and presenting it to Bactiguard.   

Forty-one charts were required to map the entire product development process at Bactiguard. The 
charts were designed in four levels and followed the structure main process-sub process-activity-work 
assignment. A figurative graphical design with logical numbering was made to illustrate the structure. 
Obstacles during the process mapping was related to the fact that the some of the processes were new 
to Bactiguard and therefore not yet thoroughly defined. Another obstacle was that Bactiguard is a 
relatively small company and was therefore challenging to map since the charts cannot be verified 
against several sources.  

The final analysis reached the conclusion that there are many reasons to perform a process mapping. 
The charts present an overall picture - which can generate motivation for employees when their role in 
the company is visualized.  However, this requires that the charts actually are implemented within the 
company.  
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FÖRORD 

Detta har varit ett intressant och roligt examensarbete, mycket tack vare den trevliga stämning som 
råder på Bactiguard. Jag vill därför tacka hela Bactiguard Technology för det varma välkomnandet och 
ser fram emot att följa företagets fortsatta framgångssaga! Jag vill också tacka Uno Sjöström på 
Sjöströms Nordic för att han generöst delat med sig av sin erfarenhet med tips och råd kring 
processkartläggning – och mycket annat. 

Ett extra stort tack också till Bernhard Lovén för att han förgyllt även de dystraste måndagsmorgnar 
med sin ljuva skönsång. Tack också till min handledare Jens Hemphälä på KTH, för diskussioner och 
bra råd under arbetets gång. 
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1. INLEDNING 
I följande kapitel beskrivs bakgrund till examensarbetets uppkomst, samt forskningsfrågeställning och syfte.  

Arbetets avgränsningar beskrivs samt rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bactiguard AB 
Bactiguard är ett svenskt företag som säljer en patenterad nanotunn beläggning med antimikrobiella 
och biokompatibla egenskaper, vilket hindrar bakterier från att kolonisera på medicintekniska 
produkter. Patentet härstammar från 1989 men företaget i sin nuvarande form grundades år 2005. 
Bactiguard har huvudkontor i Stockholm och en produktionsanläggning i Södra Sverige. Företaget har 
skördat stora framgångar och blev utnämnt till Årets MedTechföretag 2008, som delas ut av MedTech 
Magazine (2008, Nr 4). I samband med att Bactiguard fick ta emot Swecare Export Award av 
Socialminister Göran Hägglund uttalade sig företagets VD Christian Kinch i en pressrelease (18 
december 2008): ”Fantastiskt! Det går otroligt bra för Bactiguard just nu [...]”.  

Enligt NUTEKs definition för småföretag räknas Bactiguard, med mindre än 50 anställda, som ett litet 
företag vilket innebär korta beslutsvägar och direktkommunikation. Vad gäller omsättning och 
affärsplaner får dock Bactiguard räknas som ett multinationellt företag. Runt 14,5 miljoner produkter 
med Bactiguards beläggning såldes år 2007 och 85 procent av urinvägskatetrarna i USA är belagda 
med Bactiguard, enligt en pressrelease (24 oktober 2008). Företaget satsar nu på de stora 
marknaderna internationellt och är bland annat delaktiga i ett samarbete mellan Kinas 
hälsoministerium och Sveriges socialdepartement.  

I USA och Japan har beläggningen tidigare sålts via licens genom det amerikanska 
medicinteknikföretaget Bard. Nu går dock Bactiguard från att bara leverera själva beläggningen till att 
leverera egna slutprodukter i egen regi och under eget varumärke. Den första produkten är 
urinvägskatetern BIP Foley som snart ska efterföljas av blodkatetrar och andningshjälpmedel. För att 
leverera egna slutprodukter vill Bactiguard kunna CE-märka sina produkter och kommer därför 
sommaren 2009 att genomföra en audit för att utöka sin nuvarande certifiering enligt ISO-13485 till 
EC-certifiering. Företaget har genom ISO-certifieringsarbetet tvingats se över sina processer och 
skapat ett nytt kvalitetssystem, anpassat till gällande regulatoriska riktlinjer.  

Bactiguard har nu omdefinierat sina processer, skrivit worddokument som beskriver processerna i 
textform, samt dokumenterat dessa i sitt kvalitetssystem. En grafisk visualisering saknas dock 
fortfarande och worddokumenten ger ingen övergripande bild av hur processerna hänger ihop. 
Processkartläggning är inte en obligatorisk del i att bli certifierade men ses ofta som ett bra 
komplement.  

En kontakt förmedlades mellan Mattias Ohrlander, R&D Director på Bactiguard och Uno Sjöström, 
grundare till Sjöströms Nordic AB - ett konsultföretag specialiserade på processkartläggning. 
Sjöströms tog sig an processkartläggningen av Bactiguards produktutvecklingsprocess, i form av 
handledning av ett examensarbete för Kungliga Tekniska Högskolan. Målet med kartläggningen var 
således att grafiskt visualisera Bactiguards produktutvecklingsprocess genom att på en rimlig 
detaljnivå beskriva aktiviteter i processens ingående delar.     

1.1.2 Examensarbetets utformning 
Under genomförandet av processkartläggningen framkom en hel del tankar och funderingar kring 
processkartläggning - vilka svårigheter som uppstår samt vad syftet är. Utöver en redogörelse för en 
egenutformad kartläggningsmetod förs en diskussion kring vad det egentliga syftet med en 



processkartläggning är samt en analys över huruvida ett företag som Bactiguard verkligen behöver 
kartlägga sina processer. 

1.2 Forskningsfrågeställning 
Två forskningsfrågeställningar formuleras för examensarbetet, med vardera underfråga relaterad till 
fallföretaget Bactiguard. 
 

1. Hur kartlägger man ett mindre företag i stark tillväxt? 

- Vilka erfarenheter kan dras från processkartläggning av fallföretaget Bactiguard? 
 
 

2. Behöver mindre företag i stark tillväxt en processkartläggning? 

- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna för fallföretaget Bactiguard? 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en metod för processkartläggning, anpassad för ett mindre 
företag i stark tillväxt. Som fallstudie utförs en kartläggning av produktuvecklingsprocessen på 
företaget Bactiguard. 

Examensarbetet syftar också till att utreda huruvida det är relevant att kartlägga ett företag med så 
pass få anställda (<50) samt att föra en diskussion kring fördelarna med processkartläggning.  

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet behandlar enbart kartläggningen av Bactiguards befintliga processer. Några 
rekommendationer på hur företaget bör förändra sina processer behandlas inte. Arbetet avgränsas till 
att endast ytligt behandla processorientering och förändringsarbete inom organisationer.  

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en redogörelse för använd forskningsmetod, samt tekniker för datainsamling. 
Därefter följer en teoretisk referensram med tidigare forskning kring processer och 
processkartläggning, samt teori som anses relevant för att få en förståelse för företaget Bactiguard. I ett 
kapitel om processkartläggning av Bactiguard presenteras först företaget samt den utarbetade 
arbetsgången, varefter resultatet av arbetet redovisas samt problem och svårigheter under arbetets 
gång. En analys följer där syftet med en processkartläggning diskuteras, samt den egenutarbetade 
arbetsgången för processkartläggning av Bactiguard. Avslutningsvis sammanfattas analysen i en 
slutsats där forskningsfrågeställningarna för examensarbetet försöker besvaras. 
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2. METODIK 

I följande kapitel beskrivs den metodik som använts för examensarbetet. Det beskriver vilken 

forskningsstrategi som använts, metod för informationsinsamling samt metodik för kartläggningen. 

2.1 Forskningsstrategi 
Ett korrekt genomfört examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan skall enligt Institutionen för 
Maskinkonstruktion (2009, s. 1) utföras med vetenskapliga/ingenjörsmässiga metoder och anknyta 
till för problemområdet relevant teori. Det finns mycket litteratur att tillgå på ämnet 
forskningsmetodik och vetenskapliga studier. 

2.1.1 Forskningsprocess 
Examensarbetet följer en forskningsprocess influerad av Patel och Davidssons (1991) sjustegsmetod. 
Oberoende av en undersöknings karaktär genomgår en forskningsprocess sju steg, enligt Patel och 
Davidsson (1991, s. 30f). De sju stegen är: identifiering av problemområde, litteraturgenomgång, 
precisering av problemet, val av metod (undersökningsupplägg, val av undersökningsgrupp och 
teknik för att samla information) samt genomförande, bearbetning/analys och avslutningsvis 
redovisning/rapportering.  

Första fasen av examensarbetet bestod i att identifiera ett problemområde. Tack vare ett intresse för 
produktutvecklingsprocesser upprättades en kontakt med Sjöströms Nordic AB, ett konsultföretag 
specialiserat på processkartläggning. Genom dem anförtroddes uppdraget att kartlägga 
produktutvecklingsprocessen på Bactiguard. En inledande litteraturgenomgång gjordes för att bli 
bekant med företaget samt dess bransch. I samrådan med uppdragsgivare på Bactiguard preciserades 
problemet varefter val av metod kunde göras. Kartläggningen genomfördes enligt en egenutarbetad 
metod, där data samlades in genom intervjuer och dokumentstudier. Datan bearbetades och 
processkartor tillverkades.  Resultatet av kartläggningen presenterades i en folder som lämnades över 
till uppdragsgivaren Bactiguard.  

Därefter gjordes en utvärdering av processkartläggningen. En analys kring processkartläggning som 
begrepp genomfördes, vilken baserades på den erfarenhet som erfordrats genom kartläggningen samt 
på en litteraturgenomgång av dokumenterad forskning. En exakt forskningsfrågeställning för 
examensarbetet formulerades först i slutfasen av examensarbetet.  

Således följdes inte Patel och Davidssons (1991) forskningsprocess i detalj, men de sju stegen löper 
som en röd tråd genom examensarbetet.   

2.1.2 Forskningsmetod 
Examensarbetet är influerat av Grounded theory, en forskningsmetod som utvecklats av Glaser och 
Strauss (1967) och kännetecknas av teoribildning på empirisk grund. Bell (2006, s. 28) förklarar 
Grounded theory som att teorin i forskningen inte är specificerad i förväg utan uppstår eller utvecklas i 
takt med att forskningen fortskrider. Teorin formuleras under det konkreta forskningsförloppet och 
baseras på en analys av data. Forskare som arbetar enligt Grounded theory påbörjar sin analys innan 
alla data har samlats in. Forskaren går igenom resultaten från en intervju eller en observation och gör 
en analys innan hon fortsätter med att samla in fler data. Hayes (2002, s. 184f) poängterar att detta är 
en iterativ process där ”teoretiska insikter uppstår eller upptäcks utifrån data, varefter dessa insikter 
prövas på andra delar av data som insamlats för att se om de rymmer någon mening, något som i sin 
tur ger upphov till nya teoretiska insikter som återigen prövas mot data osv.” 

Kartläggningen av Bactiguard byggdes upp allt eftersom data samlades in. Efter varje intervju gjordes 
en analys av den aktuella delprocessen och kartläggning påbörjades. Kartorna modifierades sedan allt 



eftersom kunskapen om verksamheten växte. Detta för att skapa en mall som passar samtliga 
delprocesser. Kartläggningen var en iterativ process som mycket väl överrensstämmer med Glaser och 
Strauss (1967) forskningsmetod Grounded theory. 

Även den efterföljande analysen av processkartläggning som begrepp följde Grounded theory. En 
analys växte fram och modifierades allteftersom kunskapen om processkartläggning växte. Teoretiska 
insikter uppstod och prövades mot andra delar av data som insamlats för att se om de rymde någon 
mening, vilket gav upphov till nya teoretiska insikter. Litteraturgenomgång av dokumenterad tidigare 
forskning gjordes parallellt med rapportskrivande. 

2.1.3 Undersökningsmetod 
Patel och Davidsson (1991, s. 10) beskriver tre typer av undersökningar: explorativa, deskriptiva samt 
hypotesprövande. En explorativ undersökning är av utforskande karaktär och syftar till att inhämta så 
mycket information som möjligt inom ett bestämt problemområde, där kunskapen före 
undersökningen är starkt begränsad. En deskriptiv undersökning är av mer beskrivande karaktär och 
görs inom problemområden där det redan finns en viss mängd kunskap som börjat systematiseras i 
form av modeller. En hypotesprövande undersökning karakteriseras av att det finns stor kunskap 
inom ett problemområde och syftar till att undersöka om teorierna överensstämmer med 
verkligheten.  

Man skiljer också på kvalitativ och kvantitativ undersökning. Backman (1998, s. 32f) skriver att en 
kvantitativ studie karakteriseras av ett brett snarare än fördjupat upplägg, där numeriska mätningar 
utförs och resultatet ofta redovisas med statistiska modeller. En kvalitativ studie karakteriseras av 
mjukare information, som ofta baseras på iakttagelser eller genom intervjuer.  

Undersökningen för kartläggningen får anses vara av deskriptiv karaktär då den syftade till att 
beskriva och visualisera Bactiguards produktutvecklingsprocess. Kunskapen som kartläggningen 
baserades på fanns redan inom företaget, om än i ostrukturerad form. Kartläggningen grundades på 
kvalitativa studier, då den baserades enbart på intervjuer, egna observationer samt interna dokument. 
Den efterföljande analysen av processkartläggningen var av hypotesprövande karaktär, då den syftade 
till att undersöka om teorierna överensstämmer med verkligheten. Det fanns redan stor kunskap på 
ämnet men analysen syftade till att föra en diskussion snarare än att efterforska ny information. 
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2.2 Teknik för datainsamling 
Tre tekniker användes för datainsamling till processkartläggningen; interna dokument, intervjuer 
samt egna observationer. För den efterföljande analysen samlades data huvudsakligen in från 
litteratur samt forskningsartiklar publicerade online. 

2.2.1 Interna dokument 
Kartläggningen baserades bland annat på interna dokument så som gamla projektplaner, SOPs1 och 
WIs2. Dokument med affärsidé, vision och gamla pressreleaser studerades på Bactiguards hemsida (20 
januari 2009).  

Bell (2006, s 125f) kategoriserar dokument i primära- och sekundära källor. En primär källa är en 
sådan källa som uppstår under projektets gång, t.ex. ett protokoll från ett sammanträde. En sekundär 
källa innebär en tolkning av hur saker och ting ägt rum. Enligt författaren bör man vara källkritisk vid 
sekundära- men också vid primära källor. Man bör ta hänsyn till vad syftet är med dokumentet och om 
det har för avsikt att vara en källa eller om det är en oavsiktlig källa. Detta påverkar hur författaren 
vinklar dokumentet. 

Respektive delprocessägare på Bactiguard skriver själv sina SOPs och WIs. Dessa dokument skrivs inte 
nödvändigtvis under projektets gång utan före alternativt långt efter ett projekt. Dessa dokument kan 
därför betecknas som sekundära källor. Det finns alltid en risk att denna typ av dokument beskriver en 
skildring av hur processen skall utföras - snarare än av hur processen faktiskt utförs. Dock ingår SOPs 
och WIs i företagets kvalitetssäkringssystem, vilket ger dokumenten högre tillförlitlighet genom att de 
också kontrolleras och godkänns av annan part än processägaren.  

Projektplanerna skrivs i samband med en påbörjad process och kan därför ses som en primär källa. 
Dock är detta också ett dokument som kännetecknas av hur projektet bör vara snarare än av hur det 
faktiskt är. Dokumenten anses därför inte helt tillförlitliga utan ses som ett komplement till en mer 
ingående intervju.   

2.2.2 Intervjuer  
Data för processkartläggningen baserades till stor del på intervjuer med processägarna. Intervju är en 
teknik som bygger på att ställa frågor för att samla information. Processägaren för respektive process 
intervjuades två gånger. Den första intervjun hade som syfte att samla in data till kartläggningen och 
den andra intervjun att verifiera att kartläggningen var korrekt utförd. Åtta delprocesser kartlades 
vilket resulterade i totalt sexton intervjuer. De som var ägare till två delprocesser fick två (fyra) 
separata intervjuer. Detta för att hålla fokus på respektive delprocess och för att inte dra ut på tiden. 

Patel och Davidsson (1991, s. 62) diskuterar val av intervjufrågor genom begreppen standardisering 
och strukturering. Vid helt standardiserade intervjuer ställs likalydande frågor i identisk ordningsföljd 
till varje intervjuperson, medan ostandardiserade intervjuer är helt fria. Med strukturering menar 
författarna i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende av 
tidigare erfarenheter. Man bör anpassa grad av standardisering och strukturering till intervjuns syfte. 
Dahlström (1970, s. 43) argumenterar för standardiserade intervjuer och refererar till undersökningar 
som visar att standardiserade intervjuer ofta ger större tillförlitlighet. Han poängterar också vikten av 
noggrann planering och förberedelser för att en intervju skall ge önskad effekt. En helt standardiserad 
mall användes för intervjuerna, se Bilaga 1, vilket innebär att identiska frågor ställdes i samma 
ordningsföljd till samtliga respondenter. Detta för att nivån på kartläggningsdatan för respektive 
process skulle vara jämförbar, trots att den generella kunskapen om Bactiguard som företag ökat hos 

                                                   
1 SOP (Standard Operation Procedure) beskriver hur en specifik process ska utföras 
2 WI (Working Instruction) beskriver hur en specifik arbetsuppgift ska utföras 



intervjuaren. Frågorna som ställdes höll medelhög struktur, där respondenten styrdes men ändå tilläts 
fylla ut frågan beroende av relevans för processen. 

Dahlström (1970, s. 77f) listar ett antal metoder som förekommer vid frågeundersökningar. Fyra av 
dessa metoder är: 

 Kompletterings- och kontrollfrågor 

Det hör till intervjuarens viktigaste uppgifter att stimulera respondenten att ge så fullständiga svar 
som möjligt. Ett sätt är då att ställa mycket följdfrågor. En fara är dock då att respondenten 
påverkas på ett otillbörligt sätt.   

 Trattekniken (funnelquestion) 

Denna teknik innebär att intervjuaren börjar med allmänna frågor för att komma åt respondentens 
allmänna föreställningsram inom det berörda området. Därefter snävar intervjuaren till att ställa 
frågor på respondentens inställning till specifika problem. Genom att börja med allmänna frågor 
och steg för steg gå in på de mer speciella undviker man påverkan.  

 Situationsfrågor 

Situationsfrågor är en användbar metod för att få respondenten att verkligen sätta sig in i frågan. 
Intervjuaren exemplifierar då frågan med en situation. 

 Bildteknik 

Genom att komplettera intervjun med bildtekniska hjälpmedel låter man respondenten ta ställning 
till bilder lika väl som till frågor.  

 

En noggrann förberedelse föregick intervjufasen. Vid framställning av frågor togs utgångspunkt i en 
intervjumall från Sjöströms Nordic (18 februari 2009). Intervjumallen modifierades för kartläggning 
av Bactiguard. Vid modifieringen beaktades fyra av Dahlströms (1970, s. 77f) metoder för 
frågeställning i intervjuform. Frågorna ställdes enligt trattekniken där intervjun inleddes med 
generella frågor om processens syfte och mål och avslutades med att be respondenten i detalj beskriva 
den aktuella delprocessen. Situationsfrågor ställdes för att underlätta för respondenten att tänka sig in 
i processen. Målsättningen var att enbart ställa kompletteringsfrågor som var förutbestämda, för att 
göra intervjuerna standardiserade. Vid intervjutillfällena frångicks dock mallen vid ett par tillfällen. Vid 
de uppföljande intervjuerna fördes diskussion utifrån de färdiga processkartorna. Dessa intervjuer var 
inte standardiserade utan var beroende av processägarens kommentarer på kartläggningen.  

Enligt diskussioner med Uno Sjöström (18 februari 2009) är det vid processkartläggning viktigt att 
intervjun inte blir för lång och att intervjun har en tydlig struktur. Sjöström föreslår 40 minuter som en 
lämplig intervjulängd. Han rekommenderar också att respondenten får en kopia av intervjuformuläret 
där frågorna bör vara tydligt numrerade. Intervjuaren bör vid varje ny fråga tydliggöra hur långt i 
intervjuprocessen man kommit, genom att inleda med frågans numrering. Detta för att hålla 
respondenten fokuserad och göra intervjun mer strukturerad.    

2.2.3 Egna observationer 
För att skapa sig en bild av Bactiguard och få en uppfattning om företagets kultur och 
kommunikationsvägar gjordes egna observationer. 

I vardagslivet är observation ett medel för att skaffa information om omvärlden men enligt Patel och 
Davidsson (1991, s. 74) är det också en vetenskaplig teknik för att samla information. Dock får 
observationen då inte vara slumpmässig utan måste svara mot de krav som kan ställas på vetenskaplig 
teknik. Den måste vara systematiskt planerad och informationen måste registreras systematiskt. 
Författarna menar dock att den kunskap man erhåller genom observationer lägger grunden för vidare 
studier med andra tekniker för att samla information, snarare än att fungera som ensam metod.  
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Patel och Davidsson (1991, s. 75f) resonerar mellan strukturerade och ostrukturerade observationer. 
Strukturerade observationer förutsätter att problemet är så väl preciserat att man vet exakt vilka 
situationer och vilka beteenden som ska ingå i observationen. Man kan då sätta upp ett 
observationsschema med tydlig struktur. Ostrukturerade observationer däremot används ofta i 
utforskande syfte för att man ska inhämta så mycket kunskap som möjligt kring ett visst 
problemområde. Man har då inte ett observationsschema utan försöker registrera allt.   

De egna observationerna vid examensarbetet på Bactiguard får sägas vara av ostrukturerad karaktär. 
Syftet var att utforska och inhämta så mycket kunskap som möjligt kring företagets kultur. 
Observationerna var dock inte slumpmässiga utan hade tydligt fokus. Mycket tid lades på informella 
möten som konversationer vid lunch- och fikarast, samt att observera företagets kultur för formella 
möten och sammanträden. Företagskultur samt kommunikationsvägar på Bactiguard trädde tidigt 
fram.  

2.2.4 Litteratur 
Datainsamling till den efterföljande analysen gjordes framförallt i böcker men också i publicerade 
artiklar samt tidigare examensarbeten om processkartläggning.  

De vanligaste källorna där kunskap inhämtas är enligt Patel och Davidsson (1991, s. 33) böcker, 
artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt rapporter. Böcker är oftast ett försök att 
sammanställa och systematisera den kunskap som finns inom ett problemområde. Patel och 
Davidsson menar att det är i böcker som man lättast hittar teorier och modeller utvecklade i sin helhet. 
Är man intresserad av de senaste rönen hittar man dem i artiklar och rapporter, eftersom böcker tar 
relativt lång tid att förlägga. Som Patel och Davidsson skriver har bibliotek olika hjälpmedel för att hitta 
litteratur, till exempel kataloger och tidskriftssamlingar. Det finns också databaserade söksystem där 
litteratur finns katalogiserad. 

Mycket av den teoretiska referensramen baserades på tryckt litteratur i form av böcker. Detta för att få 
en övergripande sammanställning av kunskapen inom processkartläggning. För att identifiera 
relevanta böcker togs utgångspunkt i en referenslista för en central bok (Rentzhog, 1998) varefter nya 
böcker kunde identifieras. Utifrån deras referenslistor identifierades ytterligare böcker och så vidare. 
Böckerna kunde genom bibliotekens söksystem lokaliseras på Kungliga Tekniska Högskolans 
bibliotek KTHB, på Stockholms stadsbibliotek, samt på Stockholms Universitets bibliotek.  

Den efterföljande analysen baserades på publicerade artiklar samt examensarbeten kring processer 
och processkartläggning. Genom att fördjupa sig i deras analyser och rekommendationer för fortsatt 
arbete kunde paralleller dras till egna reflektioner och uppfattningar om processkartläggning. För att 
lokalisera relevanta artiklar och examensarbeten användes Google Scholar, med sökorden 
processkartläggning, process mapping och process orientation.  

  



2.3 Metod för processkartläggning 
Mycket tid lades inledningsvis på att skapa en god struktur för processkartläggningen av Bactiguard. 
En processkartläggning brukar enligt Aguiar och Weston (1993) vara upplagd i tre steg: 

 Identifiering av företagets produkter och tjänster samt deras närrelaterade processer.  

 Datainsamling och förberedelser  

 Transformering av data till visuell presentation 

 

Arbetet med att kartlägga Bactiguard delades också upp i tre faser men de skilde sig något från Aguiar 
och Westons tre steg. Figur 1 beskriver en introduktionsfas, en kartläggningsfas samt en avslutningsfas.  

 

Figur 1. De tre faserna vid processkartläggning av Bactiguard. 

En grov planering gjordes för att säkerställa en kvalitativ och tidseffektiv kartläggning. Denna 
användes som ett hjälpmedel för att gå vidare till nästa delprocess och inte fastna på ett steg. 
Planeringen följdes dock inte slaviskt då den var starkt beroende av att processägarna var tillgängliga 
för intervjuer.  

2.3.1 Introduktionsfas 
Arbetet med att kartlägga Bactiguard inleddes med en introduktionsfas. Denna fas bestod av en 
förstudie av företaget för att få en bild av vad som skulle kartläggas, samt en förstudie av tidigare 
processkartläggningar. Därefter skapades en kartstruktur för processerna, med en genomtänkt grafisk 
profil.  

Förstudie av företaget 
För att få en bild av företaget som skulle kartläggas gjordes en förstudie. Uppdragsgivaren intervjuades 
för att klargöra syfte och mål med kartläggningen. Detta för att förstå vilken detaljnivå kartläggningen 
skulle läggas på. Den inledande intervjun gav också en generell beskrivning av företaget och dess 
verkningsområden. För att följa upp den inledande intervjun genomfördes en utförlig granskning av 
företagets hemsida. Dokument med affärsidé och visioner studerades, samt vilka produkter som finns 
på marknaden idag och vilka affärsområden som företaget är verksamt inom. Detta för att bygga en 
kunskapsbas inför intervjuprocessen i kartläggningsfasen. 

I introduktionsfasen gjordes också egna observationer för att få en förståelse för företagskulturen samt 
kommunikationsvägarna på företaget. Detta för att få en förståelse för hur processerna fungerar i 
realiteten men också för att bli bättre förberedd på vilken formell nivå som intervjuerna bör läggas.  

 

Introduktionsfas
FÖRSTUDIE

företaget
FÖRSTUDIE

kartläggning

KARTSTRUKTUR

och 
GRAFISK PROFIL

Kartläggningsfas DATAINSAMLING
TILLVERKNING

nya kartor
REDIGERING

gamla kartor
VERIFIERING

Avslutningsfas
SAMMANSTÄLLNING

kartor i folder
ÖVERLÄMNING PRESENTATION
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Förstudie kartläggning 
Innan en struktur skapades för processkartläggningen av Bactiguard gjordes en generell förstudie 
kring processkartläggning, för att bli bekant med begrepp inom processer och processkartläggning. 
Diskussioner fördes också med Uno Sjöström, industrihandledare från processkartläggningsföretaget 
Sjöströms Nordic. Sjöström bidrog med sin erfarenhet på området och gav generella tips för hur man 
kan lägga upp en kartläggning.  

Enligt förstudien bör man vid en processkartläggning vara medveten om ur vilket perspektiv som 
kartläggningen görs. Rentzhog (1998, s 33) listar fyra processperspektiv: produkt-, service-, 
informations- samt förbättringsperspektiv. Han poängterar dock att frågeställningen inte handlar om 
att välja rätt perspektiv utan om att, baserat på syftet med kartläggningen, välja kompletterande 
perspektiv så att lämplig förståelse av processen kan utvecklas. 
 

 Produktperspektiv 

- Flödet av produkter, fysiska eller icke-fysiska följs 

 Serviceperspektiv 

- Flödet av kunder följs 

 Informationsperspektiv 

- Flödet av information i processen följs 

 Förbättringsperspektiv 

- Processen betraktas utifrån insamlandet av data till förbättringsåtgärder 

 

Bactiguard kartlades ur ett informationsperspektiv. Även om produkter också kommer in i 
processkartorna så lades fokus på vilken information som behövs för att en ny aktivitet ska kunna 
påbörjas. Detta för att flödet mellan processerna tydligare ska framgå. 

Rentzhog (1998, s 86) tar också upp två aspekter till varför en företagsledning vill uppmärksamma 
verksamhetens processer – för att få en förståelse för att leda eller för att få en förståelse för att 
förbättra. Enligt Rentzhog är det klokt att separera dessa åt, för att undvika ett alltför omfattande 
kartläggningsarbete. Man bör alltså vara medveten om vad syftet är med processkartläggningen, om 
det är för att visualisera hur organisationen arbetar eller att identifiera problemområden. Syftet med 
kartläggningen av Bactiguard är att visualisera hur processerna ser ut idag, för företagsledningen samt 
för delprocessägarna. Syftet är alltså inte att identifiera problemområden, även om en del 
problemområden framkommer genom en kartläggning. 

Struktur och grafik 
Innan kartläggningen påbörjades gjordes ett ramverk för kartorna. Inspiration togs från Melan (1990) 
då kategoriseringen av processerna följde strukturen delprocess-aktivitet-arbetsmoment. Detta ansågs 
vara den mest logiska uppdelningen anpassat för kartläggning av Bactiguard. Endast de operativa 
processerna kartlades. De operativa processerna definieras enligt Rise och Wiklund (1993) som ”de 
processer som tillför värde till organisationens produkter eller tjänster”. Bactiguards stödprocesser och 
ledningsprocesser kartlades således ej. Beslut om vilka processer som skulle kartläggas togs av 
uppdragsgivaren på Bactiguard.  

Anjard (1998) liknar processkartor vid att skala en lök, där varje lager motsvarar en kartnivå. Han 
menar liksom Rentzhog (1998) att man bör börja sin kartläggning på en makronivå. Enligt Anjard bör 
den högsta nivån inte visa mer än 5-15 processer. Nästa nivå bör vara mer detaljerad men exakt 
detaljnivå beror enligt Anjard på syftet med kartläggningen. En processkartläggning av en hel 
organisations verksamhet kräver i regel ett stort antal kartor, på olika processnivåer. 

Kartläggningen av Bactiguard gjordes i fyra nivåer. För att skapa en tydlig struktur numrerades 
delprocesserna från 1-7. Aktiviteterna i respektive delprocess numrerades som 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4 
osv. Vidare numrerades också arbetsmomenten i respektive aktivitet. Arbetsmomenten i den första 



aktiviteten för den första delprocessen numrerades 1.1.1-1.1.3. Således numrerades arbetsmomenten i 
den andra delprocessen för den första aktiviteten som 2.1.1-2.1.7, och så vidare fram till den sista 
aktiviteten i den sista delprocessen som numrerades 8.4.1-8.4.7. Kartorna gjordes alltså i fyra nivåer, 
med en ökande detaljgrad för varje nivå. 

 Nivå 0 - En karta 

 Nivå 1 - En karta 

 Nivå 2 - En karta per delprocess 

 Nivå 3 - En karta per aktivitet, dvs. flera kartor per delprocess 
 

För att förenkla arbetet gjordes fyra olika bakgrundsmallar för de fyra kartnivåerna. För att särskilja 
kartnivåerna åt, samt tydliggöra strukturen, lades mycket tid på en grafisk design för mallarna. De 
gröna färgerna i Bactiguards logga användes för att, på inrådan från Sjöström (28 januari 2009), 
integrera kartorna med det specifika företaget.  

2.3.1 Kartläggningsfas 
Rentzhog (1998, s. 94f) rekommenderar att man inleder en processkartläggning med att definiera 
företagets huvudprocess, för att få en överblick över företagets verksamhet. Därefter bör man 
identifiera logiskt relaterade delprocesser. Hur många undernivåer som processen skall delas in i 
beror på komplexiteten. Ur ett ledningsperspektiv är det enligt Rentzhog normalt inte nödvändigt att 
gå in särskilt djupt på detaljer om hur separata aktiviteter utförs. Bactiguards R&D Director Mattias 
Ohrlander definierade uppdraget som att kartläggningen skulle behandla ett av företagets 
huvudprocesser, Bactiguards produktutvecklingsprocess. Tillsammans med Ohrlander togs beslut om 
vilka delprocesser som skulle kartläggas, där två av de tio ingående processerna i 
produktutvecklingsprocessen exkluderades på grund av brist på tillgänglig information. En 
kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren fördes också kring vilken detaljnivå som ansågs lämplig för 
kartläggningen.  

Arbetet med att kartlägga Bactiguard var omfattande. För att undvika förväxling mellan processerna 
kartlades en delprocess åt gången. Kartläggningen för respektive delprocess gjordes i tre moment 
enligt Figur 2; datainsamling, kartritning och redigering. När kartorna för samtliga delprocesser var 
färdigställda avslutades fasen med en verifiering av hela processkartläggningen.   

 

 

Figur 2. Iterativ processkartläggning med datainsamling, kartritning och redigering samt avslutande verifiering 

Datainsamling

•Intervju med processägare

•Interna dokument

Kartritning

•Tillverkning av nya kartor

Redigering

•Jämför detaljeringsnivå 
med föregående kartor

•Korrigera samtliga kartor

Verifiering 

 Uppföljande intervjuer  
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Kartläggningen var en iterativ process där struktur och grafik för hela processkartläggningen växte 
fram successivt efter varje delprocess. Kartläggningen av en delprocess avslutades med att föregående 
kartor redigerades.  

Datainsamling 
Ljungberg och Larsson (2001, s. 195) beskriver två metoder för datainsamling specifika för 
processkartläggning, Walk through samt Virtual walk through. Walk through innebär att de personer 
som utför kartläggningen bokstavligen går igenom alla led i processen. Data samlas in genom att stega 
sig igenom processen, observera samt intervjua nyckelpersoner under processens gång. Detta är en 
mycket tidskrävande processkartläggning. Vid en Virtual walk through intervjuar de personer som 
utför kartläggningen representanter från processen och låter dem beskriva sina respektive led i 
processen. Detta är en mindre tidskrävande processkartläggning.  

Insamling av data till processkartläggning av Bactiguard utfördes enligt Virtual walk through. Det 
fanns inte möjlighet att själv utföra delprocesserna, dels på grund av tidsbrist men också för att 
produktutveckling är en så pass komplicerad och iterativ process att det troligtvis inte skulle ge något 
konkret för kartläggningen. En virtual walk through ansågs som det bästa alternativet. Utförliga 
intervjuer gjordes istället med delprocessägarna som fick beskriva stegen i sina processer. Interna 
dokument över processerna studerades också. För utförlig beskrivning av respektive 
datainsamlingsmetod, se avsnitt 2.2. 

Kartritning 
Ljungberg och Larsson (2001, s 250) föreslår enligt Tabell 1 en åttastegsmetod för att rita 
processkartor. Vid kartläggningen av Bactiguard togs influenser från åttastegsmetoden, som 
egentligen får sägas ha en rätt logisk ordningsföljd. Då kartläggning är en iterativ process följdes dock 
inte metoden slaviskt utan kartorna snarare ”växte fram” än producerades på löpande band, vilket 
man kan få intryck av från Ljungberg och Larssons åttastegsmetod.  

 

Tabell 1: Åtta steg för att rita processkartor 

 Källa: Ljungberg och Larsson (2001 s. 250) 

1 Definiera syftet med processen samt dess start- och slutpunkt 

2 Brainstorma processens aktiviteter och skriv ner på Post-it-lappar 

3 Arrangera och sortera aktiviteterna i rätt ordning 

4 Slå eventuellt ihop aktiviteterna i rätt ordning 

5 Definiera objekt in och objekt ut för varje aktivitet 

6 Se till att varje aktivitet hänger ihop via objekten, så att objekt ut är objekt in på en annan karta 

7 Kontrollera att aktiviteterna ligger på samma detaljnivå samt har ändamålsenliga namn 

8 Korrigera tills en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls 

  

Processkartorna ritades i mjukvaruprogrammet Visio. Programmet används enligt Microsoft Office 
hemsida (28 april 2009) för att visualisera, utforska och kommunicera komplex information, system 
och processer. Programmet är uppbyggt av flikar, i likhet med Microsoft Excel. Varje flik består av ett 
vitt ark där användaren kan göra en design av pilar och bakgrundsgrafik. Samtliga kartor gjordes i ett 
enda Visio-dokument, med varje karta i en egen flik. Eftersom bakgrundsmallar tillverkades i 
introduktionsfasen skapades nya aktivitetspilar för respektive delprocess, men inte en helt ny grafik. 
Dock modifierades den grafiska profilen något under arbetets gång, för att optimera mot 
processkartorna. 

 

 



Redigering  
Eftersom erfarenheten av processkartläggning växte med respektive delprocess utvecklades kartorna 
iterativt. Dels vad gäller detaljnivå men också vad gäller ordval, titelstruktur och format. För att få en 
enighet mellan delprocessernas kartor redigerades de därför kontinuerligt.  

Verifiering 
När kartor för alla delprocesser var klara avslutades fasen med en verifiering av hela 
processkartläggningen. Detta gjordes genom uppföljande intervjuer med respektive processägare, för 
att kontrollera att kartorna var korrekt ritade. 

2.3.1 Avslutningsfas 
I uppdragsbeskrivningen för kartläggning av Bactiguards produktutvecklingsprocess ingick att arbetet 
skulle sammanställas och överlämnas till uppdragsgivaren. Arbetet skulle också presenteras för 
samtliga anställda på Stockholmskontoret.  

Sammanställning 
Kartorna sammanställdes i ett Visiodokument, med en karta per flik. Kartorna tilldelades logiska namn 
med hierarkisk numrering för att tydliggöra strukturen mellan kartorna.  

Kartorna skrevs ut i färg och laminerades för bättre hållbarhet. De sorterades sedan in i en folder med 
register över samtliga kartor.   

Överlämning 
Visiodokumentet överlämnades i elektroniskt format till uppdragsgivare på Bactiguard. Foldrarn 
överlämnades också personligen, efter en utförlig beskrivning av kartornas struktur samt en 
redogörelse för hur man lokaliserar mellan delprocesserna i foldern.  

Presentation 
En presentation sammanställdes för de anställda på Bactiguards huvudkontor i Stockholm. Fokus 
lades på att göra de anställda uppmärksamma på hela kartläggningen och uppmärksamma nyttan 
med att förstå sina medarbetares processer. En lättförståelig och lättsam presentation över hur man 
hittar i foldern med kartorna samt förslag på när och hur man kan använda dem.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras de teorier som är relevanta för examensarbetet. Begrepp inom processteori 

beskrivs samt övrig relevant teori så som ISO-certifiering och organisationslära. 

3.1 Processer 

3.1.1 Vad är en process? 
En process är ett allmänt vedertaget begrepp som dock har en något varierande definition beroende 
av vad som åsyftas. Ordet kommer från latinens processus som betyder framåtskridande eller att gå 
framåt. En process beskrivs i Wikipedia (11 maj 2009) som ett förlopp där något förändras. Inom den 
akademiska världen är dock definitionen av en process något mer specifik. Bergman och Klefsjö 
(2001) definierar en process som: 
 

Ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon intern 

eller extern kund. 

Processer är alltså uppbyggda av flera underordnade aktiviteter. Swedish Institute Standard3 skriver 
om processer och aktiviteter på sin hemsida (19 april 2009): 
 

Varje aktivitet eller verksamhet som tar emot en insats (input) och omvandlar denna insats till 

ett utfall (output) bör anses vara en process. I stort sett alla aktiviteter eller verksamheter som 

berör framställningen av en vara eller utförande av en tjänst är att betrakta som processer.  

Således arbetar de flesta företag indirekt genom processer utan att för den sakens skull ha 
processorienterat fokus. Som Jansson m.fl. (2004) sammanfattar kan en process beskrivas som en 
samling aktiviteter som tillsammans har ett gemensamt mål. Jansson m.fl. urskiljer fem egenskaper för 
processer.  

 Processer har en början och ett slut 

 Processer har en kund och en leverantör 

 Processer har ett bestämt syfte och mål 

 Processer består av ett nätverk av aktiviteter som tillsammans beskriver ett flöde  

 Processer skapar kundnytta 

3.1.2 Kategorier av processer 
Inom den akademiska världen kategoriseras processer på olika sätt. Rentzhog (1998, s. 31) har samlat 
ett antal olika kategoriseringar. Han refererar till Rise och Wiklund (1993)  som delat upp processer i 
tre kategorier: operativa processer som tillför värde till organisationens produkter eller tjänster, 
stödprocesser som förser de operativa processerna med resurser, samt ledningsprocesser som 
tillhandahåller organisationer med visioner, strategier mål och styrning.  

Renzhog refererar också till Melan (1992) som kategoriserar processer utifrån ett detaljperspektiv 
med en processhierarki enligt Process-Delprocess-Aktivitet-Arbetsuppgift, enligt Figur 3. Rentzhog 
argumenterar för beteckningen kärnprocesser eller huvudprocesser - den övergripande process som 
uppfyller företagets affärsidé. Huvudprocessen speglar organisationens kärnverksamhet och är i sin 

                                                   
3
 Swedish Institute Standard (SIS) är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att 

sprida kunskap om dem. De mest kända internationella standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning. 



tur uppbyggd av flera delprocesser. En delprocess består i sin tur av ett antal aktiviteter, där varje 
aktivitet består av en grupp sammanhörande arbetsuppgifter där varje arbetsuppgift är ett enskilt 
urskiljbart arbetsmoment.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Detaljperspektiv med processhierarki enligt Melan (1992). Källa: Fritt från Rentzhog (1998, s. 32) 

En huvudprocess bör ha en processägare som ansvarar för att leda och styra hela processen samt för 
dokumentationen. Processägaren ansvarar också för att utvärdera processens effektivitet och giltighet 
samt initiera förbättringar. Rentzhog (1998, s. 73) refererar till Harrington (1991) och poängterar 
vikten av en helhetssyn, samt att processägarens förmåga att styra och att samarbeta med andra 
processer är avgörande för resultatet. Det är därför viktigt med en tydlig ansvarsfördelning där det 
framgår vem som ansvarar för processen. Genom att också utse en delprocessägare kommer 
processarbetet ner på en mer konkret nivå. Enligt Rentzhog är det nödvändigt att processen leds och 
förbättras även i sina ingående delar. 

3.1.3 ISO-certifiering 
Bactiguard genomgår nu en EC-certifiering för att få CE-märka4 sina egna produkter. EC-certifiering är 
ett komplement till den redan befintliga ISO-certifiering. Enligt SIS Förlag (2004, s. 15) handlar ISO 
9001 om att ta reda på vilka processer som finns inom ett ledningssystem och att styra dem. Eftersom 
det är EC-certifieringen som ligger till grund för Bactiguards nya processorientering och därmed högst 
relevant för examensarbetet tilldelas ISO-certifiering ett eget avsnitt i den teoretiska referensramen. 

Serien ISO 9001 – krav på kvalitetsstyrningssystem 
Standard ISO 9001 är enligt SIS den standard som definierar krav för kvalitetsstyrningssystem. Ett 
kvalitetssystem är ett system som beskriver hur olika aktiviteter ska bedrivas i ett företag. Det är enligt 
Berggren m.fl. (1994) ett verktyg för att styra och förbättra kvaliteten på företagets produkter och hit 
räknas alltifrån metoder och rutiner till organisation och ansvarsfördelning. Därigenom kan alltså en 
processkartläggning bli en del av dokumentationen i ett kvalitetssystem. 

Det fjärde kapitlet i standarden ISO 9001 heter Ledningssystem för kvalitet. I detta kapitel presenteras 
enligt Ottemark (2004, s. 14f) allmänna krav på dokumentation. Företag som vill implementera ett 
kvalitetssystem skall enligt standarden identifiera de processer som erfordras för systemet samt ange 
hur processerna tillämpas i organisationen. Företaget skall också fastställa ordningsföljd och 

                                                   
4
 CE-märkning på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska 

Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav samt att föreskriven kontrollprocedur har följts. Produkten får då säljas fritt 

inom EU. 

ARBETSUPPGIFT ARBETSUPPGIFT ARBETSUPPGIFT ARBETSUPPGIFT 

HUVUDPROCESS 

DELPROCESS DELPROCESS DELPROCESS 

AKTIVITET AKTIVITET AKTIVITET 

http://sv.wikipedia.org/wiki/System
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
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samverkan mellan processerna samt fastställa de kriterier och metoder som krävs för att säkerställa 
att processerna fungerar och styrs på avsett sätt. Processerna skall övervakas, mätas och analyseras.  

En grafisk processkartläggning kan vara ett verktyg att visualisera processerna, som en del av 
dokumentationskravet. Dock har varje organisation rätt att själva bestämma omfattningen av 
dokumentationen. Enligt Ottemark måste följande dokumentation finns tillgänglig, i övrigt får 
organisationen själv avgöra vad som ska ingå i kvalitetssystemet. 

 En dokumenterad kvalitetspolicy och dokumenterade kvalitetsmål 

 En kvalitetsmanual 

 Dokumenterade rutiner som krävs enligt standarden 

 Specificerande dokument som krävs för att säkerställa att processerna planeras, 
genomförs och styrs på ett verkningsfullt sätt. 

 Redovisande dokument som krävs enligt standard, exempelvis beställningar, 
mötesprotokoll, bevis på genomförd kontroll, etc. 

 

Således anger ISO 9001 inga krav på grafiska processkartor. Lamprecht (1996, s. 155f) föreslår dock 
processkartläggning som en metod för att kunna kontrollera processen och menar att processkartor 
är lättare än skriftliga instruktioner när det gäller att identifiera förbättringsområden i processen. Han 
menar också att själva genomförandet av processkartläggningen är viktig för kvalitetssystemet; 
eftersom det då kommer upp synpunkter kring hur processen borde läggas om.  

ISO 13485 - Kvalitetsstyrning av medicintekniska produkter 
Produktgodkännande i EU (CE-märkning) av medicintekniska produkter kräver någon form av 
kvalitetssäkring. Ju högre klassad produkten är - desto mer omfattande blir kraven på kvalitetssäkring. 
Kraven tillgodoses genom verksamhetens kvalitetsledningssystem. Bactiguard ska certifieras mot ISO 
9001 samt mot ISO 13485. Företag som erhållit dessa certifieringar har enligt SIS rätt att själv CE-
märka medicintekniska produkter av de lägre5 klasserna.  

Standarden ISO 13485 specificerar krav som företag måste följa för att ha rätt att tillhandahålla 
medicintekniska produkter med tillhörande tjänster. Ett Allmänt organ, Notified Body, kontrollerar att 
regelverket uppfylls genom regelbundna kontrollbesök (audits). I Sverige är det Läkemedelsverket 
som utövar tillsyn över medicintekniska produkter och dess tillverkare. Enligt Läkemedelsverkets 
hemsida (28 april 2009) måste varje medicinteknisk produkt användas och hanteras på ett sådant sätt 
att säkerhet och prestanda hos produkten bibehålls i alla situationer och under hela dess 
användningstid. Enligt Läkemedelverkets författningssamling (2003, s. 20) för medicintekniska 
produkter skall tillverkaren ansöka om bedömning av sitt kvalitetssystem hos ett Anmält organ. 
Kvalitetssystemet ska enligt Läkemedelsverket garantera att produkterna i varje led, från konstruktion 
till slutkontroll, överensstämmer med bestämmelser i lagen om medicintekniska produkter. 
Kvalitetssystemet innebär att alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har antagit skall 
dokumenteras på ett systematiskt och metodiskt sätt i form av skriftliga riktlinjer och rutiner så som 
kvalitetsprogram, kvalitetsplaner, kvalitetsmanualer och kvalitetsprotokoll.  

  

                                                   
5
 Klass 1, 2A, ibland 2B men aldrig klass 3. 



Fördelar och nackdelar med kvalitetssystem 
Fördelarna med ett kvalitetssystem är många. Ottemark (2004, s. 33f) har analyserat utvecklingen av 
kvalitetssystem och identifierat fem stora fördelar. 
 

 Tydlighet för den anställde 

- Alla medarbetare ges ett strukturerat och enhetligt sätt att arbeta på vilket ger en 

trygghet då varje anställd vet hur olika situationer skall hanteras. Befogenheter 

och ansvar tydliggörs. 

 Tidsbesparande 

- Det dagliga arbetet underlättas då det finns färdiga mallar samlade på ett och 

samma ställe. Ett bestämt sätt att utföra en viss arbetsuppgift spar tid då den 

anställde slipper fundera på hur uppgiften ska lösas.  

 Underlättande vid rekrytering 

- Genom att kunna studera den avgående personens befattningsbeskrivning kan 

det lätt konstateras vilka krav som ska ställas på den person som ska rekryteras.  

 Fler potentiella kunder 

- Många företag använder sitt kvalitetscertifikat i marknadsföringssyfte. Det 

underlättar också vid upphandlingar.  

 Effektivare processer 

- Genom att ständigt söka förbättringsåtgärder och genomföra förbättringar ges 

ett effektivare flöde i företagens arbetsprocesser.  

-  

Som svårigheter och nackdelar har Ottemark (2004, s. 34f) identifierat treområden: 
 

 Dokumentationskrav 

- Dokumentationen kan verka övermäktig och leda till för många och onödiga 

dokument. Företag måste hitta en balans mellan standardens krav och vad 

företagets verksamhet kräver.  

 Att skapa en förståelse och engagemang för kvalitetsarbete 

- En svårighet kan vara att involvera alla och skapa en förståelse för varför ett 

kvalitetssystem ska styra det som fungerat bra tidigare. Detta kan leda till att en 

del personer arbetar på ett annat sätt än vad som angivits så att processer och 

instruktioner inte är anpassade efter verkligheten. 

 Kostnad 

- Utvecklingen av kvalitetssystem kräver resurser och kostar pengar, antingen i 

form av inhyrd konsult eller i form av nedlagda arbetstimmar.  
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3.2 Processkartläggning 
Soliman (1998) beskriver processkartläggning som en metod för att i detalj beskriva en affärsprocess 
genom att fokusera på de viktigaste elementen. Beskrivningen är grafisk med pilar till och från 
aktiviteter för att illustrera kopplingen mellan en rad delaktiviteter.  

3.2.1 Varför processkartläggning? 
Det finns flera anledningar till att genomföra en kartläggning av sina processer. En anledning kan vara 
att företaget vill bli ISO-certifierade, vilket kräver en stor genomgång av verksamhetens processer och 
som delvis kan illustreras med processkartor. En annan anledning kan vara att ledningen vill ha en 
överblick över företaget utan att genomgå en hel certifiering. 

Genom processkartläggning fås en översiktsbild av verksamheten. Att beskriva en verksamhet med 
hjälp av processkartor är lättare då man vill förklara hur organisationens olika delar är relaterade till 
varandra. Ljungberg och Larsson (2001, s. 188) menar att det bästa sättet att förmedla processernas 
utseende ät att rita kartor över dem. Som Rentzhog (1998, s. 36) skriver är den mänskliga hjärnan 
skapad för att behandla bilder snarare än text. Komplexa processer blir därför lättare att förstå med 
hjälp av kartor. 

För alla företag, men kanske framförallt för mindre företag, är det viktigt att ha en gemensam vision 
och att sträva efter samma mål. Löfmarck och Johansson (2008, s. 82) menar att arbetet kan 
effektiviseras genom att skapa gemensamma värderingar kring betydelsen av tillväxt och vilket 
förhållningssätt som ska råda i organisationen mot varandra och omvärlden. Författarna 
argumenterar för att samtliga medarbetare bör känna till alla policyer, riktlinjer och processer som 
verksamheten arbetar efter. Löfmarck och Johansson (2008, s. 127) diskuterar vidare vikten av att 
skapa ett begripligt dokument för en förändringstrategi, för att alla i organisationen verkligen ska 
implementera strategin.  

I sin bok om att leda lärande och förändring skriver Their (2000, s. 113) om inre och yttre 
motivationsfaktorer. Som yttre faktorer för motivation listar författaren bland annat verklighetsanalys 
och vikten av att den anställde ser resultatet av sitt arbete och hur det passar in i helheten. Ljungberg 
och Larsson (2001, s. 188) menar att genom processkartläggning görs processerna synliga och det blir 
lättare för varje enskild anställd att se just hur det egna arbetet passar in i verksamheten som helhet. 

Damelio (1996) tar upp tre andra fördelar med processkartläggning. Eftersom processkartor 
visualiserar arbetet i en process bidrar kartorna till en förbättrad kommunikation och en utökad 
intern förståelse mellan de olika funktionernas arbete. Det bidrar också till en gemensam referensram 
för de som är involverade i processen, vilket kan underlätta vid kommunikationen. En analys av 
kartorna kan även resultera i att onödiga processteg identifieras och att hela processen på så sätt 
effektiviseras. Aguiar och Weston (1993) nämner också utökat kundfokus som en av fördelarna med 
processkartläggning. 

  



3.2.2 Exempel på processkartor 
Det finns enligt Ljungberg och Larsson (2001, s. 201) ett flertal olika standarder för kartläggning av 
processer. Den standard man väljer kan bero på tillgängliga programvaror, standard som använts vid 
tidigare kartläggningar eller behovet av lättförståelighet. Vanliga sätt att processkartlägga är genom 
blockdiagram respektive flödesscheman. Ljungberg och Larsson har även utvecklat en egen metod för 
processkartläggning, som här benämns Ljungberg & Larsson. Oberoende av val av kartläggningsmetod 
bör man enligt Ljungberg och Larsson vara konsekvent i sin beskrivning av processerna och se till att 
processerna utformas på ett lättförståeligt sätt.   

Blockdiagram 
Blockdiagram är enligt Harrington (1991) den enklaste typen av processkartor. Denna typ av 
visualisering används när man på grov nivå ska beskriva en process då den ger en snabb och 
okomplicerad överblick av processerna. Blockdiagrammet visualiserar vilken funktion eller avdelning 
som aktiviteten sker i, enligt Figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Exempel på processkarta av blockstruktur där A-E representerar funktioner/avdelningar  

      och A1-E1 representerar aktiviteter. Källa: Fritt från Melan (1992, s. 56) 

 

Flödesscheman med symboler från ANSI 
Flödesscheman kan ritas på olika sätt. American National Standard Institute, ANSI, har tagit fram ett 
antal standardiserade symboler att använda vid processkartläggning. Det är vanligt att följa ANSIs mall 
då man ska rita processkartor på detaljnivå. Att använda standardiserade symboler skapar ett 
gemensamt språk som enligt Rentzhog (1998, s. 117) underlättar kommunikationen. Dock riskerar 
standarden att minska flexibiliteten eftersom det blir svårare att i flödesschemat framhäva speciella 
egenskaper. Några av de vanligaste symbolerna från ANSI standard presenteras i Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Exempel på flödesschema med symboler från ANSI 

 Källa: Hellemaa och Israelsson (2001, s. 38) 
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Ljungberg & Larsson 
Författarna Ljungberg och Larsson (2001) har utvecklat egen modell för processkartläggning. 
Processkartor ritade efter denna metod är uppbyggd av komponenter enligt Figur 6. Processen startar 
med ett Objekt in, som kan vara en order eller en produktidé från en intern eller extern leverantör. Ett 
nätverk av aktiviteter förädlar objekt in till Objekt ut, som levereras till en intern eller extern kund. Det 
krävs resurser för att kunna utföra aktiviteterna. Detta kan vara personal, material eller ekonomiska 
resurser. Resurserna följer inte med objektet genom hela processen utan är bestämda till en eller flera 
aktiviteter. Information stödjer eller styr processen och underlättar utförandet. I denna metod är 
Objekt ut oftast Objekt in för en annan aktivitet, så att samtliga processer hänger ihop.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Exempel på processkarta enligt Ljungberg och Larsson.  

              Källa: Fritt från Ljungberg och Larsson (2001, s. 194) 
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Resurser Information 



3.3 Relevant organisationslära 
Bactiguard är ett ungt företag och trots internationell verksamhet kan det ännu karakteriseras som ett 
småföretag, dock i tillväxt. Företaget bedriver produktutvecklingsprojekt inom medicinsk teknik och 
har precis övergått från att sälja licenser till att starta upp en egen produktion. För att få CE-märka sina 
egna produkter genomgår Bactiguard nu en EC-certifiering. Vilket innebär att man nu övergått till en 
processorienterad organisation. Relevant organisationslära inför en analys kring behovet av 
processkartläggning för ett företag som Bactiguard presenteras nedan.  

3.3.1 Ett småföretag i tillväxt 
EU-kommissionens rekommendation är enligt NUTEK (2001) att företag med mindre än 250 
anställda kategoriseras som små till medelstora och företag med mindre än 50 anställda som små.  

Dahlstrand (2004, s. 106f) refererar till Rothwell och Dodgson (1994) och jämför små företag med 
stora. Ett stort företag har enligt författarna ofta en professionell ledning som klarar av att handskas 
med komplexa organisationer och etablera verksamhetsstrategier. Dock saknar stora företag 
flexibilitet och man är ofta rädd för att ta risker. Mindre företag kännetecknas enligt författarna av icke-
byråkratisk, entreprenöriell ledning som vågar ta risker. Den interna kommunikationen är snabb och 
effektiv vilket gynnar interna nätverk.   

Enligt en modell av Frisen och Miller (1984) genomgår ett företag fem steg i sin livscykel; födelse, 
tillväxt, mognad, återupplevnad och nedgång, Under startfasen finns det mycket lite struktur i 
organisationen, styrningen är enkel och uteslutande informell. Företagsledningen kan enligt Davila och 
Foster (2005) styra företaget informellt när de är små, men när företaget växer måste en formell 
struktur byggas upp. Det är viktigt att införa formella styrningsverktyg i växande företag eftersom 
informationsflödet blir större och ledningen måste få kontroll över händelserna. Enligt Flamholtz 
(1990) kan företaget inte enbart addera mer arbetskraft för att klara av tillväxten utan måste genomgå 
en förändring inom organisationen - från att ha en informell organisationsstruktur med oidentifierat 
ansvarstagande till att skapa en organisationsstruktur.  

3.3.2 Produktutvecklingsprojekt 
Clark och Wheelwright (1993) beskriver olika sätt att organisera sin produktutveckling. Författarna 
skiljer på ett funktionellt angreppssätt och ett teambaserat. Vid det förstnämnda arbetar varje funktion 
inblandad i processen i princip självständigt. Ansvar lämnas över när arbetet övergår från en funktion 
till en annan. I ett teambaserat angreppssätt arbetar representanter från olika funktionen tillsammans 
i ett team under en projektledare. Man arbetar då i produktutvecklingsprojekt. Författarna poängterar 
att integration mellan funktionerna är direkt avgörande för framgång, oavsett angreppssätt.  

Projektarbete har enligt Skärvad och Olsson (2004, s. 84) blivit en viktig och vanligt förekommande 
arbetsform i moderna organisationer. Författarna definierar ett projekt som ett tillfälligt uppdrag som 
ska lösas inom givna tids-, kostnads- och kvalitetsramar. En projektuppgift kan till exempel vara att 
införa ett nytt ekonomisystem eller att utveckla en ny produkt. En projektorganisation är enligt 
Ljungberg och Larsson (2001, s. 73) i idealfallet kundfokuserad och flexibel. Enligt författarna kan dock 
problem uppstå i och med projektens tillfälliga natur. Exempelvis kan kunskapsöverföringen mellan 
projekten vara problematisk och kontinuerlig förbättring kan därför bli bristfällig. Lööw (2003, s. 15f) 
listar ett antal framgångsfaktorer för lyckade projekt, oavsett projektets karaktär. 

 Klar struktur på arbetet 

 Entusiastiska medarbetare 

 Gemensamma mål för alla inblandade 

 Målen nedbrutna i etappmål/milstolpar 

 Tydliggjorda förväntningar, roller och värderingar 
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Johanesson m.fl. (2004, s 73ff) poängterar att behovet av en effektiv produktutvecklingsprocess finns i 
alla typer av företag. Författarna föreskriver att en positiv effekt av sytematiskt utvecklingsarbete med 
en utarbetad produktutvecklingsprocess är att arbetet blir väl dokumenterat och därmed ger god 
spårbarhet. Johanesson m.fl. beskriver produktutveckling som en iterativ process vars olika faser kan 
genomlöpas flera gånger. Mellan faserna ligger beslutspunkter men man växlar ofta mellan syntes och 
analys som en form av ”trial and error”.  Johanesson m.fl. menar att hur ett företag är organiserat starkt 
påverkar sättet att driva produktutveckling. Förutsättningarna för hur man organiserar och driver 
produktutveckling varierar också mellan olika typer av företag, från stora multinationella koncerner 
till småföretag med få anställda. Som Browning m.fl. (2005) poängterar tenderar dock 
produktutvecklingsprocesser alltid kräva mer flexibilitet än andra affärsprocesser – ”creativity and 
innovation are not linear”. Andra affärsprocesser upprepas i regel flera gånger men själva idén med 
produktutveckling är ju att göra något nytt. En process för ett produktutvecklingsprojekt är sällan 
identisk mellan projekten, vilket såklart gör kartläggning av en produktutvecklingsprocess något 
problematiskt. 

3.3.3 Processorienterad organisation 
På grund av en dynamisk omvärld använder sig företagen alltmer av dynamiska team och 
projektgrupper för att lösa uppgifterna. Organisatorisk flexibilitet har enligt Skärvad och Olsson (2004, 
s. 82f) blivit allt viktigare för att hantera den allt snabbare förändringstakten. Det har därför blivit 
vanligare med flytande organisationer där medarbetarna går in i och ut ur olika projekt utan fasta 
strukturer. Organisationsstrukturen sägs utvecklas mot processorganisationer. Ljungberg och Larsson 
(2001, s. 51) diskuterar skillnaden mellan projekt och process: 
 

”Många frågar sig vad det är för skillnad på ett projekt och en process. Ett projekt är helt 

enkelt en specifik resa utmed vägen. Att man arbetar i projekt innebär dock inte nödvändigtvis 

att man känner och utvecklar sina processer. [...] Det finns organisationer som bedriver arbete 

i projektform utan att de processer som används för projekten i någon nämnvärd omfattning 

vårdas.” 

En processorienterad organisation lär alltså av sina projekt genom att göra upp processer som 
återkommer mellan projekten. I processorganisationer ses verksamheten enligt Ljungberg och 
Larsson (2001, s. 89f) som ett system av värdeadderande processer. Att arbeta i en process innebär att 
man har ansvar för en naturlig helhet, från kundbehov till kundfredställelse. Ljungberg och Larsson 
skriver att på en direkt fråga var han eller hon arbetar svarar medarbetaren i en processorganisation 
hur hon skapar värde för kunden, snarare än vilken avdelning hon tillhör eller vilken chef hon har.  
Överhuvudtaget är det viktigare vad man gör än vad man är i en processorganisation. 
Processorganisationen kräver dock en helhetssyn enligt författarna. För att förstå hur hela processen 
fungerar krävs kunskap som är spridd på flera organisationsmedlemmar.  

Nilsson (2003, s. 20ff) diskuterar kring huruvida processorientering avser arbetsgången under själva 
processen, eller om det avser att strukturera upp verksamheten med ett processorienterat fokus. 
Enligt Nilsson är det som utmärker processorientering att fokus ligger på hela processen - snarare än 
på delmomenten. Processorientering kan innefatta ett antal åtgärder, exempelvis att processerna 
identifieras och kartläggs. Processorientering är i detta fall något som genomförs innan processen i 
fråga äger rum snarare än något som tillämpas när processen pågår. Han menar att det ibland är just 
kartläggningen, standardiseringen och ansvarsdefinieringen som betraktas som en process, snarare än 
händelseförloppet i sig. Enligt Nilsson har organisationsteorin traditionellt präglats av ett 
struktursynsätt där strukturen är viktigare än hur processen faktiskt utförs.  

Shawkat (2004, s. 29) skriver om mekanistisk respektive organisk processorientering, två begrepp 
som myntades av Burns och Stalker (1961). Den mekanistiska processorienteringen fokuserar på 
struktur och standardiserade processer medan den organiska fokuserar på aktören och flexibilitet i 



processen. Den mekanistiska processorienteringen lägger alltså större fokus på medlen än på målen, 
vilket innebär större fokus på hur processen förväntas utföras snarare än vad den åstadkommer. 
Nilsson (2003, s. 29) menar att den mekanistiska ansatsen därmed har fler inslag av att kartlägga och 
standardisera processer samt att tydligt definiera ansvar. I den organiska processorienteringen 
däremot anpassas arbetsuppgifterna i processen ständigt och omdefinieras genom interaktion med 
andra i processen. Fokus läggs inte på struktur, kommunikation tenderar att ske oberoende av formell 
position och karakteriseras snarare av information och råd än av instruktioner och beslut.  

På strategiguiden 12manage (11 maj 2009) refereras till Burns och Stalkers (1961) forskning. En 
mekanistisk struktur rekommenderas där för organisationer i en stabil och förutsägbar omvärld 
eftersom en byråkratisk och regelstyrd organisation är mest effektiv där. För organisationer i en 
turbulent och kaotisk omvärld rekommenderas istället en platt organisk struktur med stor frihet för 
enskilda medarbetare.  

3.3.4 Kommunikationsvägar inom företag 
Their (2000, s. 137f) beskriver fyra olika mönster för samverkan och kommunikation inom företag. 
Figur 7 beskriver de fyra mönstren som en cirkel, en kedja, ett hjul samt ett nätverk.  Författaren 
värderar i Tabell 2 de fyra kommunikationsmönstren efter karakteristik.  

 

 

Figur 7. Mönster för samverkan, kommunikation och lärande. Källa: Fritt från Their (2000 s. 137) 

 

Tabell 2: Karakteristik för Mönster för samverkan kommunikation och lärande. 

 Källa: Their (2000 s. 137) 

Karakteristik Cirkeln Kedjan Hjulet Nätverket 

Fart Låg Hög Mycket hög Låg/Hög 

Korrekthet Dålig God God God/Dålig 

Moral Hög Låg Mycket låg Mycket hög 

Ledarskap Inget Uttalat Starkt uttalat Inget 

Organisation Instabil Utvecklas Mycket stabil Instabil 

Flexibilitet Hög Låg Låg Hög 
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3.4 Processorientering inom småföretag – stöd eller hinder? 
Richard Garvare och Bengt Klefsjö har skrivit en artikel för Luleå Tekniska Universitet angående 
kvalitetsteknik, där de diskuterar kring huruvida processorientering är relevant för mindre företag. 
Garvare och Klefsjö (2002, s. 7) menar att fokuseringen på processer och processorientering 
framförallt är baserad på erfarenheter från stora företag och organisationer. De menar att forskningen 
kring kvalitetsutveckling i mindre organisationer är begränsad och det därför inte finns belägg för om 
processfokuseringen verkligen stödjer mindre företag. Garvare och Klefsjö diskuterar om 
processarbetet innebär ett onödigt administrativt hinder i verksamheten hos det lilla företaget. De 
menar att eftersom ISO 9000 har en tydlig processinriktning med krav på att identifiera, kartlägga, 
styra och förbättra organisationens viktigaste processer är det många mindre företag som tvingas 
fokusera sig på sina processer vare sig de är mogna för det eller inte. Även Lamprecht (1994, s. 9f) 
diskuterar huruvida ISO 9000 är anpassad för små företag. Han menar att småföretag karakteriseras 
av flexibilitet och snabba beslut, vilket undertrycks med standardisering av processer.  

Garvare och Klefsjö (2002) har utfört en stor undersökning av 1500 småföretag i Sverige. 
Undersökningen visar att omkring en femtedel av de svenska företagen med mellan 10 och 200 
anställda menar sig vara processorienterade. De huvudsakliga motiven till att börja med 
processorientering har enligt undersökningen inte varit externa påtryckningar utan egna insikter om 
hur organisationer bör anpassas för sina uppgifter samt förhoppningar om bättre ordning, tydligare 
struktur och utvecklad styrning av verksamheten. Personalens respons är i allmänhet positiv och de 
flesta anser också att fördelarna med processorientering överväger nackdelarna med bred marginal.  

I en artikel om att införa ISO 9001 i små organisationer poängterar Poksinska m.fl. (2006, s. 305) att 
just medarbetarnas motivation och drivkraft i organisationen avgör vilka effekter en certifiering får. 
För att uppnå full effekt av en certifiering krävs att ledningen visar sitt engagemang i arbetet och att 
beslutet att certifiera sig främst vilar på det interna arbetet, det vill säga viljan att förbättra kvaliteten 
och de interna processerna. 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras Bactiguard som företag samt dess produktutvecklingsprocess.  Slutresultatet av 

processkartläggningen presenteras, samt problem och svårigheter under kartläggningen.  

4.1 Egna observationer av Bactiguard som företag 
Det råder en mycket gemytlig stämning på Bactiguard och redan efter ett par dagar känner man sig 
som en välkommen medarbetare. Företaget håller en fin balans mellan att intervjuas av TV-nyheterna 
som ett mycket lovande svenskt exportföretag - och att småprata om vem som ska tömma 
diskmaskinen. Med ett kontor mitt på Stureplan (med snygg inredning och goda 
expansionsmöjligheter) är det lätt att få intrycket av att det rör sig om flådiga entreprenörer. Tvärtom 
inser man dock snabbt att Bactiguard är ett företag som vilar på tung forskning och erfarna 
medarbetare.  

På Bactiguards huvudkontor i Stockholm går inredningen helt i grönt och vitt– gröna stolar och vitt 
bord, gröna kuddar och vit soffa, gröna lampor eller godis med Bactiguards gröna logga. Till och med 
pappret i skrivaren finns att tillgå med de gröna färgerna. Således kan man urskilja en stark 
företagsanda på Bactiguard. 

Utifrån de egna observationerna fås intrycket att Bactiguard är ett företag där man hjälper varandra. 
Kommunikationsmönstret på Bactiguard följer ett nätverk, där ledaren inte altid tar en framträdande 
roll utan alla kommunicerar med alla utan strikta hierarkiska mönster. Vid första anblick verkar det 
finnas en mycket tydlig arbetsuppdelning mellan delprocesserna och inga direkta tvivel om vem som 
är ansvarig för vilket område. En biokemist ansvarar för de antimikrobiella testerna, en läkare för de 
medicinska frågorna och så vidare. Ganska snart inser man dock att eftersom det är ett relativt litet 
företag, med mindre än femtio anställda, går delprocesserna och därmed ansvarsområdena ihop 
något. Man kan observera vissa svårigheter med detta, vilka tas upp i kapitel 4.4.  

4.2 Bactiguards produktutvecklingsprocess 
Bactiguards produktutvecklingsprocess består av tio stycken delprocesser, där vardera delprocessen 
har en ansvarig delprocessägare. De tio delprocesserna presenteras i Figur 8, där man kan se att 
QA/REG (Bactiguards kvalitetssystem) genomsyrar hela företagets produktutvecklingsprocess. 

 

Figur 8. Bactiguards tio delprocesser i produktutvecklingsprocessen 

Kartläggningen av Bactiguards produktutvecklingsprocess begränsades till de första sju 
delprocesserna. Detta för att Bactiguard ännu inte genomgått de sista tre delprocesserna. 

 



4.3 Processkartläggning av Bactiguard 
Totalt behövdes fyrtioen kartor för att kartlägga hela Bactiguards produktutvecklingsprocess. 
Kartorna gjordes i fyra nivåer, med ökande detaljgrad för varje nivå.  

4.3.1 Kartnivå 0 
Den första kartnivån är av informativ karaktär och innehåller mycket text, se Figur 9. Kartan innehåller 
en kort beskrivning av varje delprocess. Den listar också vilka inputs som krävs för delprocessen, 
varifrån respektive input kommer, samt vilka outputs som utgår från respektive delprocess och vart 
de ska.   
 

 

Figur 9. Kartnivå 0 i processkartläggningen av Bactiguards produktutvecklingsprocess 

4.3.2 Kartnivå 1 
Den andra kartnivån illustrerar samtliga delprocesser i produktutvecklingsprocessen på Bactiguard. 
Kartan håller en mycket övergripande detaljnivå och innehåller enbart titeln, enligt Figur 10. 
 

 

Figur 10. Kartnivå 1 i processkartläggningen av Bactiguards produktutvecklingsprocess 
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4.3.3 Kartnivå 2 
För varje delprocess finns en karta på nivå 2. Dessa kartor visar vilka aktiviteter som ingår i respektive 
delprocess. Figur 11 visar kartnivå 2 för den tredje delprocessen 3.0 Coating development, som alltså 
har aktiviteterna 3.1 Set up Project plan, 3.2 Feasibility study, 3.3 Coating optimization/verification, samt 
3.4 Coating stability verification. Delprocessen har också tre beslutspunkter, så kallade Design Reviews, 
vilka i kartorna visas som DR1, DR2 samt DR3. På kartnivå 2 listas enligt Figur 11 också Inputs och 
Outputs till delprocesserna, samt Information som fodras och varifrån den kommer. För att visualisera 
att det rör sig om en process har bakgrundsgrafiken utformats i form av en pil. De streckade linjerna 
illustrerar vad som ingår i delprocessen och vad som föregår respektive efterföljer processen.  
 

 

Figur 11. Kartnivå 2 i processkartläggningen av Bactiguards produktutvecklingsprocess - delprocess Coating development 

4.3.4 Kartnivå 3 
Den sista kartnivån är på en mycket detaljerad nivå. Dessa kartor visar samtliga arbetsmoment i en 
aktuell aktivitet samt Inputs respektive Outputs och vilka Resources (personal/aktörer) som är 
involverade. Figur 12 visar arbetsmomenten (3.2.1a - 3.2.12) i delprocessen 3. Coating development, för 
den andra aktiviteten 3.2 Feasibility study.  

 

Figur 12. Kartnivå 3 i processkartläggningen av Bactiguards produktutvecklingsprocess. 



4.4 Problem och svårigheter vid processkartläggningen 

4.4.1 Introduktionsfasen – lång ställtid 
Det tog ett par veckor att komma in i rutinerna, lära känna de anställda på Bactiguard och framförallt 
att komma underfund med vad som egentligen ska göras. Det tog relativt lång tid att få en förståelse för 
delprocesserna i produktutvecklingen och vad som syftade till vad. Det tog också tid att förstå alla 
termer och interna förkortningar på arbetsmoment samt övergripande förståelse för 
produktutvecklingsprocessen och regelverk för medicintekniska produkter.  Vid arbetets start var det 
inte heller helt definierat vad som skulle göras, vilka processer som skulle kartläggas och på vilken 
detaljnivå. Eftersom kunskap saknades om både företaget Bactiguard och om processkartläggning 
lades tid på att studera interna dokument och gamla kartläggningar för att förbereda inför 
intervjuerna. Detta var nödvändigt för processkartläggningen, men upplevdes inte alltid så 
tidseffektivt.  

4.4.2 Processerna är helt nya  
Eftersom Bactiguard precis infört processynsättet är processerna helt nya. Endast en produkt (BIP 
Foley) har utvecklats tidigare, varför processerna fortfarande är under utveckling. Ett par av 
delprocessägarna upplevdes lite osäkra inför intervjun, som att de måste stå till svars för den nya 
processen likt ett läxförhör. Dock påpekade flera respondenter att det var nyttigt att behöva tänka 
igenom alla processteg ordentligt. 

Ett annat problem var också att processerna förändrades under arbetets gång, eftersom 
kartläggningen utfördes jämte processernas utveckling. Exempelvis bytte två delprocesser namn och 
till viss del innehåll under arbetet. Eftersom processynsättet är helt nytt håller Bactiguard fortfarande 
på att hitta den optimala strukturen.  

4.4.3 Ett småföretag 
Bactiguard har tidigare karakteriserats av att många informella beslut tagits på mer eller mindre 
inofficiella möten. Genom att införa ett processynsätt har detta reglerats men i vissa fall var det 
fortfarande något oklart när beslut egentligen tas., vilket gör processen svår att kartlägga. En 
delprocessägare påpekade att eftersom Bactiguard är ett så pass litet företag är det också ibland för lätt 
att riva upp ett beslut. På frågan om vad de största riskerna var i processen svarade hon: 

 

”Ibland vara det vara alltför flexibla beslutsprocesser - man går flera varv fram och tillbaka.” 

-  Hanna Kocken, delprocessägare för Technical Product Management 

 

I stora företag är det mer omständigt att ta ett nytt beslut eller förändra ett arbetssätt. Små företag är 
ofta mycket mer flexibla. Om det är för lätt att riva upp beslut kan detta dock leda till onödigt arbete 
och ineffektivitet. Vad gäller processkartläggning försvåras arbetet av att processerna är alltför flexibla. 
Optimalt ur kartläggningssynpunkt vore om alla aktiviteter alltid görs i samma ordning av samma 
personer på samma sätt. Så är dock sällan fallet. 

En annan svårighet som upplevdes med att kartlägga ett småföretag var att eftersom Bactiguard har så 
pass få anställda är i stort sett varje medarbetare på Bactiguard Technology delprocessägare för var 
sin process. Det är också denna medarbetare som är expert på den aktuella processen och som själv 
skrivit processdokumenten. Det var därför svårt att verifiera delprocesserna - kartläggningen har bara 
en källa per delprocess.  
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4.4.4 Produktion i söder, huvudkontor i Stockholm 
Tre stycken av delprocesserna genomförs i Bactiguards produktion i södra Sverige. En intervju 
genomfördes per telefon och två genomfördes vid ett besök. Det var inga problem att genomföra 
intervju per telefon utan svårigheten låg snarare i att en personlig kontakt inte byggts upp med de 
anställda i produktionsanläggningen. En av delprocessägarna gav implikationer på att han inte förstod 
varför kartläggningen skulle göras. Han var därför inte riktigt lika benägen på att lägga tid på 
intervjufrågor som medarbetarna på Stockholmskontoret, vilka var mycket tillmötesgående och 
intresserade. Huruvida det berodde på att Stockholmskontoret förstod syftet med kartläggningen eller 
om det berodde på den personliga kontakten kan diskuteras.  

4.4.5 Standardiserade intervjuer 
Eftersom beslut tagits att intervjuerna skulle vara standardiserade (identiska frågor på alla intervjuer) 
var det en del frågor som inte var helt relevanta för samtliga delprocesser. Det var också svårt att ställa 
standardiserade frågor utan att upprepa sig.  

 

”Har jag inte redan besvarat den frågan?” 

-  Mattias Ohrlander, delprocessägare för Strategic Product Management 

 

Vad delprocessägaren syftade på var att han, då han besvarade en föregående fråga, hade kommit in 
på den aktuella frågan via en diskussion. Så var fallet vid ett flertal intervjuer. En standardiserad mall 
med tydlig struktur var problematisk eftersom intervjuaren inte vill styra respondenten för mycket 
när han eller hon berättar väsentlig fakta. Dock underlättar det vid kartläggningen om rätt information 
finns under rätt fråga.  

Efter att ha genomfört ett par intervjuer och erfarenheten ökat kortades intervjuerna för ett par 
delprocesser ner. Dock var det efteråt tydligt att det då också fanns mindre material för kartläggningen 
och att dessa delprocesser hamnade på en mindre detaljerad nivå.  

4.4.6 Att göra om ord till kartor 
Vid processkartläggningen uppstod svårigheter med att förenkla delprocesserna till faktiska 
arbetsmoment som kan kartläggas. I processkartorna vill man lägga momenten i en logisk följd men i 
själva verket utförs många arbetsmoment parallellt, iterativt och i en oklar ordning.  

Det var i en del fall också oklart vilka arbetsmoment som hör till vilken delprocess, vilket givetvis 
försvårade kartläggningsarbetet. Kommentarer från delprocessägare var dock att det är bra att behöva 
förklara processen för då tvingas man tänka igenom hur man egentligen arbetar.  

 

”Nej, egentligen finns det ju ingen anledning att det momentet ligger i mitt projekt.” 

-  Hanna Kocken, delprocessägare för Technical Product Management 

4.4.7 Rita kartor 
En svårighet var att få kartorna på samma detaljnivå. Ett par delprocessägare var väldigt deskriptiva 
och detaljerade på intervjun, vilket gav mycket information till kartläggningen och därmed mer 
detaljerade kartor. Andra delprocessägare var mindre pratförda. Även delprocesserna i sig är olika 
omfattande. Ett par delprocesser är mer komplicerade än andra, de är mer eller mindre styrda och har 
olika grad av struktur.  



Att rita processkartorna var en ytterst iterativ process. Allteftersom kunskapen om Bactiguard växte 
(samt erfarenheten från processkartläggning) modifierades kartorna eller ritades helt om. Ofta var det 
tillfredställande att kunna modifiera kartorna till det bättre när kunskapen växt, men ibland kändes 
det som en tidsödande process. Det var svårt att avsluta kartläggningen och ”nöja sig”.  

4.4.8 Överlämning 
En annan svårighet med kartläggningen är överlämningen. Det visade sig en bit in i kartläggningen att 
Bactiguard använder Macintosh-datorer - men kartorna är gjorda i MicrosoftOffice-programmet Visio. 
Ett par av datorerna på kontoret är kompatibla med MicrosoftOffice men det försvårar ändå helt klart 
överlämningen. Även om man kan läsa filerna på alla datorer blir det mer komplicerat att uppdatera 
kartorna. För att kunna uppdatera behöver man också, utöver rätt programvara, en person som är 
insatt i kartorna och intresserad av att lägga tid på en kontinuerlig uppdatering. 

Uppdragsgivaren Mattias Ohrlander har uttalat ett förslag om att kartorna kan användas för att 
förklara produktutvecklingsprocessen vid själva auditen för EC-certifiering i juni. Som Ohrlander 
påpekade: 

 

”Det kan ju vara en bra idé att visa foldern på auditen. De ger en bra överblick och visar att 

våra processer är genomarbetade.” 

-  Mattias Ohrlander, R&D Director Bactiguard 

 

Problemen med överlämningen är således kanske inte den omedelbara nyttan med kartorna utan 
snarare huruvida Bactiguard kommer uppdatera och göra processkartor till en del av sitt arbetssätt.  
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5. ANALYS 

I följande kapitel utförs en analys av forskningsfrågeställningarna för examensarbetet. Paralleller dras 

mellan referenslitteratur och erfarenheter från processkartläggningen av fallföretaget Bactiguard. 

5.1 Hur kartlägger man ett mindre företag i stark tillväxt? 
För att skapa underlag för frågeställningen utfördes en processkartläggning på fallföretaget 
Bactiguard. Kartläggningen gjordes i tre faser; en introduktionsfas, en kartläggningsfas och en 
avslutningsfas; där kartläggningen var den mest massiva och tidskrävande fasen.  

Mycket referenslitteratur finns att tillgå om ISO-certifiering och processorientering, samt delvis om 
olika typer av processkartor. Mycket få referenser diskuterade dock själva arbetsgången för 
kartläggningen. Aguiar och Weston (1993) delar upp en processkartläggning i tre steg; identifiering av 
företagets produkter och tjänster, datainsamling och förberedelser, samt transformering av data till 
visuell presentation. Dessa steg känns logiska, men kanske något förenklade. Aguiard och Weston tar 
inte hänsyn i hur iterativ kartläggningsprocessen är. Bactiguard är ett litet företag med under femtio 
anställda; det tog ändå relativt lång tid att få en förståelse för delprocesserna i produktutvecklingen 
och vad som syftade till vad. Genom att dela upp kartläggningen i tre stora faser med mindre delsteg 
framgår det tydligare att en processkartläggning av ett företag är mer än att bara rita kartor. Det är 
dock min uppfattning att med mer erfarenhet av processkartläggning skulle processen gå snabbare.  

5.1.1 Introduktionsfasen 
Patel och Davidsson (1991) beskriver en sjustegsmetod som en forskningsprocess genomgår. De 
första fyra stegen genomfördes i introduktionsfasen; identifiering av problemområde, 
litteraturgenomgång, precisering av problemet samt val av metod. Det var dock inte förrän en bit in i 
introduktionsfasen som dessa steg fick ett namn och en tydlig arbetsstruktur gjordes upp. Troligtvis 
hade arbetet kunnat effektiviseras om en detaljplan föregått introduktionsfasen. Dock är detta svårt 
första gången man gör en kartläggning. Man bör alltså vara medveten om att introduktionsfasen tar tid 
och att arbetet mognar och växer fram som en iterativ process.  

Förstudien av företaget bestod i att studera interna dokument samt att göra egna observationer. De 
interna dokumenten var ett bra sätt att få en bild av de ingående delprocesserna. Som tidigare 
diskuterats finns dock en påtaglig risk att dokumenten beskriver en bild av hur processen borde 
utföras, snarare än hur processen faktiskt utförs. Bell (2006) menade att man bör ta hänsyn till vad 
syftet är med ett dokument, om det har för avsikt att vara en källa eller om det är en oavsiktlig källa. De 
interna dokumenten är således möjligtvis inte de mest pålitliga källorna. Dock kan det diskuteras vad 
syftet är med kartläggningen, om det är att rita upp exakt hur arbetet utförs eller om det är att 
visualisera worddokumenten i ett kvalitetssystem för att illustrera hur företagets processer hänger 
ihop. Eftersom det sistnämnda är syftet med kartläggningen av Bactiguard får man se de interna 
dokumenten som en lämplig källa. Man bör dock när man studerar kartorna vara medveten om att det 
är en förenklad bild av arbetsgången. Genom att komplettera de interna dokumenten med intervjuer 
förmodas också en något mer verklighetsanpassad bild tonas fram.   

Egna observationer kan enligt Patel och Davidsson (1991) delas upp i strukturerade och 
ostrukturerade observationer. Vid kartläggningen av Bactiguard gjordes ostrukturerade 
observationer på lunch- och fikarast, vilket var ett mycket bra sätt att få en förståelse för 
företagskulturen. Som vetenskaplig metod kan denna typ av observation möjligtvis kritiseras. Dock 
var det mycket av förståelsen för Bactiguard som företag som framkom på informella möten snarare 
än genom att studera interna dokument över processen eller genom strukturerade intervjuer.  
Dessutom upplevdes medarbetarna på Stockholmskontoret mycket positiva till 
processkartläggningen, möjligtvis på grund av den personliga relation som byggts upp.  



Utifrån de egna observationerna framgår det tydligt att Bactiguard utövar organisk snarare än 
mekanistisk processorientering, enligt Burns och Stalkers (1961) definition. Den mekanistiska 
ansatsen har inslag av att kartlägga och standardisera processer samt att tydligt definiera ansvar, vilket 
ju är just vad processkartläggning går ut på. Dock karakteriseras Bactiguard av, som för en organisk 
processorientering, att arbetsuppgifterna i processen ständigt anpassas och omdefinieras. Fokus ligger 
på flexibilitet i processen, vilket enligt strategiguiden 12manage rekommenderas för organisationer i 
turbulent omvärld. Således bör Bactiguard inte gå över till en mekanistisk processorientering, men 
kanske kan en kartläggning ändå tillföra mer struktur till organisationen. Man bör dock vid 
kartläggningen vara medveten om hur organiska Bactiguards processer är och därför inse att det 
kanske faktiskt inte går att rita kartorna exakt som verkligheten ser ut, eftersom det i denna typ av 
företag kanske inte finns en exakt verklighet.  

Om man inte har tidigare erfarenhet av processkartläggning är det lämpligt att också inleda arbetet 
med en förstudie av tidigare kartläggningar för att bli bekant med begrepp och uttryck inom processer 
och processkartläggning. Även om man inte vill ta efter en specifik metod kan det vara bra att ta 
inspiration från tidigare kartläggningar. Ett av problemen vid kartläggningen av Bactiguard var att 
kartorna ritades om allt eftersom kunskapen om Bactiguard växte samt erfarenheten från 
processkartläggning. Troligtvis hade arbetet kunnat effektiviseras genom att utföra en mer omfattande 
studie av kartläggningar för liknande företag. Dock är dessa typer av kartläggningar mycket svåra att 
hitta.  

Kartläggningen av Bactiguard gjordes ur ett informationsperspektiv, utifrån Rentzhogs (1998) fyra 
processperspektiv. Det underlättade att ha detta perspektiv i bakhuvudet under hela kartläggningen, 
eftersom det fanns mycket information att beakta. Det underlättade också att tydliggöra syftet med 
kartläggningen, som var att visualisera hur processerna ser ut idag snarare än att identifiera 
problemområden. Hade syftet med kartläggningen inte definierats i introduktionsfasen hade ett stort 
antal intervjufrågor behövts läggas till i intervjumallen. 

I introduktionsfasen gjordes ett ramverk för kartorna, som föregick själva kartläggningsfasen. 
Inspiration togs från Melan (1990) där strukturen följde delprocess-aktivitet-arbetsmoment. Genom 
att göra en tydlig struktur för kartorna innan själva kartläggningsfasen och intervjuerna var det lättare 
att föra in rätt information på rätt plats. Det underlättade att vid intervjuerna vara mer medveten om 
vilken typ av informationsdata som behövdes. Dock kan det diskuteras om detta inte leder till att 
intervjuaren styr respondenten att ge ett visst svar.  

Mycket tid lades också på en snygg grafisk design för kartmallarna. Om man jämför med andra 
kartläggningar (exempelvis blockdiagram enligt Melan (1990) och flödesscheman med symboler från 
ANSI) så gjordes kartorna för Bactiguard med mycket grafik. Färger användes för att illustrera 
detaljnivåskillnader. Olika nyanser av grönt användes för delprocess-aktivitet-arbetsmoment, med en 
ljusare nyans för mer detaljerad nivå.  Samma färger som Bactiguards logga användes efter att det 
under förstudien observerats att de gröna färgerna återkom överallt på Stockholmskontoret. Detta gör 
att kartorna känns mer genomarbetade och anpassade för Bactiguard.  Ohrlander uttryckte önskemål 
om att kunna visa upp kartorna vid auditen för ECcertifieringen, vilket visar att man har 
genomarbetade processer.  

Till skillnad från flödesscheman med symboler från ANSI gjordes inte kartorna med standardiserade 
symboler. Det kan diskuteras huruvida detta var ett klokt beslut. Standardiserade symboler är 
troligtvis bra om den som ska läsa kartorna har stor erfarenhet från processkartor och vet vad 
symbolerna betyder. Eftersom processkartorna på Bactiguard huvudsakligen skall läsas av sådana 
som inte har någon erfarenhet i ämnet ansågs detta inte relevant. Symbolerna från ANSI anses inte 
intuitivt deskriptiva. För Bactiguards kartor utformades därför egna pilar, där flödet i processerna 
visualiserades.  
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5.1.2 Kartläggningsfasen 
För att undvika förväxling mellan processerna kartlades en delprocess åt gången. Detta kan 
rekommenderas eftersom man lär sig och får mer erfarenhet från varje intervju och då kan rätta till 
misstag och optimera kartläggningen efterhand snarare än att ha all information på en gång. Samtidigt 
är det dock svårt att göra en struktur som passar för alla delprocesser, innan man har studerat dem i 
detalj. Att kartlägga en process åt gången leder till att man måste göra om kartorna allteftersom man 
samlar in mer data. Om man har mycket erfarenhet av processkartläggning är det troligtvis mer 
effektivt att först samla in all data från samtliga processer och sedan rita alla kartorna på en gång.  

Ljungberg och Larssons (2001) Virtual walk through-metod för datainsamling användes vid 
kartläggningen av Bactiguard. Det fanns dock inget direkt alternativ eftersom det inte fanns möjlighet 
att själv utföra alla delprocesserna. Ett alternativ skulle kunna vara att delprocessägarna själva ritade 
kartorna. En risk med detta skulle dock vara att kartorna då kan få olika karaktär vad gäller struktur, 
ordval och detaljnivå. Genom att en person gör alla kartor följs en viss struktur. En idé kan vara att göra 
en tydlig mall för kartorna, exempelvis den version som finns idag, och att samtliga delprocessägare 
ansvarar för att uppdatera kartorna kontinuerligt när processerna förändras. Det fodras då inte en stor 
datainsamling utan snarare mindre uppdateringar.   

Ljungberg och Larsson (2001) har också definierat en åttastegsmetod för att rita sina processkartor. 
Denna metod anses logisk men något förenklad. Liksom Aguiar och Westons (1993) tre steg för att 
lägga upp en processkartläggning framgår det av Ljungberg och Larssons åttastegsmetod inte hur 
iterativ processen för att rita kartorna är. Dock framgår det vilka moment som är viktiga att tänka på, 
till exempel att alla aktiviteter ska hänga ihop via objekten.   

Programmet Microsoft Visio användes för att rita kartorna. Detta är ett effektivt program men man 
kan diskutera om det var det bästa valet med tanke på att Bactiguard använder Macintosh. Här fick en 
avvägning göras. Sjöströms Nordic använder sig alltid av Visio och har erfarenhet av programvaran. 
Eftersom handledningen från Uno Sjöström baserades på dessa erfarenheter ansågs det essentiellt att 
använda sig av samma programvara. Dock bör man inför en processkartläggning vidare undersöka 
vilka IT-stöd som används på företaget, något som är lätt att förbise initiellt i arbetet. 

5.1.3 Avslutningsfasen 
Arbetet avslutades med att kartorna lämnades över till uppdragsgivaren Bactiguard. Frågan är 
huruvida kartorna faktiskt kommer att användas. En förhoppning är att de kan användas som ett 
underlag på möten när man diskuterar kring arbetsmoment i processerna, för att förbättra 
kommunikationen i företaget.  

5.2 Behöver mindre företag i stark tillväxt en processkartläggning? 
Karakteristika för Bactiguard är att det är ett företag i tillväxt, som vad gäller antalet anställda 
fortfarande definieras som ett småföretag. Bactiguard driver produktutveckling inom medicinteknik. 
Man genomgår nu en EC-certifiering och har därför precis definierat om sina processer. Behöver då ett 
företag som Bactiguard genomföra en grafisk kartläggning av sina processer? 

Att grafiska processkartor är ett bra sätt att visualisera processerna råder det ingen tvekan om. Som 
Rentzhog (1998) skriver är den mänskliga hjärnan skapad för att behandla bilder snarare än text och 
komplexa processer är lättare att förstå med hjälp av kartor. Frågan är väl snarare om Bactiguard alls 
behöver visualisera sina processer. För att avgöra huruvida Bactiguard behöver en 
processkartläggning måste man först analysera Bactiguard som företag. 

 

 

 



I Frisen och Millers (1984) modell för ett företags livscykel befinner sig Bactiguard i tillväxtfasen. 
Under startfasen finns det enligt modellen mycket lite struktur i organisationen men när företaget 
växer måste en formell struktur byggas upp. Det är viktigt att införa formella styrningsverktyg i 
växande företag eftersom informationsflödet blir större och ledningen måste få kontroll över 
händelserna. Det är precis vad som hänt Bactiguard och ett syfte med processkartläggningen är just 
ledningens behov att få mer kontroll över verksamhetens olika processer. Detta framförallt eftersom 
Bactiguard är geografiskt uppdelat mellan Stockholm och södra Sverige. Om det är omständigt för 
marknadschefen i Stockholm att läsa ett worddokument för att sätta sig in i vad produktionschefen i 
södra Sverige gör, så kan övergripande tydliga processkartor göra det lättare att snabbt få en överblick. 
Som Rentzhog (1998,) skriver är den mänskliga hjärnan skapad för att behandla bilder snarare än text.  

Genom att marknadschefen får en överblick av vad som händer i södra Sverige får han en förståelse för 
hela företaget. Detta tordes inte bara vara nödvändigt för att kunna marknadsföra bolaget, utan också 
för att få en insikt i vad som kan generera problem i produktionen och hur detta påverkar efterföljande 
processer vilket kan resultera i en försenad produkt. Löfmarck och Johansson (2008) menar att ett 
arbete kan effektiviseras genom att skapa gemensamma värderingar kring betydelsen av tillväxt och 
vilket förhållningssätt som ska råda i organisationen mot varandra och mot omvärlden. Genom att de 
olika delprocessägarna på Bactiguard har förståelse för varandras arbete bör alltså arbetet 
effektiviseras och förändringsarbetet förenklas. Ett problem på Bactiguard var att processerna 
upplevdes alltför flexibla och att det var för lätt att riva upp beslut. Om delprocessägarna, genom 
grafiska processkartor, får en bättre helhetsbild finns en möjlighet att de tänker efter en extra gång 
innan man förändrar ett beslut – om man är mer medveten om hur det påverkar nästkommande 
processer. 

Damelio (1996) skriver om hur en processkartläggning kan leda till att onödiga processteg identifieras 
och hela processen därför effektiviseras. Flera av de intervjuade delprocessägarna på Bactiguard 
poängterade att det var nyttigt att behöva tänka igenom och därigenom kritiskt granska sina 
processer. För ett företag i tillväxt kan det vara en poäng att hela tiden utvärdera hur man arbetar för 
att anpassa arbetssättet till nya förutsättningar. Detta är visserligen är viktigt i alla organisationer och 
inte enbart i tillväxtföretag.  

Man kan dock diskutera huruvida det är värt att kartlägga processer som hela tiden förändras. Ett av 
problemen som registrerades vid kartläggningen var just att Bactiguard fortfarande söker hitta den 
optimala processtrukturen. Två av processerna bytte namn och delvis innehåll under arbetets gång. Så 
som Bactiguards processer ser ut idag kommer de troligen inte att se ut om ett år, så varför lägga tid på 
en ögonblicksbild av något som inte består? Kanske är det dock därför som processerna bör kartläggas 
grafiskt just nu. Genom att visualisera hur processerna ser ut idag uppnås en känsla av struktur. Som 
motivationsfaktor tar Their (2000) upp vikten av att den anställde ser resultatet av sitt arbete och hur 
det passar in i helheten. I den fas som Bactiguard nu befinner sig i, där man övergår från att sälja 
licenser till att starta upp en egen produktion, är det troligt att en anställd kan tappa fokus på vad 
arbetet egentligen ska resultera i. Som Ljungberg och Larsson (2001) skriver synliggör en kartläggning 
processerna och det blir lättare för varje enskild anställd att se just hur det egna arbetet passar in i 
verksamheten som helhet.  

Enligt NUTEKs definition kategoriseras Bactiguard som ett småföretag, vilket inte är den bild man får 
av företaget. Tvärtom gör Bactiguard multinationella affärer, vinner priser som årets svenska 
Medtechföretag och åker med Sveriges socialminister till Asien. Således kan man diskutera om 
Bactiguard egentligen bör klassas som ett småföretag. Dock kännetecknas kommunikationen av 
snabba och korta beslutsvägar. Theirs (2000) fyra mönster för kommunikation är cirkel, kedja, hjul 
och nätverk. De egna observationerna i början av arbetet gav indikationer på att Bactiguard tillhör 
Nätverket med karakteristik enligt Tabell 3.   
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Tabell 3: Karakteristik för kommunikationsmönstret Nätverket 

 Källa: Fritt från Their (2000 s. 137) 

Nätverket Karakteristik 

 Fart Låg/Hög 

 Korrekthet God/Dålig 

 Moral Mycket hög 

 Ledarskap Inget 

 Organisation Instabil 

 Flexibilitet Hög 

 

Nätverket karakteriseras av att farten är stundom låg och stundom hög, även korrektheten varierar 
mellan låg och hög. Moralen är mycket hög och flexibiliteten är hög men organisationen instabil och 
ledarskap saknas, enligt Theirs. Bactiguard karakteriseras av en hög moral och hög flexibilitet, frågan 
är om också en instabil organisation kan sägas stämma in. Det går att ta mycket snabba beslut 
eftersom det är få personer inblandade, men samtidigt kan det också göra att fel beslut tas och den 
totala farten blir låg eftersom delprocesserna beror av varandra. Moralen är mycket hög eftersom det 
händer mycket i organisationen och de anställda har eget ansvar för var sin process.  Det är ett flexibelt 
företag som relativt snabbt kan anpassa sig för nya idéer och projekt, men detta resulterar också i en 
ganska instabil organisation. Det är en lättsam stämning på Stockholmskontoret, utan strikt hierarkisk 
ledningsstruktur. Snarare får man uppfattningen att alla medarbetare på kontoret är på samma nivå - 
till och med undertecknad examensarbetare. En personlig uppfattning är därför att 
kommunikationsmönstret Nätverk fungerar mycket bra för Bactiguard, med sin nuvarande storlek 
och behov av flexibilitet. Dock kan en processkartläggning med utförlig visualisering av Bactiguards 
processer göra att organisationen uppfattas som något mer stabil. Kanske kan det också höja 
korrektheten något, genom att det finns ett mer uttalat sätt att utföra en process. Möjligtvis ökas också 
farten något genom att tydliggöra hur processerna ska genomföras och säkerställa att alla är medvetna 
om vilken information som behövs till respektive process. 

Garvare och Klefsjö (2002) argumenterar för att fokusering på processorientering framförallt är 
baserad på erfarenheter från stora företag. Författarna diskuterar huruvida processfokuseringen 
verkligen stödjer mindre företag eller om det mest är ett administrativt hinder. De menade att ISO 
9000 har krav på att identifiera, kartlägga, styra och förbättra organisationens viktigaste processer 
men att många företag ännu inte är mogna och ibland gör det i onödan. Lamprecht (1994) diskuterar 
också om ISO 9000 är anpassad för små företag. Han menar att småföretag karakteriseras av 
flexibilitet och snabba beslut, vilket undertrycks med standardisering av processer. För Bactiguard 
fanns inget alternativ än att genomgå EC-certifiering, på grund av de hårda regleringar som finns inom 
medicinteknik. Företaget var därför tvingade att definiera sina processer, vilket alltså var utfört redan 
innan den grafiska processkartläggningens start. Således behöver inte diskussion föras huruvida 
Bactiguard bör arbeta processorienterat utan snarare huruvida de är i behov av en grafisk 
kartläggning.  

Som tidigare nämnts har alltså Bactiguard redan definierat sina processer och delvis dokumenterat 
dem i så kallade SOPs och WIs. Detta har resulterat i ett stort antal worddokument i ett 
kvalitetssystem. Man kan dock fråga sig hur lättlästa dessa dokument är för en oinsatt, det är svårt att 
få en överblick av processerna genom worddokumenten - en helhetsbild saknas. Bactiguard har lagt 
väldigt mycket tid och energi på att dokumentera processerna i worddokument för kvalitetssystemet. 
Det får då sägas vara motiverat att lägga ytterligare lite tid på att skapa ett grafiskt dokument som 
visualiserar processerna och ger en bättre övergripande helhetsbild. Enligt referenslitteratur kan en 
helhetsbild bäst visualiseras med kartor och inte med ord. Om kartorna används är det ett utmärkt 
verktyg för att komplettera övriga dokument i kvalitetssystemet. Dock grundas det på att 
delprocessägarna faktiskt tar sig tid och bläddrar igenom kartorna, så att foldern inte blir ståendes i en 
bokhylla.  



Enligt Garvare och Klefsjös (2002) undersökning uppgav var femte svenskt småföretag att man 
arbetade processorienterat. Man uppgav att man gjorde det med förhoppning om bättre ordning, 
tydligare struktur och utvecklad styrning av verksamheten. Personalens respons var i allmänhet 
positiv och man var nöjd med ett mer processorienterat synsätt. Garvare och Klefsjös undersökning 
rörde processorientering som helhet och inte ISO-certifiering specifikt eller grafisk kartläggning av 
processer men det framgår ändå ur undersökningen att ett processorienterat fokus kan skapa struktur 
för mindre företag med oklara ansvarsroller. Att grafiskt visualisera processerna tordes tydliggöra 
ansvarsfördelningen ytterligare, eftersom det då inte råder några tvivel om vilka arbetsmoment som 
hör till vilken delprocesskarta. Huruvida det är värt det administrativa arbetet kan ändå diskuteras.  

Det som talar emot behovet av en kartläggning är att det på Bactiguard i stort sett bara är en person 
per delprocess. Troligtvis är denna person också redan medveten om sina arbetsmoment. Även om 
det är motiverande att se processerna grafiskt kan man fråga sig om det är värt mödan att kartlägga 
dem. Å andra sidan finns det ett uttalat behov att bättre förstå varandras processer vilket, som tidigare 
diskuterats, görs bäst genom grafiska processkartor. Ett annat användningsområde kan vara att 
använda kartorna som underlag när man diskuterar problem i en process. Om kartorna blir en del av 
arbetssättet finns stora möjligheter med en grafisk kartläggning.  
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6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I följande kapitel presenteras slutsatserna som kan dras från arbetet med att kartlägga fallföretaget 

Bactiguard. Forskningsfrågeställningarna för examensarbetet försöker besvaras.  

6.1 Hur kartlägger man ett mindre företag i stark tillväxt? 
Efterforskningar av befintlig forskning samt den erfarenhet som processkartläggningen av Bactiguard 
givit kan sammanfattas i ett antal slutsatser. I Tabell 4 redovisas rekommendationer och allmänna tips 
för den som vill kartlägga ett mindre företag i stark tillväxt.  

 

Tabell 4: Rekommendationer för processkartläggning 

1. 
Att klargöra syftet med kartläggningen samt definiera ur vilket perspektiv den ska göras 

underlättar arbetet väsentligt då det ger avgränsningar i arbetet.  

2. 
Kartläggning är en iterativ process, vilket man bör vara medveten om och därför tidsplanera 

för flera redigeringsomgångar 

3. 
Det tar ett par veckor att få en förståelse för företaget och för processerna. Man bör vara 

medveten om att också introduktionsfasen tar tid, att förståelsen mognar och växer fram .  

4. 
Genom att bygga upp en personlig relation med medarbetarna blir dessa mer positivt 

inställda till intervjuer och övriga frågor. Det rekommenderas därför att spendera mycket tid 

på företagets kontor. 

5. 
Mycket avden övergripande förståelsen för företaget fås inte på intervjuer eller interna 

dokument utan på informella möten så som luncher och fikaraster. Också av denna 

anledning rekommenderas att spendera mycket tid på företagets kontor.  

6. 
Det är en god idé att redan i introduktionsfasen undersöka vilken programvara som 

företagets IT-system stödjer så att problem inte uppstår vid överlämningen. 

7. 
Genom att göra en tydlig struktur på kartorna inför kartläggningen är det lättare att 

identifiera rätt typ av information samt att föra in rätt data på rätt plats.  

8. 
Det är svårt att få samma detaljnivå på kartorna, vilket man bör ha i bakhuvudet under hela 

kartläggningsarbetet och på så sätt anpassa datainsamlingen.  

9. 
Man bör vara medveten om attdet finns en risk att  intervjuer och dokument beskriver en 

bild av hur en delprocess borde vara snarare än av hur den faktiskt är.  

10. 
Man bör dock också vara medveten om att det, i snabbväxande företag som Bactiguard, 

kanske inte alltid finns en exakt verklighet för hur processen är.  

11. 
Då man kartlägger företag i tillväxt bör man vara förberedd på att processerna förändras 

under arbetets gång. Man bör därför föra en diskussion kring syftet med kartläggningen, för 

att utreda om det är värt att kartlägga processerna som ändå förändras.  

 

Ur tabellen kan utläsas att de första nio rekommendationerna kan anpassas till alla företag, stora som 
små. Slutsatsen kan dras att den utarbetade metoden för hur man processkartlägger ett mindre 
företag i stark tillväxt också kan tillämpas på ett större företag. 

  



6.2 Behöver mindre företag i stark tillväxt en processkartläggning? 
För att avgöra huruvida mindre företag i stark tillväxt är i behov av en processkartläggning vägs 
argument för och argument mot en kartläggning, enligt tabell 5.  

 

Slutsatsen kan dras att det finns många argument för - men också ett antal argument mot att kartlägga 
ett mindre snabbväxande företag. Det finns därför inget exakt svar på om mindre företag i stark tillväxt 
alltid är i behov av en kartläggning. Det är ändå min uppfattning att företag i tillväxt, så som Bactiguard, 
har mycket att vinna på processkartor. Framförallt en tydligare struktur med en helhetsbild av 
produktutvecklingsprocessen, samt en känsla av en mer genomarbetad arbetsgång. Man behöver inte 
gå ner på en djup detaljnivå för att uppnå den helhetssyn som eftersträvas.  

Dock är det min uppfattning att en kartläggning på just Bactiguard borde ha utförts om cirka ett år. Det 
nya kvalitetssystemet bör då ha sjunkit in något och börjat implementeras i en ny 
produktutvecklingsprocess. En rekommendation är att Bactiguard utför en ny kartläggning om cirka 
ett år, där man uppdaterar de kartor som gjorts idag. Min uppfattning och förhoppning är ändå att 
Bactiguard kommer ha användning av kartorna i sin nuvarande form. 

Som slutsats på frågan om mindre företag i tillväxt är i behov av kartläggning är svaret ja. Jag ser fler 
fördelar än nackdelar för en processkartläggning av ett mindre företag. Man bör dock överväga vid 
vilken tidpunkt man genomför kartläggningen och möjligtvis invänta en något mer stabil tidsperiod. 
Frågan är dock om en sådan tidsperiod någonsin kommer för ett mindre företag i stark tillväxt.  

 

 

  

Tabell 5: Argument för respektive mot en processkartläggning av mindre företag i tillväxt 

Argument FÖR en kartläggning Argument MOT en kartläggning 

Kartorna ger en översiktsbild av verksamheten 
I ett snabbväxande företag förändras processerna ständigt 
och kartorna blir snabbt inaktuella 

Komplexa processer tydliggörs genom kartor 
På mindre företag arbetar endast en person per process -
som redan borde känna till processens arbetsmoment 

Medarbetare motiveras genom att se sin roll i helheten 
Det krävs att medarbetarna faktiskt bläddrar igenom 
kartorna och implementerar i sitt arbetssätt 

Genom att tänka igenom processerna kan onödiga 
processteg identifieras och processen effektiviseras 

Småföretag karakteriseras av flexibilitet och snabba beslut, 
vilket kan undertryckas av standardisering av processer 

Kartor gör det lättare för en oinsatt att snabbt sätta sig 
in i processen än genom omfattande worddokument 

Worddokument är troligtvis lättare för en oinsatt att 
uppdatera och korrigera än vad processkartorna är 

Utifrån kartorna skapas en gemensam referensram 
vilket kan öka kommunikationen mellan processerna 

 

Att visualisera företagets processer kan ge en känsla av 
struktur i en annars föränderlig arbetsmiljö 
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BILAGOR 

 Intervjumall 

 

Företag: Bactiguard AB 

Intervjuperson:  

Funktion:  

Datum:  
 
A) Din roll 
1) Vilken funktion har du i processen? Vilka befogenheter medför din roll?  

»  
»  

 
2) Vilka är dina närmaste nyckelpersoner? Varför? Hur kommunicerar ni?  

»  
»  

 

 
B) Intressenter/Aktörer 
1) Vilka är kunderna i processen (internt resp externt)? Finns det några andra viktiga externa intressenter? 

»  
»  

  
2) Vilka är leverantörerna i processen(internt resp externt)?  Finns det några andra viktiga externa aktörer?  

»  
»  

 
3) Vilka kontaktkanaler används till kunder resp övriga aktörer (telefon/email etc)? Hur upplever du 
kommunikationen? 

»  
 

 

C) Krav/Syfte 
1) Vad är syftet med processen? Vilka resultat/mål ska uppnås? 

»  
»  

 
2) Finns det några interna eller externa krav? Vilka? Varför? 

»  
»  

  
3) Vilka kritiska beslut fattas i processen? När? Hur? Av vem? 

»  
 
 
D) Arbetsgång/Processsteg 
0) Vad är utgångspunkten för processen?   

»  
 

1) Vilket är det första steget i processen?  
»  

 
i. Vad är syftet med detta steg? Vad blir resultatet? 

»  
  

ii. Vilka indata krävs för att påbörja detta steg?  
»  

 
iii. Vilka aktörer är involverade? Beslutfattare? Vilka är de interna/externa kraven?  

»  
 

iv. Hur ser den detaljerade arbetsgången ut för detta processteg?  
»  

 
v. Vilka dokument skall produceras? Vilka övriga dokument berörs av processen? (SOP:ar etc)  

 



 
2) Vilket är det andra steget i processen?  

»  
 

i. Vad är syftet med detta steg? Vad blir resultatet? 
»  

  
ii. Vilka indata krävs för att påbörja detta steg?  

»  
 

iii. Vilka aktörer är involverade? Beslutfattare? Vilka är de interna/externa kraven?  
»  

 
iv. Hur ser den detaljerade arbetsgången ut för detta processteg?  

»  
 

v. Vilka dokument skall produceras? Vilka övriga dokument berörs av processen? (SOP:ar etc)  
»  

 

3) Vilket är det tredje steget i processen?  
»  

 
i. Vad är syftet med detta steg? Vad blir resultatet? 

»  
  

ii. Vilka indata krävs för att påbörja detta steg?  
»  

 
iii. Vilka aktörer är involverade? Beslutfattare? Vilka är de interna/externa kraven?  

»  
 

iv. Hur ser den detaljerade arbetsgången ut för detta processteg?  
»  

 
v. Vilka dokument skall produceras? Vilka övriga dokument berörs av processen? (SOP:ar etc)  

»  
 
 
E) Kritiska moment/Riskanalys 
1) Vilka ser du som de mest kritiska momenten i processen? Varför?   

»  
 

2) Vilka ser du som de största riskerna i processen? Varför? 
»  

 
3) Vad görs för att minimera riskerna? Finns det en åtgärdsplan?  

»  
 
 
 
F) Övriga frågor 
1)  
 
2)  
 
3)  
 

 

 

 


