
		 																																																 	
			
																

 

SIQ söker organisationer för utveckling och tillämpning 
av Processledningsindex  
Verksamheters omgivning och krav förändras i allt högre takt vilket utmanar det traditionella 
ledningsarbetet. En ökande komplexitet och tempo gör att många verksamheter ställer om till 
principstyrning, nätverkande och frihet under ansvar. Samtidigt ökar kraven på kontroll på 
grund av legala krav och ökad globalisering. Så hur kan organisationen utveckla sin förmåga 
att leda och styra förändringsdrivna processer?  
I projektet medverkar du och din organisation tillsammans med andra såväl i framtagning, 
testning som tillämpning av ett nytt processledningsindex. Projektet bygger på ett arbete 
som löser en konkret utmaning för den egna verksamheten utifrån ett kund- och 
intressentbehov där processledning kan ge ett stöd. Genom den nyvunna kunskapen kan er 
verksamhet ta medvetna beslut om vilka arbetssätt som bör utvecklas för att öka 
förändringshastigheten med bibehållen kvalitet. 
	

	

Samhällsutmaningar driver ett behov av en förändringsdriven processledning. 

För att hantera utmaningen med att integrera ”traditionell processledning”, ”tillitsbaserad ledning”, 
”innovationsledning” och ”förändringsledning” till ett fungerande system behöver organisationer 
förbättrade verktyg. Verksamheten behöver stödja såväl den traditionella verksamhetsledningen som 
de nya arbetssätten som krävs i en nätverksbaserad och agil vardag med stor tillit till individen och 
arbetslaget.  

Baserat på ett tidigare forskningsprojekt tillsammans med SIQ Excellence Center (verksamheter 
inom verkstadsindustri, telekommunikation, kommun och region) finns nu en modell för beslutsstöd 
i arbetet med att utveckla förändringsdriven processledning i verksamheter. Grundat i denna modell 



		 																																																 	
			
																

 

startar vi projektet ”Processledningsindex” – ett konkret verktyg för att utvärdera hur 
processförändringsmogen verksamheten är och att utveckla sig inom olika områden. 

	

	

Förändringsdriven processledning enligt CDPM-modellen1 (Cronemyr, Fundin och Wemme, 2022) 2. 

Syfte och mål 
Projektet syftar till att utveckla ett processledningsindex baserat på CDPM-modellen. Ett 
processledningsindex består att ett antal konkreta frågor att ta ställning till inom respektive kvadrant. 
Målet med projektet är ny kunskap om hur organisationen kan utveckla förmågan att leda och styra 
förändringsdrivna processer. Genom den nyvunna kunskapen kan medvetna beslut tas om vilka 
arbetssätt som bör utvecklas för att öka förändringshastigheten med bibehållen kvalitet. 

	

1	Cronemyr, P., Fundin, A., Wemme, L. (2022) “Change driven process management”, 
presented and published in the proceedings at, the 29th international annual EurOMA conference – 
European Operations Management Association, Berlin, Germany. 

	

2	CDPM = Change Driven Process Management 

	



		 																																																 	
			
																

 

Förväntade resultat för deltagande verksamheter 

• Ett verktyg för att utveckla processförändringsmognaden i verksamheten 
• Delta i praktisk validering av pilot för processledningsindex 
• Genomförd mätning med färdigt indexverktyg 
• Nätverkande och lärande från verksamheter med intresse för processledningsfrågor 
• Möjlighet att pröva nya kunskaper i pågående förändring 
• Presentation av projektresultat inom den egna verksamheten 
• Medarbetare med kunskap att driva det fortsatta utvecklingsarbetet i den egna organisationen 

	
	

Genomförande 
Projektet genomförs Q2 2023 till Q2 2024 enligt följande plan med 8 steg: 

	
	

Arbetet leds av SIQ i samverkan med forskare från SQMA – Swedish Quality Management Academy 
samt analytiker vid SKI – Svenskt Kvalitetsindex. 

Deltagaravgift 
Kostnader för deltagande i forskningsprojekt (Q2 2023 – Q2 2024): 
 

• Verksamheter som är medlemmar i SIQ Excellence Center 120.000 SEK 
• Verksamheter som är medlemmar i SIQ Intresseförening 140.000 SEK 
• Verksamhet som inte är SIQ-medlem 180.000 SEK 

	

För mer information 
Kontakta: Anders Fundin (anders.fundin@siq.se ), Forskningsledare vid SIQ. 


