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Abstract 

Verksamhetsprocesserna är de värdeskapande processerna inom en organisation, en 

organisations hjärta. Processorienterad verksamhetsutveckling (POVU) handlar om att en 

organisation utvecklas genom att låta dessa verksamhetsprocesser vara det centrala i 

organisationen och hela tiden låta dem vara det styrande medlet. Genom en processorienterad 

verksamhetsutveckling kommer en högre grad av kundfokusering och kundnytta att uppstå, 

kostnader kommer att minska och högre kvalitet på leveranser kommer att uppstå. Men för att 

lyckas med detta så gäller det att begränsa alla problem och utmaningar som kan uppstå. 

Genom Gamification, som handlar om att applicera spelmekanismer såsom olika 

belöningssystem osv, utanför spelvärlden så uppnås ett högre engagemang och motivation hos 

de som använder sig av dessa spelmekanismer. 

Syftet med denna kandidatuppsats var att redogöra för vilka effekter och utmaningar som en 

organisation kan uppnå genom användningen av modeller/metoder som stöd för POVU. 

Kandidatuppsatsen beskriver hur spelmekanismerna från gamification möjligen kan 

appliceras på de modeller/metoder som används som stöd för POVU för att begränsa de 

utmaningar och öka de effekter som uppstår. Detta uppnåddes genom en kvalitativ studie hos 

Karlstad kommun där en enkätundersökning samt en intervju har utförts för att samla in data. 

Karlstad kommun har sedan några år tillbaka börjat fokusera på processarbete och i dagsläget 

arbetar alla kommunens förvaltningar och bolag i någon mån med processer. Karlstad 

kommun har tagit fram en egen processmodell för hur de skall arbeta med processer - 

Processmodellen. I detta arbete har både ett antal effekter och utmaningar upplevts.  

Några exempel på effekter är följande: 

 Förbättrade flöden 

 Gemensam begreppsanvändning 

 Ökad kvalitet på leveranser 

Några utmaningar som uppstått är följande: 

 Medarbetare använder inte metod- och modellstöd fullt ut 

 Processmodellen upplevs som alltför akademisk 

 Svårt att greppa för den enskilda medarbetaren 

 

Nyckelord: Processorienterad verksamhetsutveckling, gamification, utmaningar, effekter. 

  



3 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.1 Problembakgrund .............................................................................................................. 5 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 6 

1.3 Målgrupp .......................................................................................................................... 6 

1.4 Avgränsning ...................................................................................................................... 7 

2. Metod ..................................................................................................................................... 8 

2.1 Undersökningsupplägg ..................................................................................................... 9 

2.2 Datainsamling ................................................................................................................. 10 

2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .................................................................... 11 

2.4 Etiska reflektioner ........................................................................................................... 13 

2.5 Respondentbeskrivning - Karlstad kommun .................................................................. 15 

3. Teori ..................................................................................................................................... 16 

3.1 Processer ......................................................................................................................... 16 

3.1.1 Processkategorier .................................................................................................. 17 

3.2 Processorienterad verksamhetsutveckling ...................................................................... 18 

3.2.1 Motiv ........................................................................................................................ 19 

3.2.2 Förutsättningar ...................................................................................................... 19 

3.2.3 Effekter .................................................................................................................... 20 

3.2.4 Utmaningar ............................................................................................................. 20 

3.2.5 Business process management, BPM ................................................................... 21 

3.3 Processmognad ............................................................................................................... 21 

3.3.1 Processtrappan ....................................................................................................... 23 

3.3.2 Från process till processorienterad verksamhet ................................................. 25 

3.3.3 Processkartläggning ............................................................................................... 26 

3.4 Gamification ................................................................................................................... 26 

3.4.1 Spelmekanismer ..................................................................................................... 27 

3.4.2 Effekter av Gamification ........................................................................................ 28 

3.4.3 Motivation ............................................................................................................... 28 

3.5 Analysmodell .................................................................................................................. 29 

4. Empiri ................................................................................................................................... 31 

4.1 Karlstad kommuns - Processmodellen ........................................................................... 31 

4.2 POVU ............................................................................................................................. 32 



4 

 

4.3 Effekter ........................................................................................................................... 37 

4.4 Utmaningar ..................................................................................................................... 39 

4.5 Gamification ................................................................................................................... 41 

5. Analys ................................................................................................................................... 42 

5.1 POVU ............................................................................................................................. 42 

5.2 Effekter ........................................................................................................................... 44 

5.3 Utmaningar ..................................................................................................................... 45 

5.4 Gamification ................................................................................................................... 46 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 49 

6.1 Rekommendation till Karlstad kommun ......................................................................... 50 

6.2 Förslag till fortsatta studier ............................................................................................. 50 

Omnämnande ........................................................................................................................... 51 

Källförteckning ......................................................................................................................... 52 

Bilaga 1. Intervjuguide ............................................................................................................. 55 

Bilaga 2. Enkätundersökning. .................................................................................................. 56 

 

  



5 

 

1. Inledning 
 

Under detta första kapitel kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras i form av 

problembakgrunden, syftet och frågeställningen. 

1.1 Problembakgrund 

Organisationer står i dagsläget inför ständiga utmaningar såsom att förändra och effektivisera 

verksamheten Ständigt förbättrade resultat - mätt i pengar och tid ska uppnås med mindre och 

mindre resurser. Detta ställer allt högre krav på organisationerna och för att klara av dessa 

ständiga förändringar och den snabba utvecklingen som sker krävs ett nytt tankesätt för att bli 

framgångsrik. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) måste organisationerna basera sin 

verksamhetsutveckling kring processer och det processorienterade synsättet för att uppnå 

detta. En process är enligt Rentzhog (1998:30) “en kedja av aktiviteter som i ett 

återkommande flöde skapar värde för en kund”. 

“Processbegreppet är på en övergripande nivå lätt att förstå och ta till sig, men 

för att nå framgång, det vill säga för att kunna gå från ord till handling, krävs 

mycket och väl fokuserat arbete, liksom kunskaper och färdigheter.” (Ljungberg 

& Larsson 2001:12) 

Processorienterad verksamhetsutveckling (POVU) handlar om att utveckla verksamheten 

genom att inrikta sig och fokusera mer på de värdeskapande processer som finns inom 

verksamheten. Genom att processer synliggörs och optimeras inom verksamheten kommer 

resultatet och effekterna av processerna att i större utsträckning bidra med mer nytta för den 

externa kund som ska ta del av processens resultat. I vilken grad en organisation tillämpar 

processorienterad verksamhetsutveckling skiljer sig såklart från organisation till organisation, 

alltifrån att enbart ha kartlagt sina kärnprocesser till att processerna är helt styrande inom 

verksamheten. Sett till kategoriseringen av processorientering enligt Processtrappan 

(Christiansson 2000) så är just att kartlägga sina processer det första trappsteget och att låta 

processerna vara styrande för verksamheten är det översta steget och den yttersta formen för 

processorientering. 

Van Looy et al. (2014) beskriver verksamhetsprocesserna som hjärtat i varje organisation, det 

är de som avgör hur organisationen arbetar och hur väl organisationen lyckas uppnå sina mål. 

Vidare påpekar de att organisationer i allt högre utsträckning fokuserar på sina 

verksamhetsprocesser och strävar efter att få dessa att bli det ledande och styrande inom 

organisationen. Genom arbetsmetoder såsom t.ex. Business Process Management, BPM 

(Jeston & Nelis 2006) och processmognadsmodeller så finns det klara modeller och 

beskrivningar för hur en organisation skall göra för att införa ett mer processorienterad 

arbetssätt och ta del av de positiva effekter som det för med sig. Ett par exempel av de 

effekterna tas upp i Kohlbacher (2010) och är t.ex. minskade kostnader och ökad 

kundnöjdhet. 

När det kommer till processorienterad verksamhetsutveckling så finns det såklart, som vid allt 

förändringsarbete, vissa hinder och utmaningar. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) så 

relaterar de flesta av dessa svårigheter till människans ovilja att förändra sig. Medarbetarna 

inom en organisation är ofta nöjda med sin nuvarande rutin och sina invanda mönster, detta är 

det största hindret som POVU står inför. Enligt Gartner (2012) så misslyckas 70 % av all 

verksamhetsutveckling på grund av just brist på engagemang. Franzon (2009) menar även hon 
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att en av de största utmaningarna att komma över är just medarbetarnas förmåga att hantera 

förändringen i sig, samt att hålla dem motiverade under hela processens gång.  

Hur skall då detta lösas?  

Jo, Gamification definieras av Deterding et al. (2011:1) som “the use of game design elements 

in non-game contexts”. Användningen av olika belöningssystem med diverse poäng, emblem 

och ökning i nivåer för att engagera och motivera användarna är en av grundpelarna inom 

gamification. När det gäller Gamification så finns det även här relativt mycket internationell 

forskning kring ämnet men t.ex. endast ett 20-tal examensarbeten från svenska universitet och 

högskolor som behandlar ämnet och inga av dessa tar upp gamification som ett eventuellt stöd 

för processorienterad verksamhetsutveckling. Något som går att utröna vid en sökning på 

gamification på DiVA
1
 är att det finns ett flertal examensarbeten om hur lärande kan stödjas 

av gamification (Nilsson & Valino 2013; Åsberg 2013) och även marknadsföring (Hiot & 

Baguette 2013), annars handlar de flesta ännu om fenomenet gamification i sig. 

När det gäller processorientering finns det ett stort utbud av både forskningsartiklar och 

tidigare examensarbeten på DiVA som behandlar det ämnet. Just effekterna och utmaningarna 

av processorienterad verksamhetsutveckling, det som behandlas i detta examensarbete, tas 

upp i t.ex. en litteraturgenomgång över olika effekter vid processorientering av Kohlbacher 

(2010) som presenterats i Business Process Management Journal och i ett svenskt 

examensarbete med en fallstudie som behandlar hinder vid implementering av 

processorienterade arbetssätt (Franzon 2009).  

Men hur skall då en organisation använda sig av Gamification för att begränsa utmaningarna 

och öka de effekter som upplevs i användningen av metoder och modeller som stöd för 

processorienterad verksamhetsutveckling?  

Jo, det är precis det som detta examensarbete handlar om! 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka utmaningar och effekter som upplevs hos 

Karlstad kommun vid användningen av deras modeller/metoder som stöd för arbetet med 

POVU. Vidare är syftet att utifrån en litteraturgenomgång av gamification ge råd för hur 

spelmekanismerna inom gamification skulle kunna appliceras på de modeller/metoder som 

används inom POVU för att begränsa utmaningarna och öka möjligheterna att uppnå de 

effekter som borde kunna uppstå i och med denna processorientering. 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen för detta examensarbete är organisationer som är intresserade av 

processorienterad verksamhetsutveckling, det kan till exempel handla om organisationer som 

nyss har startat, eller är i färd med att starta ett sådant arbete och är intresserade av hur 

gamification kan användas som en möjliggörare för att begränsa utmaningar och öka 

effekterna. Arbetet är även av värde för såväl privatpersoner som yrkesverksamma som 

önskar öka sin kunskap inom ämnena processorienterad verksamhetsutveckling och/eller 

gamification.  

                                                 
1
 DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. www.diva-portal.org. 
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1.4 Avgränsning 

Detta examensarbete har enbart studerat ett specifikt fall, nämligen Karlstad kommun och 

deras modell för processarbete, Processmodellen. Detta innebär att arbetet avgränsas genom 

att det enbart fokuserar på de effekter och utmaningar som upplevs med arbetet kring just 

Processmodellen i det processarbete som sker för att uppnå det första steget enligt 

processtrappan nämligen att ”Kartlägga processer”. Gamificationresonemangen i analysen 

kommer till största delen att grundas på litteratur i ämnet, alltså de effekter och utmaningar 

som upplevts i processarbetet kommer att ställas mot den teori som finns kring gamification 

för att beskriva hur dess spelmekanismer kan appliceras på processmodeller/-metoder för att 

begränsa utmaningarna och öka effekterna. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel kommer forskningsprocessen för detta examensarbete att gås igenom. Kapitlet 

börjar med att det vetenskapliga angreppsättet gås igenom följt av det valda 

undersökningsupplägget för detta arbete. Vidare följer en genomgång av hur 

datainsamlingen har genomförts. Därefter följer en diskussion kring hur en uppsats når en 

hög trovärdighet genom reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för den organisation som varit med i studien och bidragit med primärdata. 

Forskningsprocessen för detta examensarbete kommer att presenteras i detta kapitel. För att 

göra denna process mer lättöverskådlig och enklare att skapa sig en uppfattning om så följer 

en processgraf över tillvägagångssättet nedan, se figur 1. 

 

Figur 1. Forskningsprocessen för denna studie. Källa: Författaren. 

Forskningsprocessen för detta examensarbete innefattar ett antal aktiviteter. Triggern till hela 

processen är att författaren till detta vill studera ett spännande fenomen. Efter detta skall ett 

ämne väljas att skriva om (Ämnesval). När ett ämne väl är valt gäller det att utforma den 

metod som skall användas under resten av forskningsprocessen, val av vetenskapligt 

angreppssätt, undersökningsupplägg osv. Efter detta följer steget med att samla in data som 

skall användas i uppsatsen, i detta fall i form av fallstudie, intervju, enkätundersökning och en 

litteraturstudie. Efter detta gäller det att sålla ut och sammanställa den insamlade datan, vilket 

sker under Sammanställning. När uppsatsen är klar ända hit så startar arbetet med analysen, 

där den insamlade teorin ställs mot den insamlade empirin. Och som ett sista steg i arbetet så 
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skriva uppsatsens slutsatser som skall kunna dras utifrån den analys som är gjord. Efter detta 

så är uppsatsen färdigställd för Målgruppen. 

2.1 Undersökningsupplägg 

Först efter att problemformuleringen är upprättad kan själva arbetet med att planera hur 

studien ska utföras starta. De saker som beslut ska fattas kring brukar oftast innefatta vilka 

individer som ska medverka och vilka tekniker som ska användas för datainsamling samt att 

upprätta en tidsplan (Patel & Davidson 2003:53). 

Fallstudie. Enligt Patel och Davidson (2003:54) innebär en fallstudie att forskaren 

specialstuderar ett visst ”fall”, och ett fall kan t.ex. vara en organisation eller en specifik 

situation. Även Jacobsen (2002) beskriver det som fokuset på en speciell enhet, och denna 

enhet skiljer sig åt från fall till fall, beroende på dess kontext där fenomenet utvecklas eller en 

speciell händelse äger rum. Jacobsen (2002:98) ger följande exempel när Fallstudien som 

metod för datainsamling är lämplig att använda:  

1. När vi önskar få en djupare förståelse av en viss situation eller händelse.  

2. När vi vill beskriva det specifika för en enskild plats, som kan vara t.ex. en 

organisation, skolklass eller en kommun.  

3. När vi vill utveckla de redan befintliga teorier som finns om ett specifikt fall. Genom 

att fokusera på ett specifikt fall, kan sedan de resultat som erhålls testas genom 

hypoteser och andra fallstudier för att undersöka dess trovärdighet. 

Fallstudiemetoden användes eftersom jag önskade få en djupare kunskap och insikt om just 

den studerade organisationen och den situation de befann sig i, i detta fall Karlstad kommun. 

En bidragande orsak till att fallstudien tillämpades var även en stor önskan att beskriva just ett 

reellt och praktiskt fall, något med verklighetsförankring samt en önskan att bidra med ny, 

och utveckla den redan befintliga kunskapen som finns inom det studerade fallet. Som 

verktyg för att samla in data enligt fallstudiemetoden användes den kvalitativa intervjun samt 

enkätundersökningen. 

Kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju består av att intervjuaren träffar en 

intervjuperson, oftast personligt öga mot öga och ställer ett antal frågor (Patel & Davidson 

2003:69). Det som skiljer en kvalitativ intervju från en vanlig intervju är att kvalitativa 

intervjuer som regel består av låg grad av standardisering, vilket innebär att intervjupersonen 

får gott om utrymme att besvara frågorna med egna ord utan att bli styrd utav vissa 

svarsalternativ. Det vanliga vid kvalitativa intervjuer är att intervjuaren har ett antal öppna 

frågor förutbestämda, eller ett tema som denne ämnar fråga om, frågornas inbördes ordning 

behöver dock inte vara förutbestämt utan här kan ofta intervjuaren ställa dem i den ordning 

som passar bäst för samtalet och ger mest ”flyt”. Om frågorna ställs i en bestämd ordning 

brukar det benämnas som att intervjun har en hög grad av strukturering och om frågorna inte 

har en bestämd ordning benämns det som låg grad av strukturering. Målet som önskas uppnås 

vid en kvalitativ intervju är ”att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos 

något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.” (Patel & 

Davidson 2003:78) 

Lantz (2007:10f) påpekar vikten av ett gott samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Det är i samspelet mellan dessa som resultatet skapas. Intervjuaren är helt utelämnad till den 
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intervjuades villighet och frivillighet att bidra med svar på frågorna, så det är viktigt att 

relationen dessa emellan är god.  

Den kvalitativa intervjun användes som verktyg för att samla in primärdata därför att jag önskade 

få en så djup insikt och kunskap som möjligt, och ville ha det med intervjupersonens egna ord, allt 

för att den data som samlades in skulle överensstämma så bra som möjligt med verkligheten. Den 

kvalitativa intervjun utfördes på enbart en person. Anledningen till detta var att det inom 

Karlstad kommun enbart finns en person som arbetar med förvaltning av Karlstad kommuns 

Processmodellen, som var just det som behandlades i intervjun, därför anser jag att det räckte 

med enbart en intervju. Den kvalitativa intervjun gjordes även via telefon och inte öga-mot-

öga, anledningen till detta var att intervjupersonen önskade utföra intervjun via telefon.  

Enkätundersökning. En enkätundersökning är en teknik för datainsamling men skiljer sig från 

en intervju i och med att intervjuaren inte träffar respondenten personligt (Patel & Davidson 

2003:69). Holme och Solvang (1997:173) tillägger även att vid en enkätundersökning så 

ligger ansvaret att svara på undersökningen hos respondenten, och detta utförs av 

respondenten ensam. De anser också att själva intervjuunderlaget kan vara samma vid både 

personlig intervju som vid enkätundersökning, dock så måste frågorna vara väl formulerade så 

att det inte uppstår några missförstånd eftersom respondenterna inte har möjlighet att fråga 

intervjuaren om det är något som är oklart. En stor fördel med enkätundersökningen är även 

att den kan spridas till en större massa av respondenter på ett enkelt och tidseffektivt sätt, till 

skillnad mot till exempel personliga intervjuer, som är mycket mer tidskrävande. 

Enkätundersökningen användes för att få en större bredd av insamlad data över hela den 

studerade organisationen, det är både enklare och mer tidseffektivt att skicka ut en enkät till 

lämpliga respondenter än att försöka få till och hålla personliga intervjuer. 

Enkätundersökningen som användes i detta examensarbete bygger på Christiansson (2014) 

och den är även godkänd för användning av den ansvarige förvaltaren av Processmodellen hos 

Karlstad kommun. Antalet respondenter till enkätundersökningen var 39 personer varav 16 

personer svarande vilket gav en svarsfrekvens på 41 %. 

 2.2 Datainsamling 

De data som samlas in och skall användas i vetenskaplig forskning kategoriseras enligt två 

kategorier, primär- och sekundärdata (Jacobsen 2002:152f). 

Primärdata karaktäriseras av att det är sådan data som forskaren själv har samlat in genom att 

gå till den primära källan. Några vanliga tekniker för att samla in primärdata är intervju, 

fallstudie och frågeformulär (Jacobsen 2002:152).  

Sekundärdata å andra sidan är sådana data som forskaren inte själv har samlat in från källan. 

Detta är i stället data insamlad av andra forskare, ofta avsett för ett annat ändamål men som 

ändå kan appliceras på andra fenomen och anger även att texter av olika slag är vanliga källor 

för sekundärdata (Jacobsen 2002:153). Han menar även att det är viktigt att förhålla sig kritisk 

till valet av källor vid insamling av sekundärdata, det är viktigt att undersöka var datan 

kommer ifrån samt vem som har samlat in den. 

I uppsatsen förekommer både primär- och sekundärdata (se figur 2). De primärdata som 

används i uppsatsen har samlats in genom en fallstudie och kommer att tillämpa en personlig 

intervju samt en enkätundersökning som verktyg för datainsamlingen. För den personliga 

intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 1) som diskuterats med en forskare som är 
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bekant med fallet, nämligen min handledare. Enkätundersökningen bygger på Christianssons 

(2014) egen forskning och har en väl grundad empirisk och teoretisk grund. Enkät-

undersökningen användes för att samla in medarbetarnas åsikter i det studerade fallet och 

innehåller frågor kring deras upplevelser angående processorientering samt dess effekter och 

diverse utmaningar (se bilaga 2). De sekundärdata som används är insamlad dels genom 

studentlitteratur samt annan relevant litteratur för det studerade ämnet och dels genom att söka 

i diverse olika databaser för publicerade vetenskapsartiklar och andra studenters 

uppsatsarbeten.  

För att hitta så lämplig sekundärdata som möjligt användes ett antal olika nyckelord vid 

databassökningen och några exempel på de nyckelord som användes är: process, 

processorienterad, verksamhetsutveckling och gamification. Den insamlade sekundärdatan har 

i denna uppsats resulterat i uppsatsen teorikapitel.  

Den källkritik som kan ges avseende litteraturstudien är att den litteratur som användes till 

avsnittet om Gamification innehåller förhållandevis få källor. Detta är medvetet eftersom jag 

anser att den källa som användes mest, Zichermann och Cunningham (2011), är pålitlig och 

relevant, de är även gott citerade i andra artiklar och litteratur vilket går att utröna genom en 

enkel sökning på t.ex. www.scholar.google.se. Zichermann är även ordförande i GSummit, 

som är en årlig sammankomst där de främsta experterna inom gamification träffas och 

tillsammans delar med sig av sina erfarenheter och pushar gamification framåt. Zichermann & 

Cunningham (2011) har även bidragit till gemensamma standarder för gamification och 

används som referenslitteratur i otaliga kurser inom gamification idag (Gamification.com). 

Just därför används den i störst omfattning med några extra källor som stöd när jag ansåg att 

inte  Zichermann och Cunningham räckte till t.ex. gällande olika spelartyper där Bartle (2003) 

används istället. Sett till uppsatsen i övrigt anser jag att det är en bra mix mellan nya och 

gamla forskningsartiklar/böcker. 

Figur 2 visar översiktligt hur processen för Datainsamling har gått till i detta examensarbete. 

Det som triggar hela processen är att författaren i sitt examensarbete är färdig med att 

fastställa valda metoder för examensarbetet och skall starta arbetet med datainsamling. 

Genom litteraturstudier så samlas den teoretiska grunden in (sekundärdata), vilket ger ett 

teorikapitel. Genom Fallstudie, Intervju samt en Enkätundersökning så samlas den data in 

(primärdata) som skall utgöra arbetets empirikapitel.  

2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att forskning ska uppfattas som trovärdig ställs det höga krav på dess validitet och 

reliabilitet. Patel och Davidson (2003:98) uttrycker sig på detta vis gällande trovärdighet vid 

forskning: 

”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta 

att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, 

dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet.” 

 

http://www.scholar.google.se/
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Figur 2. Illustration av Datainsamlingsprocessen. Källa: Författaren. 

Även Holme och Solvang (1997) är inne på samma spår gällande validitet och reliabilitet och 

menar att reliabiliteten inom forskningen bestäms genom hur mätningar utförs och genom hur 

noggranna vi är med den insamlade datan vid bearbetningen av den. Graden av validitet 

bestäms genom vad vi egentligen mäter och om detta överensstämmer med syftet och 

frågeställningen. Med detta sagt så appliceras just detta tankesätt gällande validitet och 

reliabilitet inom den kvantitativa forskningen. Synen på validitet och reliabilitet skiljer sig 

litet åt när det kommer till den kvalitativa forskningen. Enligt Patel och Davidson (2003) 

förekommer begreppen validitet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen men 

innebörden är en annan. Validitet inom den kvalitativa forskningen syftar på hela 

forskningsprocessen och alla dess ingående delar. När det gäller datainsamlingen så 

kännetecknas hög validitet av att forskaren lyckats införskaffa underlag för att göra en 

trovärdig tolkning av det som studeras. Det är även avgörande för validiteten att forskaren i 

fråga reflekterar kring och motiverar de olika val som görs under forskningsprocessens gång, 

så att de som sedan tar del av forskningen enkelt kan skapa sig en egen uppfattning om 

tillvägagångssättet och resultaten av forskningen är trovärdiga. Reliabiliteten inom kvalitativ 

forskning har närmat sig validitetsbegreppet och de två begreppen är ofta sammanflätade och 

benämns ofta som enbart validitet (Patel & Davidson 2003:102ff). Begreppet generalisering 

inom den kvalitativa forskningen ser Patel och Davidson (2003:106) som något problematiskt 

eftersom kvalitativt studerade fenomen ofta sker i en väldigt specifik kontext och i någon 

mening ofta även är unika. Detta löses även det genom att forskaren motiverar och förklarar 

hela forskningsprocessen. 

”Detta gäller hela processen från hur forskningsproblemet uppkommit, forskarens 

förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur de som omfattats av studien 
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valts ut, i vilken kontext och i vilka situationer studien genomförts, hur 

information samlats in och transkriberats till hur analysen genomförts och hur 

resultatet har redovisats.” (Patel & Davidson 2003:106)  

Denna uppsats kommer uppvisa hög validitet genom att allt som presenteras i uppsatsen 

återspeglar syftet med uppsatsen. Det som presenteras är relevant och bidrar till en förståelse 

för fenomenen som presenteras och hör således hit alltså så undersöks just det som ämnas 

undersökas. Författaren har även i detta metodkapitel motiverat alla de val som har gjorts 

vilket ytterligare bidrar till validitet i den kvalitativa forskningen och eftersom alla val som 

gjorts även tydligt har motiverats är det enkelt för läsaren att skaffa sig en egen bild huruvida 

uppsatsen uppvisar god validitet eller ej.  

Reliabilitet i den kvalitativa forskningen är nära sammanflätat med begreppet validitet men 

reliabiliteten i dess mening ”hur mätningarna/datainsamlingen har genomförts och hur 

noggrant den insamlande datan har behandlats vid bearbetningen av den” så uppfyller denna 

uppsats även dessa krav. Det är väl dokumenterat hur datainsamlingen har gått till, steg för 

steg och all insamlad data finns presenterad i denna uppsats – vilket gör att den blir trovärdig. 

Insamlingen av primärdata har skett genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, en 

fallstudie samt en enkätundersökning, där jag har försökt att förhålla mig så objektivt som 

möjligt gentemot respondenterna för att dessa inte ska påverkas av mig som intervjuare. Den 

enkätundersökning som använts i denna studie bygger, som nämnts ovan, på Christianssons 

(2014) egen forskning, vilket innebär att den bygger på god teoretisk samt praktisk grund 

vilket ytterligare främjar validiteten och reliabiliteten i denna studie. 

Den sekundärdata som samlats in består av relevant teori med erkända författare och 

förespråkare inom processorientering och gamification. Sekundärdata består av både ny 

forskning i form av forskningsartiklar och äldre beprövad teori från erkända böcker inom de 

studerade ämnena.  

Eftersom denna studie enbart har studerat ett enda fall så leder detta till att det blir svårt att nå 

en hög nivå av generaliserbarhet. Enligt Jacobsen (2002) så innebär en intensiv utformad 

studie, alltså studien av få enheter, att det blir svårare att påvisa att resultatet går att 

generalisera till en större population. Något som han däremot menar är att sådana studier 

istället uppvisar är en större grad av relevans, vilket bidrar till en högre grad av reliabilitet till 

studien. Kvale (1997) redogör för analytisk generaliserbarhet, vilket innebär i hur stor 

utsträckning resultatet från en enskild fallstudie, kan appliceras på ett annat liknande fall. Om 

detta är möjligt eller inte, är enligt Kvale upp till läsaren. Det som författaren kan göra är att 

så precist som möjligt redogöra för, och presentera den empirin, så att läsaren så enkelt som 

möjligt kan skapa sig en uppfattning om resultatet går att applicera på en annan situation eller 

ej. För att bidra till denna analytiska generaliserbarheten så är all empiri exakt återgiven efter 

resultatet i enkätundersökningen och alla svar från den personliga intervjun finns återgivna. 

2.4 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra huvudkrav vid forskning som en forskare bör 

uppfylla gentemot de respondenter som är delaktiga i forskningsprocessen. Dessa fyra 

huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet. 



14 

 

Informationskravet definierar Vetenskapsrådet enligt följande, ”forskaren skall informera de 

av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 

2002:7). Detta innebär att alla som på något vis bidrar med data i forskningen skall veta vad 

det är de bidrar till, vilken deras uppgift är samt deras villkor för deltagandet i forskningen. I 

denna studie så informerades respondenterna i enkätundersökningen med studiens syfte, så 

som det är beskrivet i första kapitlet i denna uppsats, det informerades även om att deltagande 

i studien är helt frivillig samt att deras svar inte går att koppla tillbaka till dem, svaren från 

enkäten är helt anonymiserade. För den personliga intervjun så lästes denna information upp 

innan starten av intervjun samt att information om detta följde med i det mail som skickades 

ut till intervjudeltagaren, när det frågades om denne ville medverka på intervju. 

Samtyckeskravet definieras enligt följande ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet 2002). Detta handlar om att det ska framgå 

att delaktighet i studien, vare sig via enkät eller via intervju är helt frivillig och kan avbrytas 

när så respondenten önskar. I denna studie så uppfylldes detta krav genom att i 

informationstexten kopplat till enkäten påpeka att det vore önskvärt med respondentens 

delaktighet i studien, alltså inte att det var ett krav att delta på något vis. I den personliga 

intervjun så påtalades detta innan starten av intervjun att det var frivilligt samt att 

respondenten kunde välja att avbryta intervjun när som helst under tidens gång utan någon 

sorts verkan. 

Konfidentialitetskravet definieras som ”uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjligt konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002). Detta tolkades i 

denna studie som så att alla känsliga uppgifter om respondenter skall hållas utanför rapporten 

det samt se till att inga uppgifter som lämnats ska gå att kunna koppla till en enskild individ, 

om respondenten önskar det. Vid enkätundersökningen är alla inkomna uppgifter helt 

anonymiserade och går inte att koppla till en enskild respondent. Vid den personliga intervjun 

så frågades det om intervjudeltagaren önskade vara anonym i uppsatsen, något som denne inte 

önskade, därför framgår intervjudeltagarens namn i källförteckningen. Under empirikapitlet så 

framgår dock enbart intervjudeltagarens yrkesroll, eftersom det är den som är av intresse i 

denna uppsats. 

Nyttjandekravet definieras som ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002). Detta tolkades i studien som att de 

personliga uppgifter, namn på respondenter i enkätundersökningen och intervjudeltagaren 

samt den insamlade data som erhölls från dem enbart skall användas i just denna studie. I 

denna studie så har inga av dessa uppgifter spridits till någon, vare sig till något annat 

forskningsändamål eller till något icke-vetenskapligt syfte. 

Utöver dessa fyra huvudkrav ger de även ytterligare två rekommendationer för hur en forskare 

bör förhålla sig gentemot sina respondenter men dessa är av lägre status än huvudkraven och 

således inte lika viktiga att uppfylla men bör ändå beaktas. Den första rekommendationen 

påtalar att en forskare bör låta de berörda individer en chans att ta del av eventuellt etiskt 

känsligt material innan publicering av uppsatsen. Något etiskt känsligt material förekommer 

dock inte i denna uppsats så detta är inget som berörde denna uppsats. Den andra 

rekommendationen handlar om att en forskare bör fråga de inblandade individerna i 

forskningsprocessen om de önskar veta var uppsatsen publiceras samt om de önskar att erhålla 

ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Denna andra rekommendation är faktiskt något som 
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inte uppfyllts i denna studie ännu, jag ämnar dock att efter att uppsatsen har blivit godkänt och 

publicerad, informera de som varit delaktiga om var de kan ta del av uppsatsen. 

2.5 Respondentbeskrivning - Karlstad kommun 

Karlstad kommun har i dagsläget cirka 87 000 invånare och är med det Sveriges 21:a största 

kommun. Karlstad är residensstad i Värmland och bistår hela Karlstadsregionen med service 

och tjänster, Karlstadsregionen utgörs av Karlstad kommun samt kranskommunerna Grums, 

Hammarö, Kil och Forshaga. 

Karlstad kommun som organisation består av nio förvaltningar samt sju kommunala bolag. 

Karlstad kommuns förvaltningar har till uppgift att utföra det arbetet som politikerna i 

kommunen fattar beslut om och är uppdelade efter olika verksamhetsområden. 

Förvaltningarna skall arbeta för att på bästa sätt bidra till att ta fram information och underlag 

inför politiska beslut samt se till att politikens visioner, mål och beslut följs. På dessa nio 

förvaltningar arbetar tillsammans ca 7500 personer. I tillägg finns det alltså sju kommunala 

bolag som har till uppgift att verka för nytta till kommunens medborgare samt att de skall 

bidra till en förverkling av kommunens mål samt att utveckla staden. 

De respondenter som deltog i enkätundersökningen består av personer från alla olika 

verksamheter inom Karlstads kommun. Det nätverket av medarbetare som deltog i 

enkätundersökningen har alla deltagit i en grundläggande utbildning i processorientering och 

har fått en introduktion till Karlstad kommuns egen Processmodellen. 

Intervjupersonen för den personliga intervjun är den ansvariga förvaltaren för just 

Processmodellen och kommer i denna uppsats att refereras till som Modellförvaltaren. 

Modellförvaltaren håller även i utbildningar i just användningen av Processmodellen för 

medarbetarna på Karlstads kommun. Fullständig referens till Modellförvaltaren är: 

Modellförvaltaren. Mia Wahlund, Karlstad kommun. Telefonintervju, 2014-04-25. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer den grundläggande teorin att behandlas för att skapa en förståelse 

kring det studerade fenomenet. Teorin introduceras genom en begreppsgraf (se figur 3) för att 

ge läsaren en bra översikt kring den teori som kommer presenteras samt hur olika delar 

hänger samman. Teorikapitlet kommer sedan mynna ut i en analysmodell som kommer 

användas i analys- och avslutningskapitlet för att skapa en röd tråd för läsaren.  
 

 
Figur 3. Begreppsgraf över de centrala begrepp som förekommer i teorikapitlet. Källa: Författaren. 

3.1 Processer 

Rentzhog (1998:30) definierar en process som “en kedja av aktiviteter som i ett 

återkommande flöde skapar värde för en kund”. Till detta tillkommer det även att en process 

både skall ha en väl definierad startpunkt och en väl definierad slutpunkt med syftet att 

tillgodose nytta för en kund, den skall även bidra till att uppfylla de övergripande målen och 

syftena som finns i organisationen vari processen utförs. Denna definition av process 

överensstämmer väl med andra författares syn på begreppet process och Becker et al. (2011:6) 

definierar process som en ”tidslogisk stängd sekvens av aktiviteter med syftet att producera ett 

resultat som skapar påtaglig nytta för en kund”. Ljungberg och Larsson (2001) har en något 

mer utvidgad definition på process-begreppet och lägger större fokus på förädlingen inom 

processen, något de benämner som transformeringen av ett input till ett output.  

“En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att transformera “objekt in” till “objekt 

ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov”. (Ljungberg & 

Larsson 2001:44) 

Ljungberg och Larsson (2001) skiljer sig dock från den traditionella synen på processer när 

det gäller dess strikt sekventiella natur. Här menar de att det möjligtvis kan fungera att se på 

processer som ett strikt sekventiellt flöde om en process ska användas till “en vardaglig 



17 

 

förklaringsmodell” men att det inte alls är lyckat ur ett utvecklingsperspektiv. Detta eftersom 

att de anser att det stämmer illa överens med hur verkligheten ser ut i dagsläget och de 

tendenser som kan ses, att utvecklingen mer och mer dras mot nätverksbaserade 

organisationer där värdekedjor ersätts av värdenätverk. Även Keen och Knapp (1996) framför 

denna kritik mot processer och anser att det bidrar till en något trångsynt bild av processer. 

Detta bidrar enligt dem till att områden som kräver uppmärksamhet och resurser förbises 

eftersom organisationer istället vill lägga kraft på de processer som upplevs och känns som 

mest konkreta och lättarbetade.  

“Ett sekventiellt och mekaniskt synsätt bidrar till en bedräglig och vilseledande 

enkelhet. Dessvärre hindrar en strikt teknisk syn på processer oss från att arbeta 

med processer som kanske är mer abstrakta men väl så avgörande. Exempel på 

sådana är “skapa affärer” eller “leda och utveckla verksamheten””. (Ljungberg 

& Larsson 2001:45) 

Enligt Christiansson och Christiansson (2006) det som produceras inom en process bidra med 

nytta för kund, det är alltså kunden som bör stå i fokus i processen. Detta betyder således att 

alla aktiviteter i en process som inte bidrar med kundnytta bör ses som onödiga aktiviteter. 

Även Rentzhog (1998) menar att det som produceras inom en process skall bli ett resultat med 

nytta för en kund.  

”Det är kunderna som ger processen dess existensberättigande och därmed bör 

styra dess resultat och innehåll.” (Rentzhog 1998:26). 

Rentzhog (1998) fortsätter även med en kort diskussion kring vilka dessa kunder kan vara och 

kommer fram till att kunderna är alla de intressenter som en process skapar värde för. 

Christiansson och Christiansson (2006) instämmer även de med Rentzhog men lägger även 

till att en kund kan vara både enskilda personer och-/eller organisationer. 

Det som alla dessa författare är överens om och enas kring är att en process består av ett antal 

aktiviteter som utförs i en tidslogisk sekvens av en viss aktör med syftet att skapa påtaglig 

nytta för en kund samt att en process är av repetitiv natur, till skillnad mot till exempel ett 

projekt som är av engångskaraktär.  

3.1.1 Processkategorier 

Något som också är gemensamt för Ljungberg och Larsson (2001), Rentzhog (1998) och 

Becker et al. (2011) är indelningen av processer i kärn- och stödprocesser. En kärnprocess är 

en process som skapar värde för verksamheten, alltså de processer som tillsammans utgör och 

uppfyller organisationens syfte, mål och vision. 

“A core process is a process whose activities directly relate to the product of a 

company and therefore contribute to the creation of value in the company.” 

(Becker et al. 2011) 

En stödprocess är å andra sidan en process som krävs för att det ska gå att utföra 

kärnprocesserna och kan till exempel vara att underhålla viss utrustning och att bemanna 

verksamheten. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) kan inte stödprocesserna tillskriva sig 

något egenvärde utan de bedöms utifrån hur väl de stödjer kärnprocesserna. 
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Enligt Christiansson och Christiansson (2006) är kärn- och stödprocess olika från verksamhet 

till verksamhet och alltså inte alltid detsamma. Det som är en kärnverksamhet i en 

organisation kan vara en stödprocess i en annan och vice versa. Med detta i åtanke är det 

viktigt att hela tiden utgå ifrån den studerade organisationen, vad som är kärnprocess och vad 

som är stödprocess eftersom det inte finns några generella klassificeringar kring detta. 

3.2 Processorienterad verksamhetsutveckling 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) handlar processorienterad verksamhetsutveckling om att 

en organisation i sin helhet utvecklas genom att tillämpa ett processperspektiv inom 

verksamheten.  Även Rentzhog (1998) framhåller vikten av att det är processerna inom en 

verksamhet som skal vara i fokus: ”eftersom processen skapar resultatet, är det processen som 

i första hand bör styras och förbättras. Så länge det finns variation i processen, kommer också 

resultatet att variera”. (Rentzhog 1998:9)Fokuset i verksamheten måste förskjutas från de 

färdiga produkterna till att istället fokusera på kedjor av aktiviteter som skapar produkterna. 

”Hur produceras resultatet” måste ges större utrymme än ”vem gör vad”. Rentzhog (1998) tar 

detta ett steg längre och menar att processynsättet måste implementeras på en övergripande 

nivå i organisationen, fokus på kärnprocesserna, att fokusera på de processer som tillsammans 

bidrar till att uppfylla organisationens mål och visioner. Resterande processer kan sedan 

relateras till kärnprocesserna för att varje enskild individ inom processen kan förstå hur denne 

bidrar till att uppfylla affärsmålen och bidra till kundnytta. Denna fokusering på 

kärnprocesserna bidrar också enligt Rentzhog (1998) till att det blir enklare för en 

organisation att uppnå sin strävan mot de uppsatta målen, visionerna och strategierna. 

Orsaken till detta är att en sådan fokusering skapar en bild av hur verksamheten uppfyller 

detta uppdrag och hur medarbetarna hjälper till att genom sitt arbete (se figur 4). En sådan 

flödesorienterad förståelse för hur verksamheten som en helhet är viktig alltså viktig ur flera 

aspekter. 

 

 
Figur 4. Skillnad mellan funktions- och processorientering. Källa: Modifierad efter Rentzhog (1998:17). 
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Figur 4 visar på ett tydligt sätt skillnaderna mellan en traditionellt uppbyggd funktionell 

verksamhet (övre illustrationen) och en processorienterad verksamhet (nedre illustrationen). 

Den övre at de två illustrationerna visar hur en hierarkisk organisationsstruktur styrs och att 

arbetet även ofta utförs för att uppfylla sin närmsta chefs önskemål (Rentzhog 1998). Vidare 

leder detta enligt honom till att fokus dras från kunden och istället hamnar uppåt i strukturen, 

som i sin tur gör att mycket stort ansvar gällande styrning och samordning ligger på 

mellanchefsnivå. I den processorienterade verksamheten så styrs och ordnas arbetet istället 

utifrån de processer som faktiskt bidrar till att skapa värde för kunden. Processerna utförs av 

team som kan vara såväl tvärfunktionella som enbart inom en funktion men fokus ligger hela 

tiden på kunden, och hur störst värde för kunden kan uppnås. Genom denna orientering så 

minskar även trycket, om styrning och samordning, på mellanchefsnivå eftersom 

medarbetarna vet hur och varför de bidrar till att uppfylla kundnyttan (Rentzhog 1998). 

3.2.1 Motiv 

Det finns många motiv till att en organisation bestämmer sig för att utveckla sin verksamhet 

genom processorientering. Enligt Christiansson och Christiansson (2006) så är koordinering 

av ledningen och den operativa verksamheten, skapa lärande organisationer, att 

kompetensutveckla den egna verksamheten samt produkt- och tjänsteutveckling några av de 

motiv som förekommer. Rentzhog (1998) redogör även han för ett antal affärstrender som 

visar på nyttan och förtjänsterna av att kärnprocesserna inom en verksamhet skall vara 

styrande på en övergripande nivå. En ökad kundfokusering är en av de trender han tar upp, 

eftersom verksamheter i allt större grad vill skapa nytta för sina kunder kommer processer i 

allmänhet bli viktigare eftersom det är en process mål att skapa nytta och värde för en kund. 

Han ser även att service blir en allt viktigare del i flera organisationer och att det genom detta 

blir viktigare med väl fungerande serviceprocesser. Becker et al. (2011) menar att 

organisationer bör förändras mot att arbeta processorienterat eftersom det är enbart då en 

organisation kan nå sin fulla kapacitet. För att en organisation skall utvecklas till att nå sin 

fulla potential så krävs det att hela organisationen är processorienterad för om en organisation 

är funktionellt orienterad så kommer det brista i kvaliteten vid arbete mellan de olika 

verksamheterna inom organisationen. Inom varje enskild verksamhet är det möjligt att uppnå 

bra resultat men genom att fokusera på processerna genom hela flödet mellan verksamheterna 

så kommer den verkliga kapaciteten att utnyttjas fullt ut. Det gäller att alla inblandade ser sin 

del i processen och arbetar verksamhetsöverskridande. 

3.2.2 Förutsättningar 

För att lyckas med den processorienterade verksamhetsutveckling så krävs det först att ett 

antal förutsättningar är uppfyllda. Enligt Christiansson (2013) så innebär dessa förutsättningar 

att alla inblandade måste enas om och säkerställa att de verksamhetsprocesser som skall 

kartläggas beskrivs utifrån ett processorienterat synsätt, alltså att förstå och förklara syftet 

med processen, dess innebörd och möjliga effekter av den. Vidare måste ett gemensamt 

språkbruk användas kring processer, definiera och tydliggöra centrala begrepp och symboler 

som kommer att användas. Ett gemensamt arbetssätt innehållande arbetsformer och de 

verktyg som skall användas måste också definieras och spridas inom verksamheten. Runt 

detta måste även alla inblandade gemensamt enas om att en sådan gemensam grund är viktig 

att stå på för att arbetet skall bli lyckat. Det finns även en del förutsättningar som bör 

uppfyllas kring de modeller som kommer tas fram inom utvecklingsarbetet. De modeller som 

tas fram skall bygga på forskning och beprövad praxis. De personer som modellerar 

processerna måste förstå innebörden av processorientering. Det är också viktigt att de 
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modeller som tas fram benämns konsekvent enligt en bestämd mall och att de lagras, sprids 

och publiceras så att de kan fungera som en kunskapsdatabas för resten av organisationen.  

3.2.3 Effekter 

En verksamhetsutveckling kommer att uppvisa effekter, dock kan dessa effekter vara både av 

negativ och av positiv karaktär. En effekt av processorienterad verksamhetsutveckling är en 

ökad förståelse för varandra inom organisationen, en ökad kundfokusering samt en större 

förmåga att kunna svara på förbättringskrav (Christiansson 2013). Detta leder till att 

medarbetarna kommer uppfatta sina arbetsuppgifter som innehållsrikare eftersom de förstår 

sin plats i processen och hur deras arbete bidrar till att skapa kundnytta men dessa önskade 

effekter kommer dessvärre inte gratis utan förändringar kräver hårt arbete och vilja från 

medarbetarna. Arbetssätt kan komma att förändras och det kanske även blir en ökning i ren 

arbetsbörda. Rentzhog (1998) menar att effekten av ett processorienterat arbetssätt kommer 

bidra till att det är kunderna som indirekt driver arbetet inom processerna framåt eftersom det 

är kunderna som hela tiden skall stå i fokus och det är de som processen ämnar skapa nytta 

och värde för. Han menar vidare att processynsättet kommer utgöra grunden för styrning, 

ledning och förändring inom verksamheten. Kohlbacher (2010) presenterar i sin 

litteraturgenomgång ett antal effekter av processorientering. De resultat som sticker ut mest, 

de effekter som det oftast rapporteras om är en minskning rent tidsmässigt för hur saker 

produceras i processerna, det går snabbare ” från ax till limpa”. En ökning av kundnöjdheten, 

produktkvaliteten samt en minskning av kostnader är andra effekter av processorientering som 

tas upp i studien. 

3.2.4 Utmaningar 

De utmaningar som uppstår inom den processorienterade verksamhetsutvecklingen beror 

oftast inte på implementeringen av den processorienterade organisationen i sig utan beror mer 

på förändringen i allmänhet (Ljungberg & Larsson 2001). De menar att människor i allmänhet 

är positiva till förändring så länge det inte drabbar dem själva, något som det i högsta grad 

kommer att göra inom den processorienterade verksamhetsutvecklingen. Nya kunskaper och 

färdigheter skall utvecklas, förändrade nätverk, förändrade makt-, ansvars- och 

befogenhetsförhållanden uppstår och förändrade attityder är sådant som kan/kommer uppstå 

och hur människor reagerar på sådana förändringar är personligt men klart är att de kommer 

att bidra med tröghet i förändringen. Franzon (2009) är inne på samma spår och menar att 

medarbetarnas förmåga att hantera förändringar kommer bli avgörande för hur väl 

transformationen till en mer processorienterad organisation faller ut. Det är viktigt att få 

medarbetarna att förstå och acceptera att det är en lång process, varför det är extra viktigt att 

skynda långsamt. En annan utmaning som Franzon tar upp är att det är svårt att se till 

helheten, var ens egen roll är i processen och hur en enskild medarbetare bidrar med nytta och 

värde gentemot både kund och organisationens mål och visioner. Att ledningen i 

organisationen lyckas motivera medarbetarna under arbetets gång är en viktig faktor för att 

lyckas (Franzon 2009). 

Rosemann (2006) presenterar ett antal vanliga ”fallgropar” vid processarbete i allmänhet och 

processkartläggning i synnerhet. Några av de vanligaste fallgroparna han tar upp är bristande 

koppling till affärsmålen och visionerna, bristande ledning, inkompetenta processmodellerare 

och verksamhetsrepresentanter samt bristande interaktion mellan modellerare och 

verksamhetsrepresentanter. Bristande koppling till affärsmål och visioner handlar om att de 

processer som kartläggs och det processarbete som pågår måste knytas till en organisations 
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övergripande målbild och vision, för att underlätta för alla medarbetare att förstå nyttan med 

arbetet och hur de bidrar med affärsnytta. Bristande ledning innebär i detta fall att det klart 

och tydligt måste framgå vem som ”äger” processmodellerna, hur förvaltning/spridning och 

ändringar av processmodeller skall utföras, vilket modelleringsverktyg som skall användas, 

vilka som skall ingå i kartläggningsarbetet samt hur proceduren för kartläggningen ser ut, om 

inte sådana saker är klara för medarbetarna innan arbetet med kartläggning startar så bidrar 

det men en osäkerhet till de inblandade. Det kan även vara så att den som skall ansvara för 

själva kartläggningen inte är kompetent nog att hålla i en sådan aktivitet vilket kommer bidra 

till att resultatet av kartläggningen kommer vara bristfälligt. Å andra sidan kan även de 

representanter som skall representera verksamheten vara så dåligt insatta i sitt eget arbete eller 

vara för dåliga på att förklara hur deras arbete går till, vilket kommer leda till att resultatet 

från kartläggningen blir undermålig. Den sista fallgropen, bristande interaktion mellan 

modellerare och verksamhetsrepresentanter handlar om att det är viktigt att modellerare och 

verksamhetsrepresentanter pratar ”samma språk”, om en representant från verksamheten säger 

en sak och den som modellerar hör en annan sak så kommer modellen som tas fram inte att 

överensstämma med verkligheten. Här är det viktigt med en god interaktion mellan parterna 

och att båda sidor är lyhörda mot varandra, så att den modell som tas fram verkligen speglar 

verkligheten. 

3.2.5 Business process management, BPM  

Jeston och Nelis (2006:11) definierar BPM som ”The achievement of an organization’s 

objectives through the improvement, management and control of essential business 

processes.”  

Organisationens mål innebär både de övergripande strategiska målen och visionerna och de 

individuella målen för varje process. Förbättring handlar om att öka effektiviteten på 

affärsprocesserna, detta skall uppnås genom ledning och kontroll av processerna. Ledning 

innebär att organisera alla nödvändiga komponenter och delkomponenter, med detta menar 

författarna att alla intressenter, deras färdigheter, motivation, nyckeltal, belöningar, 

processerna i sig och deras struktur samt de system som används för att stödja processerna 

kategoriseras och arrangeras på ett överskådligt sätt.  Kontrollen innebär att hela processen 

”end-to-end” skall kontrolleras och för detta så används nyckeltal som mätvärde som hela 

tiden kontrolleras och följs upp. ”Om du inte kan mäta det, kan du inte kontrollera och leda 

det” (Jeston & Nelis 2006:10) 

BPM fokuserar på processen i helhet först, och först när processen är identifierad och kartlagd 

kan den förbättras. Detta innebär även att IT inte har en lika framträdande roll inom denna 

disciplin som t.ex. inom BPR. Om det visar sig att IT kan förbättra en process skall den 

stödjas med IT men IT i sig är inte något självändamål (Jeston & Nelis 2006).  

3.3 Processmognad 

Enligt Van Looy et al. (2014) så är det graden av processmognad inom en organisation som 

avgör hur väl organisationen fungerar utifrån dess verksamhetsprocesser. En högre grad av 

processmognad innebär att större fokus ligger på en organisations verksamhetsprocesser, 

processerna är det som ger styrning och ledning inom organisationen. Inom BPM så finns det 

cirka ett 150-tal sådana mognadsmodeller. Enligt Van Looy et al. (2013) är det kritiskt för 

organisationen att välja en mognadsmodell som överensstämmer med vad man önskar uppnå i 

organisationen, den skall stödja de övergripande visionerna och affärsmålen. 
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”we define a business process maturity model as a model to assess and/or to 

guide best practice improvements in organisational maturity and process 

capability”. (Van Looy 2014:54) 

Jeston och Nelis (2006) presenterar en mognadsmodell som i fem steg redogör för hur en 

organisation verkar som har låg respektive hög processmognad. Enligt Jeston och Nelis så 

kan dessa processmognadsmodeller användas för tre saker: 

1. Som ett beskrivande verktyg för att förklara ”nu-läget” med styrkor och svagheter. 

2. Som ett normativt verktyg för att förklara ”bör-läget” tillsammans med hur 

organisationen ska agera för att nå dit. 

3. Som ett jämförande verktyg för att undersöka hur den egna organisationen ligger till 

gentemot konkurrenter och vedertagna standards. 

Användningen av processmognadsmodeller är viktigt eftersom många verksamheter har 

svårigheter att nå de högre nivåerna gällande processmognad men har svårt att förklara varför 

(Jeston & Nelis 2006).  

Steg 1. Initial state 

En verksamhet som har denna processmognad har gjort inga eller några enstaka 

okoordinerade försök mot BPM. Dessa enstaka försöka kan t.ex. vara sådana där väldigt få 

medarbetare var inblandade eller där låg expertis användes och mycket gjorde ad-hoc. 

Steg 2. Repeatable 

Har verksamheten nått detta steg så har de första trösklarna gällande BPM övervunnits och 

fler medarbetare jobbar nu efter processynsättet. Ofta så har några enstaka processer 

definierats och dokumenterats, de inom verksamheten börjar förstå vidden av BPM och varför 

det är viktigt samt att ledningen involverar sig i arbetet och ger sitt stöd. 

Steg 3. Defined 

Den verksamhet som når detta steg har ännu fler medarbetare som arbetar utifrån 

processynsättet. Även så används ofta också olika komplicerade verktyg såsom t.ex. 

dynamisk modellering och flera processhanteringsmetodiker används ofta parallellt, t.ex. 

metoder för processdesign, flödeshantering och process-baserad riskhantering. Vanligt 

förekommande är också användningen av IT för leverans och kommunikation kring arbetet 

med BPM. 

Steg 4. Managed 

I detta steg så har BPM nått ännu högre status och verksamheten kan nu på allvar börja skörde 

de frukter som BPM erbjuder. Har verksamheten nått detta steg minskar kraven om extern 

expertis gällande BPM, kunskapen finns nu ”in-house”. Processorientering har nu blivit en 

obligatorisk del i alla projekt som utförs och processorientering överlag är en integrerad del i 

verksamheten. Ofta så utforskas det även kring olika metodiker och teknologier för 

kontrollering av processerna. 
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Steg 5. Optimized 

Det yttersta steget för processmognad handlar om att processorientering har blivit en 

kärnkomponent i både den strategiska och den operationella ledningen av verksamheten. 

Processorientering är i detta steg en del av ledningens ansvarsområden. Processynsättet är 

spritt och accepterat i hela verksamheten. I detta steg finns också ofta en etablerad BPM 

livscykelhantering. 

3.3.1 Processtrappan 

Även Christiansson (2000) presenterar en modell för vilken grad av processorientering som 

tillämpas av en verksamhet – Processtrappan (se figur 5). Denna modell presenteras i detta 

teorikapitel eftersom det är efter denna modell som analysen kommer att ske. Det är även så 

att mitt studerade fall, Karlstad kommun, har erfarenhet av denna modell, som bygger på 

BPM. 

 

Figur 5. Processtrappan över processmognad. Återgiven med tillstånd, Christiansson (2000). 

Enligt Christiansson (2000) kan en verksamhet tillämpa stegvis processorientering vilket 

innebär att en verksamhet kan göra allt ifrån att enbart identifiera ens egna processer till att 

processerna blir styrande inom verksamheten. Det första steget i Processtrappan, att 

identifiera och beskriva processerna är grundläggande för alla de andra stegen men ofta är 

detta arbete iterativt och som Christiansson (2000) uttrycker det ”En verksamhetsutvecklare 

springer upp och ner i trappan ett flertal gången innan arbetet är klart”. Enligt 

processtrappan finns följande steg i en processorienterad verksamhetsutveckling: 

Processer identifieras & beskrivs 

Att identifiera och beskriva processerna innebär att kartlägga dem. Innan processerna är 

kartlagda är de ”osynliga”, medarbetarna är inte medvetna om dem. Det är först när 

processerna är kartlagda och definierade som verksamheten blir medvetna om dem. Att 

kartlägga en process kan ske genom flera olika verksamhetsmodeller, t.ex. tabeller, listor och 

grafiska illustrationer. ”Oavsett beskrivningsform så bör dessa stödja kommunikation för att 
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nå kunskap om verksamheter för att analysera, värdera, utveckla och följa upp dessa.” 

(Christiansson 2000:78) 

Enligt Christiansson (2000) så behövs inte en verksamhets alla processer kartläggas utan det 

kan ske utifrån olika s.k. raster d.v.s. olika filter som används för att belysa en process ur ett 

visst perspektiv för att sålla ut det som är relevant och det som inte är det. Ett annat sätt att för 

att välja ut vilka processer som skall kartläggas är att identifiera kärnprocesser och 

stödprocesser.  

”Kärnprocesser ska ge en flödesorienterad helhetsbild av verksamhetens 

huvuduppgifter för att uppfylla affärs-/verksamhetsidén och skapa fokusering på 

hur värde skapas för dem som ska bruka processens resultat... stödprocesser 

utgör ett nödvändigt stöd för att ett framgångsrikt arbete ska kunna utföras i 

kärnprocesserna.”(Christiansson 2000:78) 

Just stödprocesserna i en verksamhet är inte ofta lika väl definierade vilket innebär att 

det ofta finns en större potential till förbättringar av dem (Christiansson 2000). 

Processer etableras 

Efter att en process är identifierad och beskriven i en verksamhetsmodell så är nästa steg att 

processen skall etableras. Enligt Christiansson (2000) så innebär att etablera en process att 

processen i fråga namnges samt att en processägare utses. Hon anger även ett antal kriterier 

för vilken en processägare kan utses: 

 ”Position och status för att visa vikten av och prioritering i processorientering, 

och/eller 

 Kunskap om ämnet eller den verksamhet som avses, och/eller 

 Utrednings- och ledarkompetens för att genomföra processorienteringen.”  

(Christiansson 2000:80)  

Processer värderas 

När processer har blivit identifierade och beskrivna och senare etablerade ska de också 

värderas för att verksamheten skall ta nästa steg upp på trappan. Keen (1997 refererad i 

Nilsson & Pettersson 2000) föreslår att processer ska värderas utifrån sin identitet, bakgrund, 

prioritering och obligatorium. Om processen i sig identifierar kunder, medarbetare eller 

investerare så är processen av värde vilket innebär att den har en identitet. Om processen är 

nödvändig för att kunna driva verksamheten är den prioriterad. Om processen utgör ett 

betydande stöd för en annan process så ska den värderas efter sin bakgrund samt och 

processen existerar eftersom det är lagstadgat så är den obligatorisk. Christiansson (2000) 

föreslår att processen kan kopplas till olika mätetal processen ska kunna värderas och följas 

upp. För att det ska vara möjligt att följa upp en verksamhetsutveckling och faktiskt 

undersöka om processerna blivit effektivare måste aktiviteterna i processerna vara tilldelade 

mätetal. 
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Processer styr 

Först när en process är identifierad och beskriven, etablerad och värderad kan den användas 

som styrenhet inom verksamheten. En processägare med ansvaret för förvaltning och 

vidareutveckling av processen måste vara utsedd. Enligt Christiansson (2000) så uppstår ofta 

en problematik i övergången från en funktionsorienterad verksamhet till en processorienterad, 

problematiken kring en matrisorganisation. Detta eftersom du i å ena sidan har den vertikala 

organisationen där en chef styr och samordnar de resurser som förbrukas och organiserar 

arbetet så att alla dras åt samma håll. Å andra sidan har den horisontella organisationen 

uppstått som arbetar för att medarbetarna själva ska få mandat att fatta beslut inom 

processerna för att maximera resultatet och kundnyttan. Vem ska bestämma över de resurser 

som förbrukar i processen och det resultat som genereras?  

”En relevant balans mellan funktioner och processer bör eftersträvas. Ledning 

och medarbetare måste verka i och för processer i ord och handling för att 

verksamhetsutvecklingen ska ge resultat. Det finns behov av en vertikal 

organisation för att samordna, prioritera och styra resurser mellan processer.” 

(Christiansson 2000:81) 

3.3.2 Från process till processorienterad verksamhet 

För att förstå sambandet mellan en verksamhetsprocess, en arbetsmetod som stöd för POVU - 

BPM och POVU samt hur de förhåller sig till varandra kan det vara bra att använda sig av en 

bild för göra detta extra tydligt (se figur 6). 

 

Figur 6. Processorientering och dess delar. Källa: Modifierad efter Van Looy 2014. 

Figuren förklarar att verksamhetsprocesserna i en organisation innebär det dagliga operativa 

arbetet inom operationen, t.ex. i en skola så innebär verksamhetsprocesserna de olika 

utbildningarna som ges och i en matbutik så handlar dem om att förse och sälja varor till 

kunder. BPM innefattar även det arbete inom processer med de processer som sker inom BPM 

är sådana för ledning och styrning av processarbetet, processledning. Att planera för hur 

processarbetet ska bedrivas, hur och vad kartläggning skall ske, vad som skall mätas och vilka 
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mätetal som skall användas osv (de olika stegen enligt processtrappan, se figur 5). En 

processorienterad verksamhet blir en organisation först när processynsättet är helt 

implementerat enligt BPM, alltså att medarbetarna tänker i banor kring processer automatiskt. 

3.3.3 Processkartläggning 

För att nå det första steget i processtrappan gäller det alltså att kartlägga sina processer. De 

delar som ingår i en processkartläggning är generellt beställa, planera, genomföra och 

överlämna. En processkartläggning bör alltid starta med en beställning, i vilken syftet och 

behovet som skall uppfyllas definieras och senare också verifieras. Detta steg mynnar sedan 

ut i ett fastställt kartläggningsuppdrag. Under planeringsstadiet så planeras det helt enkelt hur 

processkartläggningen skall gå till för att enklast uppfylla det som angetts i 

kartläggningsuppdraget, arbetsformer som skall förekomma, vilka som skall delta o.s.v. och 

detta steg mynnar ut i en fastställd kartläggningsplan. Under genomförandet så sker själva 

kartläggningen efter de premisser som fastställts under planeringsfasen och resultatet av 

denna fas blir diverse processbeskrivningar. Till sist under överlämningen så lämnas resultatet 

över till beställaren av kartläggningen, eller till annan part om detta är överenskommet sen 

tidigare. I vissa fall så skickas resultatet först ut på remiss för ett godkännande innan det 

slutligen överlämnas.  

Begrepps- och processmodellering är två av de vanligaste typerna av kartläggning. 

Begreppsmodellering är en metod för att ta fram begreppsgrafer som i sin tur används för att 

skapa en gemensam begreppsanvändning. En gemensam begreppsanvändning är viktig och 

bra på många sätt men kanske framförallt för att undgå en språkförbistring (Christiansson & 

Christiansson 2006). Processmodellering är en metod för att ta fram processgrafer. 

Processgrafer/modeller används inom organisationer för att beskriva hur arbetsflödena går till. 

Genom att beskriva och synliggöra processerna i form av bilder så kan de enklare användas 

för att kommunicera kring processen, som innan kanske upplevdes som alltför abstrakt. 

Processgraferna/modellerna används även för att hitta problem och förbättringsmöjligheter i 

processen. Becker et al. (2011) anser att modeller är effektivt vid verksamhetsutveckling, just 

för att det är enkelt att förstå och på så vis blir ett bra verktyg för att dokumentera processer. 

3.4 Gamification 

Gamification definieras av Zichermann och Cunningham (2011:xiv) som ”processen av att 

används speltänkande och spelmekaniker för att motivera användare och lösa problem”. Just 

begreppet gamification är något som fått fäste de senaste åren men de bakomliggande 

principerna är något som funnits i hundratals år och vida känt för de allra flesta, och säkert 

använder sig flera människor av det utan att tänka i banorna kring ”gamification”. Några 

exempel på gamification ”light” från vardagen som kan användas för att få en liten förståelse 

kring fenomenet är t.ex. användningen av låtsasflugor i urinoarer (något som enligt 

OrgChanger (2012) bidragit till över 70 % renare toaletter), bonusmil vid frekvent flygning, 

leka flygplan när barnen inte vill äta sina grönsaker osv. Hur fungerar då gamification, och 

varför fungerar det? Enligt Zichermann och Cunningham (2011:xvii) handlar det om att skapa 

engagemang och motivation mellan brukaren av en vara och denna vara i sig. Det är här som 

spelvärlden har så mycket att erbjuda, även utanför tv-spelsvärlden. De spelmekanismer som 

ligger till grund för tv- och dataspel är Poäng, Nivåer, Resultatlistor, Emblem, Introduktion, 

Utmaningar/uppdrag och Socialt engagemang. Det är dock viktigt enligt Dale Prince (2013) 

att skilja mellan gamification och att spela spel på riktigt. Att spela spel kan vara allt från att 

hålla på med rollspel, tv/data-spel och kortspel medan gamification tar de elementen, 
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mekanismerna som engagerar och motiverar spelare att spela t.ex. belöningar, uppdrag och 

tävlingskänslan och applicerar de på företeelser som inte ses som traditionella spel. Detta görs 

enligt Dale Prince för att exempelvis få kunder att använda en viss tjänst eller för att få 

studenter att lära sig mera. Det kan även användas till att försöka få en så stor massa av 

personer som möjligt att utföra uppgifter som de kanske finner tråkiga och meningslösa eller 

av vardaglig karaktär, med större entusiasm, att motivera dem att göra en viss uppgift även 

om det känns onödigt. 

3.4.1 Spelmekanismer 

Poäng är den allra mest grundläggande spelmekanismen och ligger till grund för flera av de 

andra mekanikerna. Poängen ger spelaren en uppfattning och progression och utveckling i 

spelet, att ”man rör sig framåt”. Zichermann och Cunningham (2011) delar in poäng i ett antal 

olika kategorier där de olika poängen betyder olika saker: 

 Erfarenhetspoäng är sådana poäng som du får i spelet så länge du är inne i spelet och 

faktiskt spelar, dessa kan aldrig minskas eller bytas in mot något utan de ökar hela 

tiden i takt med att man som spelare spelar spelet. 

 Inlösningsbara poäng fungerar oftast som en sorts valuta och i spelet kan de användas 

för att bytas mot t.ex. extra liv, låsa upp nya banor etc. 

 Färdighetspoäng erhåller spelaren om specifika uppdrag och utmaningar klaras av i 

spelet. 

 Karmapoäng är poäng som spelaren erhåller med syftet att ge bort dem. De kan inte 

användas av spelaren själv utan de är av reellt värde först för den som spelaren ger 

bort dem till. 

 Ryktespoäng är det kategori som är mest komplex. Här handlar det om poäng som 

spelaren erhåller i lägen där spelutvecklaren inte själv kan garantera förtroenden för de 

olika spelarna. Exempel på sådana lägen kan vara när två spelare ska spela 

tillsammans och ett visst mått av förtroende krävs mellan spelarna. Detta kan inte 

garanteras genom utvecklaren utav är helt beroende på spelarnas vilja att spela 

tillsammans, gör spelarna det på ett korrekt sätt enligt kutym erhåller spelarna 

trovärdighetspoäng. 

Nivåer används även de för att visa på framsteg. I typiska spel kan ofta olika bakgrundsmusik 

och olika färgsättningar/miljöer användas för att belysa att en ny nivå har uppnåtts. En högre 

nivå innebär även en ökning av svårighetsgraden, och så även belöningarna som erhålls. 

Resultatlistor används för att spelare ska kunna göra jämförelser sinsemellan, och ska vara 

enkla att förstå utan att det ska krävas någon beskrivning. Enligt Zichermann och 

Cunningham (2011) är resultatlistor ett mycket kraftfullt verktyg för att motivera spelare och 

den fungerar även som ett socialt verktyg för jämförelse. 

Emblem ges till spelaren när denna har klarat av någon speciell utmaning eller uppnått en 

speciell nivå/poäng eller liknande och är en symbol för status. ”Emblem är i princip en medalj 

som visar vad man har klarat av.” (Gustafsson & Tolgén 2012:9) 

Introduktion skall ges till nybörjare inom ett spel där de ges chansen att testa på spelet och 

dess funktioner på riktigt utan att behöva känna den press och stress som ”vanliga” spelare 

gör. Detta är viktigt eftersom spelare som tycker att spelet är för svårt från starten eller inte 

förstår meningen med ett spel oftast slutar spela det (Zichermann & Cunningham 2011). 
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Utmaningar/uppdrag ges till spelaren för att denne skall ha ett syfte med spelandet, vad som 

ska uppnås och inom vilken tidsrymd det skall göras. Enligt Zichermann och Cunningham 

(2011) så bör alltid spelaren ges ett direktiv och en utmaning oavsett på vilken nivå spelaren 

befinner sig. 

Socialt engagemang handlar enligt Zichermann och Cunningham (2011) om att skapa en 

helhetskänsla för spelaren. Spelaren ska inte enbart spela spelet för stunden utan den ska även 

komma tillbaks och spela mera, uppmana sina vänner att testa spelet och genom det uppnå 

fler belöningar. Det sociala engagemanget är en iterativ process som strävar efter att hela 

tiden skapa en större och större användargrupp för spelet i fråga samtidigt som spelaren för 

belöningar för att den lyckas locka fler personer till spelet. 

3.4.2 Effekter av Gamification 

Den största effekten som gamification bidrar till är enligt Zichermann och Cunningham 

(2011) en sorts förbindelse/förlovning (engagement). Denna förbindelse som de beskriver det 

innebär en koppling, relation mellan den som konsumerar en produkt eller tjänst och den 

reella produkten eller tjänsten i sig. Begreppet innefattar ett flertal faktorer såsom t.ex. 

aktualitet, frekvens och varaktighet. Dessa faktorer spelar alla olika mycket beroende på 

kontext, för en butik är det antagligen viktigare med en hög frekvens av kunder samt att 

utbudet av produkter är aktuellt medan det för t.ex. en relation mellan två företag är viktigare 

med en längre varaktighet. Det absolut viktigaste för denna förbindelse är dock, enligt 

Zichermann och Cunningham (2011), lojalitet. Lojaliteten är så viktig inom denna förbindelse 

så att de två uttrycken till och med används synonymt ibland. Det som gamification ämnar 

uppfylla gällande lojalitet är att få användarna av en viss produkt eller tjänst att alltid använda 

just den gamifierade lösningen istället för en konkurrents, när utbudet är i stort sett lika och 

produkterna och tjänsterna i stort sett ser likadana ut. 

3.4.3 Motivation 

Zichermann och Cunningham (2011) menar att det är motivationen hos en spelare som avgör 

resultatet, hög motivation – gott resultat, låg motivation – sämre resultat. Det är därför helt 

avgörande att förstå hur en spelares motivation fungerar för att lyckas med gamification.  De 

börjar med att beskriva två väldigt kraftfulla mänskliga motivatorer, sex och våld. Dock anser 

de att dessa metoder inte skulle fungera i längden utan börjar istället ganska snabbt att 

diskutera kring flöde (flow). Flödet enligt Zichermann och Cunningham (2011) handlar om att 

”vara i zonen”, att uppnå ett tillstånd av perfekt balans mellan ivern att fortsätta och en känsla 

av att vara uttråkad, för att uppnå ens egna personliga önskemål i just den berörda kontexten. 

Hur arbetar designers för att uppnå just detta perfekta flöde? Enligt Zichermann och 

Cunningham (2011) så handlar det om att hela tiden testa samspelet mellan system och 

människa för att finna den optimala balansen, det handlar till stor del om psykologiska 

fenomen, och en viktig faktor som spelar stor roll enligt dem är belöningar (reinforcements).  

Genom att erbjuda spelaren belöningar av olika slag och vid olika tidpunkter, antingen fasta 

(fixed-interval reinforcements) eller helt slumpvis (operant conditioning) så kommer spelaren 

att reagera olika. Zichermann och Cunningham (2011) gör här jämförelsen att en arbetare som 

har en fast lön som utbetalas med två-veckors intervall, kommer att göra precis det som krävs 

för att denne ska erhålla lönen, varken mer, varken mindre och detta bidrar till lågt 

engagemang hos arbetaren (fixed-interval reinforcements). De gör även jämförelsen att en 

instängd råtta i en bur som matas genom dispenser kommer att fortsätta att trycka på 

dispensern för att få belöning i form av mat ända tills maten kommer, även om de på förhand 
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inte vet när den skall komma. Zichermann och Cunningham (2011) skiljer även på 

inneboende (intrinsic) och utanpåliggande (extrinsic) motivation. Den inneboende 

motivationen är sådan som kommer inifrån oss själva utan att vi påverkats av några yttre 

faktorer och handlar i grunden om våra egna intressen, normer och värderingar. De 

utanpåliggande motivatorerna är sådana som är skapade av det samhälle vi lever i och kan 

handla om t.ex. att tjäna mycket pengar, uppnå viss status, vinna olika sorters tävlingar etc. 

Progression är även den en viktig faktor att ta i beaktning när det kommer till motivation. 

Hela tiden önskar vi att utvecklas som spelare, att gå från novis till mästare (åtminstone en 

väldigt övervägande majoritet av oss). Zichermann och Cunningham (2011) ger här ett 

exempel på någon som ansöker om medlemskap i Viktväktarna, de gör det knappast för att få 

gratis kaffe på deras möten utan önskar antagligen kunskap om mat och träning för att kunna 

förändra sin livsstil, att gå från novis till mästare. 

3.4.3.1 Spelartyper 

Bartle (2003) delar in alla som spelar någon sorts spel i fyra kategorier Explorers, Achievers, 

Killers och Socializers.  

 ”Explorer” gillar att ge sig ut på upptäcktsfärd, att utforska nya områden och samla på 

sig artefakter som den senare gärna stolt visar upp för sin omgivning. Resan blir så att 

säga målet. 

 ”Achievers” är helt enkelt spelare som gillar att uppnå saker, att vinna. 

 ”Killers” påminner mycket om Achievers, att de gillar att vinna men tar det ett steg 

ytterligare, de måste vinna och lika viktigt är det att någon annan förlorar. De gillar 

även att visa upp sina vinster för att deras offer ska visa respekt gentemot dem. 

 ”Socializers” är den största delen av alla spelare och de spelar helt enkelt för att de 

uppskattar den sociala interaktionen med andra spelare. Det viktigaste för dessa 

spelare är inte att vinna eller att spelet i sig är det mest avancerade, utan det handlar 

om att det ger en god grund för att kunna socialisera med andra spelare. 

Dessa spelartyper är viktigt att ha med i beaktning vid konstruktion av spel. Beroende på 

vilken spelartyp spelaren är kommer den att motiveras av olika saker. 

3.5 Analysmodell 

7Sett till den teori som presenterats så har följande analysmodell utformats (se figur 7) för att 

utgöra underlag till intervjuguide (se bilaga 1) samt för att ge struktur åt analysen. 
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Figur 7. Analysmodell över POVU och dess relationer.  Källa: Författaren. 

Figuren visar hur analysmodellen kommer att användas som struktur för empiri- och 

analyskapitel. Vidare visar även analysmodellen vad och hur analysen kommer att ske genom 

de olika påverkanspilarna som förekommer i modellen.  Det processarbete som genomförs för 

att uppnå POVU kommer innebära diverse effekter, båda önskade effekter men även de reella 

faktiska uppnådda effekterna. I arbetet med POVU kommer även en hel del utmaningar att 

upplevas. I analysen kommer det att analyseras för hur spelmekanismerna inom Gamification 

kan appliceras på de modeller/metoder som används inom POVU för att begränsa de 

utmaningar som upplevs med POVU samt för att öka möjligheterna att nå de önskade 

effekterna.  

Gamification kommer till största delen att bestå av den teoretiska grunden som ges i 

uppsatsen teorikapitel för att analysera hur dess spelmekanismer kan appliceras på de 

modeller/metoder för att begränsa utmaningarna samt öka möjligheten att uppnå de effekter 

som upplevs i arbetet med POVU. 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel avser presentera en sammanställning av den mest relevanta insamlade empirin 

enligt min mening. Empirin har samlats in genom en semistrukturerad intervju(se bilaga 1 för 

intervjuguiden som användes under intervjun) samt av de resultat som jag erhöll från min 

enkätundersökning (se bilaga 2). Kapitlet inleds med en genomgång av den processmodell 

som Karlstad kommun använder för sitt processarbete. 
 

4.1 Karlstad kommuns - Processmodellen 

Karlstad kommun använder sig av en egenutvecklad modell för hur de skall arbeta kring 

processkartläggning, kallas just Processmodellen (se figur 8). Denna modell har tagits fram i 

samarbete med Marie-Therese Christiansson vid Karlstads universitet. Syftet med denna 

modell är att den skall bidra till ett effektivt genomförande samt en samverkan och 

erfarenhetsutbyte vid verksamhetsutvecklingen (KLK 2012).  Karlstad kommun hoppas även 

med denna processmodell kunna uppnå en gemensam begrepps- och symbolanvändning vid 

kartläggning av processer. KLK (2012) har även definierat ett antal önskade effekter genom 

användningen av Processmodellen: 

 ”Basera beslut på fakta 

 Erbjuda högre kvalitet i de tjänster vi levererar 

 Uppnå snabbare flöden och lägre kostnader 

 Göra ”rätt” från början och eliminera slöseri av tid och resurser 

 Eliminera uttrycket ”det där är inte min uppgift” 

 Nå en helhetsbild där medarbetarna ser sin roll i flödet vilket fungerar som ett 

underlag för att förstå och utveckla verksamhet. ”(KLK 2012:2) 

 

Figur 8. Karlstad kommuns Processmodell. Källa: Återgiven med tillstånd, Christiansson 2013. 

Figuren beskriver flödet av aktiviteter som skall utföras i en processkartläggning, något som 

ligger till grund för att för att öka i mognadsgrad enligt både Processtrappan och BPM. 

Processen skall användas för att uppnå en användbar processbeskrivning samt en djupare 

förståelse för processen. Processmodellen består av aktiviteterna Beställa, där själva ramarna 

för kartläggning bestäms och verifieras. Planera där arbetet kring kartläggningen utformas 

mer i detalj och beskrivs. Genomföra där själva kartläggningen faktiskt genomförs samt 
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aktiviteten Avsluta där förvaltningen av processbeskrivningen bestäms och upprättas samt att 

processbeskrivningen överlämnas till antingen en förvaltningsorganisation eller till beställaren 

av kartläggningsuppdraget beroende på hur förvaltningen skall ske. 

4.2 POVU 

Modellförvaltaren på Karlstads kommun menar att begreppet process i praktiken innebär det 

dagliga arbetet ute i verksamheten, det upprepade flödet som skall vara till nytta för både de 

interna och de externa kunderna. I och med att Karlstad kommun har arbetat kontinuerligt 

med processer sen tre år tillbaka så anser hon även att de har bidragit till en viss mognad och 

att det i nuläget råder en hyfsat gemensam mening om vad ordet process innebär. 

Enligt den enkätundersöknings som gjorts så tyder även resultaten från den att det råder en 

någorlunda gemensam mening av vad begreppet process innebär, såhär löd några av svaren på 

frågan hur de definierar begreppet process:  

 ”En kedja av aktiviteter som startas av ett kundbehov och avslutas av ett uppnått 

behov.  

 Ett sammanhängande flöde som upprepas. 

 Det är beskrivningen av ett antal handlingar som utförs i ordning utifrån att de 

hänger samman. De tillsammans syftar att uppnå ett syfte såsom 

 t ex att få tvätten ren, att genomföra en rekryteringsprocess, att ansöka om bidrag 

eller rehabilitering av medarbetare i en organisation 

 En serie händelser, med en definierad början/slut, ett definierat syfte och målgrupp, 

som kan upprepas.  

 Process är en länk med olika aktiviteter som är repetitiv med ett speciellt syfte och 

mål.  

 Flöde av sammanlänkade aktiviteter med gemensamt mål som triggas av kundbehov.” 

Att Karlstad kommun arbetar processorienterat innebär enligt Modellförvaltaren att varje 

medarbetare tänker utifrån ett helhetsperspektiv, de vet sin plats i processflödet och förstår 

hur just deras arbete bidrar till att processen producerar det önskade resultatet och bidrar till 

helheten. Sett till enkäten så svarar respondenterna följande på hur de ser på 

processorientering: 

 För mig innebär processorientering att bryta den organisatoriska hierarkiskt vertikala 

modellen för att hantera ärenden/saker, och ersätta den med en horisontell 

gränsöverskridande hantering. Processorientering fungerar inte utan 

tjänsteorientering. Processer är intimt förknippade med tjänster. Varje process har 

definierade värdeobjekt in respektive ut - inputs/outputs. Dessa värdeobjekt 

representerar i praktiken gränssnitt för informationsutbyte mellan två eller flera 

processer, d v s tjänster. 

 Att man oavsett verksamhetsområde arbetar på ett liknande sätt med liknande 

uppgifter (d.v.s. en handläggare inom en enhet handlägger på samma sätt som en 

handläggare på en annan enhet) för att på så vis kunna ha ett enhetligt bemötande 

mot kund (eller mot andra enheter/avdelningar/förvaltningar). 

 Ett arbete med att få en bild och förståelse om processen 

 Att verksamheten är orienterad och styrd utifrån centrala processer snarare än en 

hierarkisk struktur och enhetsindelning baserat på "temaområde" 
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 Att en organisation är processorienterad innebär för mig att man arbetar enligt 

processer. Att processer finns definierade för verksamheten. 

 Att arbeta med processer som ett verktyg i det dagliga arbetet  

 Att man med hjälp av sina processer får ihop organisationen (får ihop linjeverksamhet 

med övrig organisation) 

 Processorientering innebär att vi arbetar för att, genom kartläggning synliggöra, 

utveckla och förbättra processerna i vår verksamhet.  

 Processkartläggningen underlättar arbetet med att se var kvaliteten brister eller var vi 

utför något som inte skapar något värde för våra kunder.  

 Genom förståelse och styrning av våra processer kan vi därför arbeta bort t.ex. 

dubbelarbete och fel och nå en ökad effektivitet och en högre kvalitet. 

Eftersom Karlstad kommun är en stor organisation med många olika verksamheter och 

förvaltningar så ser mognaden olika ut i olika delar av organisationen, detta beror också på att 

det inte finns något uppdrag från den högsta ledningen inom kommunen att just arbeta med 

processer utan det är på initiativ av de olika förvaltningarna som uppdrag för detta beställs. 

Sett till resultatet av enkätundersökningen så anser respondenterna att det är mycket viktigt 

med ledning och styrning vid processarbetet, såhär svarade respondenterna på frågan om hur 

viktig ledning och styrning är vid processarbete: 

 VÄLDIGT viktig! 

 Viktigt! 

 Som jag tidigare skrivit så är det en förutsättning för att det ska fungera. Cheferna ska 

använda verktyget i sitt utvecklingsarbete med  

 medarbetarna. De ska visa på vad processen ska leda till och sätta processen i ett 

sammanhang. Styrningens roll är att leda åt rätt håll och se konsekvenser för kunden. 

 Helt avgörande för att det ska fungera. 

 Mycket viktigt. 

 Helt avgörande. Man behöver jobba med referensmodeller, effektiva metoder, 

utbildning, samordning, förvaltning av både referensmodeller, metoder och 

producerade artefakter samt verktyg för att utföra arbetet. Objekt som modelleras 

behöver göras återanvändbara, varför principer för SOA behöver göra sitt inträde, så 

det handlar om att komma överens på högsta nivå för att det ska fungera. 

 Mycket viktigt. 

 från en skala 0 till 10 = 10 

 Viktigt i att hålla fokus rätt. Hålla kvar vid det man tror på och inte byta spår 

 Mycket viktigt, det måste komma från ledningen att vi ska arbeta processinriktat. 

 Det är mycket viktigt att uppdraget är tydligt från beställaren av 

processkartläggningen. Det är också viktigt att beslut fattas på ett tydligt sätt om hur 

man ska förvalta processen. Som jag nämnt tidigare i enkäten så kan det vara en 

utmaning att ta sig vidare från kartläggning till utveckling/förbättring i vissa fall. 

 Även fast det råder brist på toppstyrning gällande processorienterad verksamhetsutveckling 

så anser ändå Modellförvaltaren, som har utbildat över 100 personer om Karlstad kommuns 

Processmodellen, att de flesta delarna inom kommunen har uppnått första trappsteget inom 

processtrappan, nämligen att de har kartlagt processerna, gjort dem synliga. Något som alla 

respondenter i enkätundersökningen svarat Ja på är frågan, ”Om det finns uttalat i deras 

organisation (enhet/förvaltning/bolag) att använda Karlstad kommuns Processmodellen?”.  

Däremot så visade det sig att var fjärde person (26,7 %) inte använder sig utav Karlstad 

kommuns processmodell (se figur 9). Några av argumenten för detta var dessa:  
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 Inte till varje process, utan jag använder snarare de dokument och den hjälp som jag 

behöver vid varje tillfälle. 

 Jag använder inte mallarna men anser att kommunens modell i sak inte skiljer sig från 

andra processmodeller. Det är bara olika namn för samma sak. 

 Jag hinner inte sätta min in i detta och just nu så arbetar jag inte med att kartlägga 

processer utan uppdaterar mest befintliga planer och rutiner. Har inte tid. 

 

Figur 9. Diagram över användning av Karlstad kommuns Processmodellen. Källa: Författaren. 

Hur arbetet med POVU går till ute i organisationen har inte Modellförvaltaren så stor insyn i 

eftersom det ligger på förvaltningarnas ansvar att själva besluta kring hur de ska arbeta med 

processer. I enkäten frågas det hur respondenterna själva bedriver processarbete ute i sin 

enhet/förvaltning/bolag, såhär löd svaren på den frågan: 

 Kartläggning och kvalitetssäkring av de arbetsprocesser vi har till att börja med. På 

det följer förvaltning och utveckling av dessa.  

 Bra verktyg för att se vad vi gör och hur vi kan bli bättre. 

 Det innebär att vi förtydligar vad vi gör. Vi är beroende av varandras arbete och att vi 

utför arbetet rätt och i rätt tid. Har man en gemensam bild av vad som görs och vem 

som gör det blir det enklare - både för brukaren/användaren och de ansvariga.  

 Att beskriva vilka tjänster vi har i förvaltningen, vilka roller som ingår i tjänsten, 

vilket resultat vi vill ha av tjänsten. En kvalitetssäkring och möjlighet att förbättra 

arbetet.  

 Arbetet med processer är väldigt betydelsefullt. För 10 år sedan pratade man inte alls 

om processer men idag så beskrivs verksamheten alltid i processer. Vår högsta chef 

använder alltid ordet för att beskriva, utveckla eller förklara det som behöver göras. 

Alla förstår inte direkt vad som menas med processer men kan ändå härleda till det 

inte arbetet som behöver ses över utvecklas mm. Vi kartlägger idag processer utifrån 

olika syften att tydliggöra verksamheten eller att finna förbättringar. Men det finns 

mycket kvar att göra. 

 Synliggöra vad vi gör och varför... hitta vart vi behöver förbättra. 

 Mycket! Jag jobbar på Kontaktcenter i Karlstads kommun där vi har tagit över 

hanteringen av vissa frågor från våra förvaltningar. Om vi inte hade jobbat 

processinriktat hade det varit svårt eller tom omöjligt för oss att kunna ta över hela 

eller delar av de här frågorna. I vissa fall har vi tagit över hela handläggningen av en 
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fråga, i andra har vi tagit över delar. För att enkelt kunna dra gränsen över vem som 

ansvarar över vad har processtänket varit avgörande. 

 Att stödja leverans av tjänster.  

 Det innebär en möjlighet att kartlägga, förbättra och kanske styra de arbetsflöden 

som finns inom organisationen. 

 utifrån ledningssystem för kvalitet(socialstyrelsen) så ska vi göra 

processbeskrivningar över våra arbetsprocesser. huvudprocess, delprocess och 

stödjande processer. 

 Att kartlägga och kunna kontrollera volymer i olika processteg. Förhoppningsvis kan 

vi därmed bättre styra resurser och prioritera åtgärder 

 Arbetet med processer underlättar i att dokumentera. Det ger också alla inblandande 

parter möjligheten att "prata samma språk" och ha samma bild över processen 

Modellförvaltaren menar vidare att det inte är så viktigt att alla som medverkar i en 

processkartläggning, alltså första steget i processtrappan, måste besitta några specifika 

förkunskaper. Det hon istället menar är viktigt är att den som håller i kartläggningen och 

modellerar besitter de nödvändiga kunskaperna för att kunna uppnå ett gott resultat men även 

för att de övriga medarbetarna som medverkar i en kartläggning ska accepterna modelleraren i 

fråga, att den innehar rätt mandat. Respondenterna i enkätundersökningen svarar följande på 

frågan om det är viktigt med kompetens inom processorientering för processorienterad 

verksamhetsutveckling: 

 Det är bra att det finns spetskunniga i frågan som kan fylla funktionen som 

processledare när kartläggningar genomförs.  

 Viktig, men inte lika som föregående fråga. Kunskap kommer ofta med tiden och 

genom trial-error. 

 Kompetens är alltid viktig men chefer måste förstå vad en processorienterad 

verksamhetsutveckling är för att kunna använda verktyget men det krävs ingen 

särskild omfattande kompetenshöjning. Om chefen och utvecklare kan detta så krävs 

det ingen mer kompetens bland medarbetarna. 

 Det måste finnas några nyckelpersoner som har kunskapen, som kan bistå och se till 

att vald modell håller och följs. Ledningen måste känna till och förstå grunderna.  

 Svårt för mig att säga, men vi har bra hjälp hos personen som är ansvarig för 

Processmodellen i Karlstads kommun. 

 Absolut avgörande. Ledningen måste i högsta grad utbildas, det är faktiskt viktigare 

än att medarbetarna ska gå före. Det första som ska utbildas på är det 

"ledningssystem" som krävs för att få punkt 15 på plats. 

 Viktig. 

 Mindre viktig i det läge vi är 

 Oerhört viktigt att den som driver arbetet har god kunskap. Deltagaren i 

processkartläggning bör vid start få information/utbildning i begrepp mm. 

 Mycket viktig 

 Viktigt att flera får detta tillsammans med utbildning 

 Mycket viktigt. 

Motivet till att Karlstad kommun började fokusera på processer uppstod genom ett EU-projekt 

kallat Smart Cities, som handlade om att utveckla e-tjänster. I det projektet var de först 

tvungna att ta reda på vad de faktiskt gjorde inom kommunen för att kunna göra e-tjänster av 

deras arbete. I och med detta togs en processmodell fram tillsammans med Marie-Therese 

Christiansson, Karlstads universitet som bygger på POP-modellen och de båda bygger på 
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BPM. Karlstad kommuns Processmodellen bygger mycket på Marie-Therese Christianssons 

egen POP-modell och har även tagits fram i samarbete med henne. Grunden för de båda 

modellerna är BPM. I och med användningen av en specifik modell anser Modellförvaltaren 

att en viss konsensus har uppstått i hur processer skall kartläggas och hur de ska lagras. 

Önskemålen och motiven skiljer sig åt mellan olika förvaltningar. Enligt respondenterna i 

enkätundersökningen så råder det delade meningar kring om det finns en samsyn kring syftet 

med kartläggningen av processer (se figur 10). 

 

Figur 10. Diagram över samsynen kring processkartläggning. Källa: Författaren. 

Några av de kommentarer som inkom från respondenterna på frågan gällande samsynen kring 

processkartläggning är dessa: 

 Det är ett område jag inte varit med i diskussionerna - jag vet ej.  

 Jag svarade Ja på fråga 18 men vi är inte klara ännu. Vi har i princip lagt alla våra 

kärnprocesser men de är ute på förankringsarbete. Vi har påbörjat arbete med att 

kartlägga stödprocesser. 

 Nja skulle jag vilja svara… delvis. 

 Förväntningarna är olika hos olika personer. Dessutom ser man nog kartläggningen 

som här och nu, och vet inte hur man ska använda dem som en möjliggörare för att ta 

sig framåt har jag en känsla av. 

 Inom förvaltningen upplever jag att det finns en samsyn, men över 

förvaltningsgränserna upplever jag att samsynen till viss del saknas. 

 Inte uttalat vad jag sett 

 Kan dock bli bättre på detta 

 Det är inte uttalat på generellt plan, utan syftet med kartläggningen definieras i varje 

unikt uppdrag. 

Dock så anser de flesta att det är mycket viktigt med processkartläggning för att uppnå 

processorienterad verksamhetsutveckling: 

 För att kunna få en effekt av processorienteringen så krävs kartläggningen, för att 

synliggöra flödet. 

 Jag anser att processkartläggningen är grunden till en processorienterad verksamhet 

så utan den har jag svårt att se att man har förutsättningarna att jobba 

processorienterat. 
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 Det är viktigt för att enbart använda ord för att beskriva organisationens arbete, mål, 

uppdrag m.m. blir inte tillräckligt. Vi missar och genom att rita flöden och samband 

kan en mer fullständig bild skapas - så att vi förhoppningsvis "står vid samma sida 

som elefanten och känner större del av den". Annars kan situationen lätt uppstå att vi 

har våra olika inre bilder av arbetet, vad som bör göras, och att vi inte kommunicerar.  

 Skall man jobba med processorienterad verksamhetsutveckling är det en klar fördel 

att kartlägga. Säkert ingen nödvändighet, men det underlättar. 

 Det är viktigt för att förstå helheten i processen, hur roller påverkar arbetsflödet och 

för att kunna se resultatet av processen. Medarbetare kan se var man befinner sig i 

processen och vad andra roller har för uppdrag. Förståelsen ökar. Jag anser att det 

är en förutsättning för att man skakunna arbeta med processorienterad 

verksamhetsutveckling. 

 Själva "kartan" kan ju göras på många sätt, men att rita upp en gemensam bild över 

flödet och ha framför sig då man diskuterar förbättringar och överlämningar 

underlättar stort (så att man vet att man pratar om samma sak och är överens). Sedan 

behövs ju inte det i de delar av verksamheten där allt flyter på och funkar, 

kartläggningen blir ju viktig där det gnisslar och behöver förändras.  

 Jätteviktigt! 

 Begreppet "kartläggning" innebär för mig att illustrera ett nuläge (baseline 

architecture). Att förstå var man är ger möjligheter att förstå hur lång förflyttningen 

är till ett önskat framtida läge (target architecture). I kontexten av ett projekt ska 

kartläggning genomföras till en lagom nivå, men inte överdrivas. Där är det önskade 

läget mer viktigt att ta fram.  

 Mycket viktig. Att ta fram processer känns som en viktig del för att kunna arbeta med 

verksamhetsutveckling på rätt områden. 

 8= visuella bilder gör att även de "tröga" kommer med 

 Kan ej gradera 

 Viktigt. Se ovan 

 Viktigt, så att alla förstår vad en process är 

 Jätteviktigt, samtidigt skall man se till att man kan förändra sina processer vid behov 

 Mycket viktig, det är genom kartläggningen vi visualiserar processerna och de blir 

konkreta. Det förenklar arbetet med att t ex utveckla och förbättra processerna. 

 

4.3 Effekter 

Modellförvaltaren kan inte svara på vilka effekter som har uppstått som en följd av arbetet 

med POVU eftersom det ansvaret ligger ute på förvaltningarna. Hon märker dock att 

användningen av en processmodell har gjort att folk inom organisationen förstår innebörden 

av en del centrala begrepp såsom t.ex. ”process” och ”processkartläggning”. Modellen har 

även bidragit till ett arbetssätt gör att jobba med förbättringar där ett ”nuläge” först modelleras 

och sen tas ett önskat ”börläge” fram. Klart är även att det inte fanns några uppsatta 

övergripande mål med arbetet kring processer och detta beror antagligen på att det inte är 

bestämt uppifrån i kommunen att förvaltningarna ska arbeta med processer. De upplevda 

effekterna av att arbeta efter en speciell metodik är enligt Modellförvaltaren inte heller det 

helt tydliga eftersom mätningar inte utförs i någon större utsträckning, klart är dock att vissa 

förvaltningar som har en högre mognadsgrad, t.ex. Teknik och fastighetsförvaltningen eller 

bostadsbolaget KBAB använder sig av mätetal och utför mätningar men mer än så vet inte 
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Modellförvaltaren. På frågan vilka effekter respondenterna önskar uppnå i och med arbetet 

med processer och vidare processorientering, svarar de såhär: 

 Kvalitetssäkring av arbetssätt, medvetenheten om kund samt kundfokus. 

 Att synliggöra arbeten och att få bättre flöden. 

 Att alla som är inblandade vet sin och andras roll i processen och kan ge brukaren 

information om processen vid behov.  

 Bättre verksamhet. 

 Jag önskar att alla medarbetare kan se sig själva i våra kärnprocesser och 

stödprocesser, vilken roll man har och hur mitt arbete påverkar andras. Jag vill också 

att hela ledningssystemet åskådliggörs i framtagna processer för hela vårt 

uppdragsområde. Dessutom ska verksamheterna se nyttan i att diskutera utveckling 

och förbättring utifrån processerna. Detta synsätt på processer skapar ett större värde 

för kunden i slutändan samt bättre förutsättningar för att finna felaktigheter eller 

hinder o processen. Stora ord men det går att genomföra om man får alla chefer med 

på tåget. För då utgår cheferna alltid från processerna i olika sammanhang med sina 

medarbetare. 

 Smartare sätt att jobba... alla har samma mål och verkar för samma sak - kundfokuset 

som ibland glöms bort. Att det är i samverkan vi presterar, inte var och en på sitt håll 

med sina egna rutiner... 

 Verksamhetsutveckling 

 Förbättrad service till konsumenter av tjänster samt ett effektivt och kontinuerligt 

förbättringsarbete. Det senare sker genom att det vi gör synliggörs, man hittar 

samordningsfördelar och kan ta bort onödiga moment. Att synliggöra skapar en grund 

för innovation och tankar i nya banor. Synliggörandet möjliggör också identifiering 

av mätpunkter i flödena. 

 Jag hoppas att arbetet med processer leder till en kontinuitet som jag ibland upplever 

saknas idag. Även kvalitetssäkring (att man uppfyller ex lagkrav och mål satta av 

politiken). Att arbetet kan effektiviserar och kanske till och med förenklas för vissa. 

 Förtydliga roller och ansvar och klientens resa 

 En bättre genomlysning av verksamheten för bättre beslut 

 Förenkla, förtydliga, effektivisera och förbättra. Underlag vid vidareutveckling. 

 Att tydliggöra våra uppdrag som vi har i organisationen och få alla att arbeta efter 

gemensamma mål att vi får ett tydligare och enklare sätt att arbeta, välkänt i 

organisationen. 

 I mitt arbete önskar jag synliggöra processerna och de människor som arbetar i dem 

samt utveckla och förbättra processer där de inte fungerar på ett optimalt sätt. 

Effekterna av processarbetet är beroende av syftet med kartläggningen i det 

förevarande fallet, så detta var ett något generaliserat svar. 

Av resultaten i enkätundersökningen svarar respondenterna följande på frågan om vilka 

effekter de upplevt av processorientering: 

 Förbättrade flöden och diskussioner i nya konstellationer/grupper som förut inte 

diskuterade på det sättet. 

 När förbättringsåtgärder är genomförda och fungerar känner man en stor 

tillfredsställelse. 

 Nej det kan jag inte säga för jag har själv valt att inte sätta mig in i frågan under det 

senaste året pga. att jag prioriterat andra arbeten. Men jag inser att jag borde hålla i 
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för genom att ha frågan levande kan jag använda processer i arbete med att t.ex. 

klargöra behov, problem mellan funktioner och roller o dyl.  

 Positiva mest, och då främst att det samlar personal i den verksamhet som beskriver 

processen och man får koll på vad man gör och varför.  

 Det ger perspektiv på vad man gör och vilka roller andra har och man får aha-

upplevelser av olika slag. 

 Ja absolut. Vi har funnit sett förbättringsområden som vi hade haft svårt att finna utan 

kartläggning. Vi skulle utveckla verksamheten på ett visst uttalat sätt men efter 

kartläggning över nuläge och önskat läge kunde vi se att detta inte var möjligt, vi hade 

hamnat fel.  

 Man pratar om samma saker i diskussioner i arbetslagen. I samband med 

kartläggningar måste medarbetare tänka till om de processer man befinner sig i vilket 

ger ngt bra. Det är svårt att se negativa effekter - kanske att man inte når en del 

personer som bara ser att det läggs en massa tid som inte ger något. Kartläggning tar 

mycket tid. 

 Vi har rensat mer bland uppgifterna så att det är tydligare vem som ansvarar för vad 

och hur kontakter/dialog ska ske. Vi har fått ett tydligare kundfokus där fler förstår att 

vi måste lyssna på kunden och inte i första hand gå på våra egna invanda rutiner eller 

vara bekväma. 

 Nej, inte än men jag tror inte att det dröjer förrän vi får positiva effekter som leder till 

ett effektivare arbetssätt. 

 Positivt enligt punkt 13. Negativt då folk inte orkar höra orden "process" eller 

"processorientering" då det förknippas som något som inte går att förverkliga. 

 Ja, jag upplever att en effekt av processorienteringen är att gamla hierarkiska 

strukturer inom organisationen löses upp när man pratar med om flöden istället för 

enheter och verksamheter. Att vi ser att vi på många håll inom organisationen utför 

liknande arbetsuppgifter och kan hjälpa varandra. 

 Ja justeringar i processflödet med ändring av ansvar och resurser. 

 Inte tydligt i kommunen. Har inte jobbat länge nog kanske 

 Ja, alla får samma bild av hur en process fortlöper och man blir medveten om vad 

som faktiskt sker i processen. Fungerar bra som underlag vid kravspecande. 

 Ja det tydliggör våra uppdrag, bättre kvalité 

 Ja, det mest slående är att människor i organisationen blir sedda, engagerade och 

motiverade att arbeta med utvecklingen av sina egna processer. 

4.4 Utmaningar 

Just nu används ett verktyg för kartläggning, Barium, där alla processer som är kartlagda finns 

sparade. En negativ aspekt av användningen av detta verktyg är att de som inte har detta 

verktyg inte kan de del av de kartlagda processerna. En annan svårighet är att även om det 

finns metodstöd och riktlinjer så är det ändå svårt att få de som skall arbeta med dessa att 

implementera dem fullt ut. Utifrån processtrappan och hur målbilden ser ut, var i trappan de 

slutligen ska hamna så önskar Modellförvaltaren faktiskt en tydligare bild om just detta. 

Enligt Modellförvaltaren så är en av utmaningarna hon har upplevt hittills med POVU, att det 

är svårt att få verksamhetsutvecklarna ute i förvaltningarna att använda Processmodellen fullt 

ut, hon får känslan att när de har gjort ett par kartläggningar så ”tycker de att de kan”, vilket 

leder till att inte alla steg i modellen följs, ett exempel på detta är att inte ”Beställningar” alltid 

görs. Detta är enligt Modellförvaltaren ett viktigt steg eftersom det är då som det definieras 

vad som ska göras, hur osv. Respondenterna i enkätundersökningen fick svara på frågor både 
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om de upplevda utmaningarna kring arbetet med processer i stort samt upplevda utmaningar 

kring arbetet med Karlstad kommuns Processmodellen. De upplevda utmaningarna kring 

arbetet med processer är dessa:  

 Det kan vara svårt att greppa för den enskilde medarbetaren. Det känns lätt lite för 

"akademiskt" och något som inte berör medarbetaren. (vilket det kanske inte alltid 

heller gör) Det är också lätt att man vill kartlägga för mycket. 

 Att utifrån processkartläggningen hitta förbättringsområden tar tid och är en process 

i processen! 

 Det kan vara lite för abstrakt och ta för mycket tid för att få viktiga personer 

intresserade och prioritera frågan. Det behöver göras enklare och ju fler som provar 

att göra en kartläggning och visualisera en process och ju fler som märker att vi har 

nytta av det desto fler kommer att vilja använda det - det måste vara till nytta.  

 Massor, kan inte ens lista dem här. En utmaning är att förstå att arbetet tar tid och 

behöver administreras för att fortsätta fungera.  

 Den största utmaningen är att få personer som arbetar i organisationen men som inte 

har kunskap om processer att förstå nyttan med detta.  

 Det är svårt att få en processmognad i verksamheterna. Det är viktigt att få cheferna 

att förstå processer och att använda dem.  

 Förankringsarbetet är oerhört viktigt för att verktyget ska bli användbart. Det bästa 

sättet att få medarbetare att se nyttan är delaktigheten i att ta fram kartan.  

 Kommunikation, vad som ska göras. Att vår "uppstartsfas" har varit för lång och tagit 

många olika vändningar så att folk har tröttnat efter vägen. Att alla chefer inte varit 

med på banan. Att ledningen inte haft en tydlig bild och målsättning från start, har 

saknat att de har "stakat ut vägen" vilket skapat förvirring och lämnat öppet för 

många egna tolkningar av vad som ska göras och av vem.  

 Lite svårt att begränsa sig. 

 Man gör inga eller mycket bristfälliga informationsanalyser. Metoden att koppla 

användningsfall till processanalys saknas. I princip staplar man aktiviteter på 

varandra och ritar in de viktigaste informationssystemen, inget mer. Stringensen 

saknas ofta i det praktiska utförandet. Tittar man på modeller från ett valfritt antal 

människor så finns det mycket få likheter i själva utförandet. 

 Jag har inte jobbat så länge med processer och processutveckling inom Karlstads 

kommun, men den största svårigheten har varit en förändringsobenägenhet, trots att 

man gemensamt kommit fram till ett arbetsflöde som fungerar, alltså att få 

medarbetarna att anamma processen som de själva varit med och tagit fram. 

 Att hålla liv i implementeringen 

 Vi är i uppstarten. Ännu inga tydliga utmaningar 

 Att alla har samma förutsättningar/bakgrund när man ska genomföra workshop. 

Skulle behöva mer utbildning i att hålla work-shops. 

 Tog ett tag att få in tänket 

 Att man enklare måste kunna justera i processer, så att de inte blir en belastning 

 Den största utmaningen har hittills varit att åstadkomma ett förändringsarbete efter 

att själva kartläggningen genomförts. 

När det gäller de upplevda utmaningarna kring arbetet med Processmodellen i synnerhet, 

svarade respondenterna följande: 

 Den kan kännas alltför omfattande. Ska man bara göra ett litet kartläggningsuppdrag 

så känns den inte nödvändig. 
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 Enorm fråga...! 

 Inget särskilt men det är inte säkert att alla delar i modellen alltid använts det beror 

på syftet med processen och arbetet med att ta fram den. 

 Modellen finns tillgänglig men är inte allmänt vedertagen och spridd, för få har nåtts 

av budskapet att modellen ska användas. 

 Jag är fortf. ganska ny i att jobba med modellen, men hittills har det fungerat bra. 

 Det är just en metod för processmodellering i den meningen att man i princip bara 

illustrerar aktiviteter och inget annat. Se punkt 9.  

 Värdeobjekt tydliggörs inte, informationsobjekt och informationsstrukturer hanteras 

inte, resurser modelleras inte, organisation modelleras inte. Det saknas en 

metamodell för modelleringsarbetet som åtminstone sammanbinder process- och 

informationsmodellering. Se exempel 

http://samarkitektur.skl.se/vasteras/digitalt/EARoot/EA1/EA3/EA247.htm 

 Jag tycker mig inte ha arbetat med Processmodellen länge nog för att kunna 

utvärdera den. 

 Alla vet inte vad det innebär 

 Att de skall bli mer accepterade hos all personal 

 Jag tycker att Karlstads kommuns Processmodellen har fungerat bra hittills så jag kan 

inte svara på frågan. 

Fyra respondenter svarade även, ”se ovan”, och syftade på att de upplevde samma utmaningar 

kring Processmodellen som de gjorde med arbetet kring processer i stort. 

4.5 Gamification 

Modellförvaltaren har en aning om vad gamification innebär men inte mer än så. Hon spelar 

inte heller några spel på mobil, platta eller dator utan endast lite tv-spel för tillfället. Det som 

motiverar henne till att spela är främst för att fylla ut dötid. En viktig ingrediens för att hon 

ska spela ett spel är att det är kort startsträcka, det ska inte vara massa instruktioner som ska 

behöva gås igenom utan det ska bara vara att hoppa in i spelet och börja spela. Gamification 

med sina olika belöningssystem är ändå något hon tror skulle kunna fungera för att motivera 

medborgare att bidra med ”tråkiga” uppgifter, t.ex. att lämna in medborgarförslag eller något 

dylikt. När respondenterna i enkätundersökningen fick svara på frågan, ”Tror du att det finns 

några arbetssteg inom processorientering som skulle tjäna på att ’gamifieras’ (dvs. använda 

spelmekanismer)? så svarade över 85 % (13 st.) att de inte kände till begreppet gamification 

och kunde således inte besvara den frågan. De två respondenterna som ansåg att arbetsstegen 

skulle tjäna på att gamifieras motiverade detta på följande vis:  

 Framtagning av användningsfall, absolut. De blir i så fall underlag till hur processen 

ska modelleras. 

 Spontant känner jag att gamification kräver mätetal av något slag, men då kanske jag 

tänker för snävt. Det vore spännande att se hur man i sådana fall skulle kunna gå till 

väga.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens insamlade empiri att analyseras mot uppsatsen 

presenterade teori. Analyskapitlet följer analysmodellens struktur och kommer således först 

att analysera processorienterad verksamhetsutveckling följt av effekter, utmaningar och till 

sist hur gamification kan användas för att begränsa de hinder som upplevs inom 

processorienterad verksamhetsutveckling. 

5.1 POVU 

Rentzhogs definition av process ”en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

värde för en kund”(Rentzhog 1998:30) stämmer någorlunda väl överens med hur 

Modellförvaltaren definierar begreppet ”det dagliga arbetet ute i verksamheten, det upprepade 

flödet som skall vara till nytta för både de interna och de externa kunderna”.  Rentzhog 

(1998), Ljungberg och Larsson (2001) och Keen och Knapp (1996) är alla tre överens om att 

en process består av aktiviteter som utförs i en viss tidslogisk sekventiell ordning utav vissa 

roller samt att processen syftar till att skapa en påtaglig nytta för kund samt att den är 

repetitiv, till skillnad mot ett projekt som är av en engångskaraktär. Detta stämmer helt 

överens med hur de respondenter som svarade på den enkätundersökning som utfördes 

definierade begreppet process, att en process består av en kedja/länk av aktiviteter som utförs 

i en viss ordning för att skapa nytta (uppfylla sitt mål) samt att processen till sin natur är 

repetitiv.  

Enligt Modellförvaltaren så innebär ett processorienterat arbetssätt att varje medarbetare 

använder ett helhetstänk i sitt arbete, att de förstår sin egen plats i processen samt förstår hur 

deras arbete bidrar till den producerade kundnyttan i slutänden. Sett till resultatet från enkäten 

så går det att urskilja vissa drag kring hur respondenterna såg på fenomenet 

processorientering, respondenterna pratar i hög utsträckning om att processerna i en 

organisation är det främsta styrmedlet, det är efter processerna som arbetet ska struktureras 

och organiseras och den innebär en förskjutning från den traditionella hierarkiska strukturen 

till den mer horisontella organiseringen av organisationen. Och en respondent svarar att denna 

processorientering uppnås genom att ”synliggöra, utveckla och förbättra processerna i vår 

verksamhet”. Detta stämmer i ganska hög utsträckning överens med den teori som 

presenterats i detta examensarbete. Ljungberg och Larsson (2001) menar att processorienterad 

verksamhetsutveckling handlar om att en organisation utvecklas som en helhet genom en 

fokusering på de processer som finns inom verksamheten. Detsamma gäller Rentzhog (1998) 

som även han menar att det är processerna i en verksamhet som skall stå i fokus, detta 

eftersom det är inom en process som resultatet skapas.  

På grund av detta är det av yttersta vikt att processen är så strömlinjeformad och stabil som 

möjligt, om det uppstår variation i processen så kommer det även att uppstå variation i 

resultatet, vilket inte är önskvärt. Rentzhog (1998) tar även upp den förskjutning som bör ske i 

organisationsstrukturen, från traditionell funktionsorientering till den mer horisontellt 

uppbyggda processorienteringen, vilket i sin tur kommer leda till att medarbetarna själva når 

en större kunskap om hur processen fungerar vilket gör att de själva kan fatta beslut utan att 

först få ett godkännande från närmsta chef. Detta överensstämmer i mångt och mycket med 

vad respondenten i enkätundersökningen svarade ”att bryta den organisatoriska hierarkiskt 

vertikala modellen för att hantera ärenden/saker, och ersätta den med en horisontell 

gränsöverskridande hantering”.  Hur det reella praktiska arbetet kring processarbete går till 

ute i organisationen skiljer sig mycket mellan respondenterna av enkäten eftersom de kommer 
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från olika delar (förvaltning/bolag/enhet) av organisationen. Det finns dock vissa aktiviteter 

som förekommer oftare än andra och kartläggningen av processer är en sådan aktivitet, att 

kartlägga och synliggöra processerna för att kunna hitta förbättringsmöjligheter samt att 

sprida en samsyn inom organisationen är ett argument som ofta förekommer. Att kartlägga en 

organisations processer innebär det första steget enligt Processtrappan (Christiansson 2000). 

Att en organisation kartlägger sina verksamhetsprocesser är också en viktig förutsättning för 

det fortsatta processarbetet eftersom det gäller att en samsyn kring vad som verkligen utförs 

inom organisationen finns (Christiansson & Christiansson 2006).  

Christiansson och Christiansson (2006) tar upp ett antal motiv till varför en organisation 

övergår till att utveckla sin organisation genom processorientering, bl.a. så nämner de faktorer 

såsom att skapa lärande organisationer, koordinering av ledning och operativ verksamhet, 

kompetensutveckling samt framtagning av nya produkter och tjänster. Även Rentzhog (1998) 

påpekar att det finns en hel del affärstrender som visar på behovet av att en organisation bör 

styras efter sina processer däribland en ökad kundfokusering samt att tjänster mer och mer 

börjar bli en viktig del av organisationen, varför det blir viktigt med fungerande 

tjänsteprocesser. Modellförvaltaren menar att deras motiv till att börja med sin 

processorientering uppstod när de gick in i ett EU-projekt, Smart Cities, där de skulle utveckla 

sina e-tjänster. För att kunna göra detta var de första tvungna att ta reda på vad de faktiskt 

gjorde i organisationen, och detta uppnåddes genom en kartläggning av de processer de 

önskade göra e-tjänster av. Dessa motiv överensstämmer mycket med de affärstrender som 

Rentzhog tyckte sig kunna utröna, att tjänster blev en alltmer viktigare del hos företagen för 

att uppfylla sina kunders behov, alltså en ökad fokusering på sina kunder, i det här fallet 

medborgarna i kommunen. 

Processarbetet som utförs inom Karlstad kommun kommer inte på beställning från den högsta 

ledningen i organisationen, utan det är istället varje förvaltnings/bolags ansvar hur de vill 

utföra sitt processarbete, något som går emot det teori som finns presenterad (Rosemann 

2006) som pekar på hur viktigt det är med ledningens stöd och förtroende för ett lyckat 

förändringsarbete. Ändå så menar Modellförvaltaren att i stort sett alla delar inom 

organisationen har nått upp till det första steget enligt Processtrappan (se figur 5), att 

kartlägga sina processer. Sett till den processmognad som redogörs för i teorikapitel 3.3 så 

överensstämmer första steget i processtrappan med steg ett, två och tre enligt den 

processmognad som presenteras där. Fler och fler medarbetare inom organisationen arbetar 

med ett processynsätt, några processer finns modellerade och dokumenterade samt att 

medarbetarna börjar förstå innebörden av detta processarbete (Jeston & Nelis 2006 (2007)). 

Detta beror antagligen på att vissa respondenter anser att det finns uttalat från organisationen 

högsta ledning att de skall använda den framtagna Processmodellen. Fastän det faktiskt 

kommer från den egna förvaltningen, bolaget eller enheten så uppfattas det som ett önskemål 

från den högsta ledningen. Däremot anser inte alla respondenter att de har ledningens stöd, 

vilket – kommer det att visa sig längre ner i detta kapitel – leder till problem. 

Modellförvaltaren som ansvarar för utbildningen av Karlstad kommuns Processmodellen 

anser själv att de som medverkar i en processkartläggning måste ha några speciella 

förkunskaper för att delta i en processkartläggning, dock så anser hon att det är viktigt att den 

som håller i själva modelleringsarbetet har kunskaper om just detta för att resultatet skall bli 

lyckat. Respondenterna i enkätundersökningen anser också att det är viktigt att vissa 

nyckelpersoner besitter spetskompetens för att t.ex. en kartläggning skall bli lyckad men det 

som verkligen står ut är hur viktigt respondenterna anser det är att ledningen besitter 

kompetens inom processorienterad verksamhetsutveckling för att utfallet av arbetet skall bli 

lyckat. Kompetens är en mycket viktigt faktor för att processarbetet skall bli lyckat enligt 
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Rosemann (2006). Han anser att det är av yttersta vikt att alla som medverkar i en 

processkartläggning besitter ”rätt” sorts kompetens för att resultatet av kartläggningen skall 

bli lyckat, den person som skall hålla i själva modelleringen av processen måste ha rätt 

kunskap för detta, samtidigt som de representanter som skall representera verksamheten måste 

ha kunskap om hur det faktiska arbetet som skall kartläggas går till. Det som framkom under 

empirikapitlet är att endast KBAB använder sig av mätetal för att följa upp hur väl deras 

processer presterar (Modellförvaltaren). Att mäta och använda sig av olika nyckelvärden och 

mätetal är av yttersta vikt inom BPM för att kontrollera att processen fungerar så som den 

skall. Enligt Jeston och Nelis (2006) så är det enbart de processer som mäts som kan 

kontrolleras och ledas. Detta överensstämmer även med Processtrappan och för att 

verksamheten skall kunna ta steget upp till ”Processer värderas” så måste användningen av 

mätetal och uppföljning förekomma, annars går det inte att kontrollera att processerna faktiskt 

blivit effektivare (Christiansson 2000). 

5.2 Effekter 

När det kommer till de effekter som upplevts hos Karlstad kommun så kan inte 

Modellförvaltaren ge några konkreta exempel på vilka effekter som uppstått som en följd av 

processarbetet det som hon dock märker av är att en gemensam begreppsanvändning kring 

begrepp som ”processer”, ”processkartläggning” och liknande. Enligt henne kan detta bero på 

att det inte finns några övergripande effektmål uppsatta för Karlstad kommun i stort eftersom 

processarbetet inte är beställt från den högsta ledningen i kommunen. Sett till resultaten från 

enkätundersökningen så är de faktiska effekterna ute i organisationen, förbättrade arbetsflöden 

i och med en tydligare bild av hur processen ser ut, tydligare bild av ens eget arbete samt 

kollegernas arbete och hur ens eget arbete bidrar till processens resultat, medarbetarna pratar 

om samma saker inom deras arbetslag samt ett gemensamt övergripande tänk på processer 

samt att det blir enklare att hitta förbättringsområden för hur arbetet i en process utförs genom 

processkartläggningar. En ökad kundfokusering samt högre kvalitet på de leveranser som sker 

i processen är också upplevda effekter som inkom från enkätundersökningen. De effekter som 

respondenterna sa sig uppleva stämmer överens med de effekterna som presenteras i teorin, 

enligt Christiansson (2013) så är en av effekterna av processorienterad verksamhetsutveckling 

att medarbetarna inom organisationen får en ökad förståelse för varandra, vilket 

respondenterna specifikt uttryckte, de fick en större förståelse både för sin egen plats i 

processen samt hur det egna arbetet hängde samman med medarbetarnas. Genom att 

processerna kartläggs så kommer även medarbetarna få en större kunskap om organisationen 

som helhet. Rentzhog (1998) uppger att en effekt av ett processorienterat arbetssätt är att 

kunden är den som hela tiden kommer att driva arbetet i processen framåt eftersom det är just 

kunden som det skall produceras resultat för. Detta är även det något som inkom under 

enkätundersökningen, att processarbetet inom Karlstad kommun bidrar till ett ökat kundfokus. 

Det framkom även att kvaliteten hade ökat på de leveranser som skedde i processen, vilket är 

en effekt som Kohlbacher (2010) presenterar, att det skall gå snabbare till färdig leverans med 

en högre kvalitet på produkten, minskning av kostnader och i slutänden en ökad kundnöjdhet. 

En fråga som också ställdes under enkätundersökningen var vilka effekter respondenterna 

önskade sig i och med arbetet kring processer, många av de svar som kom in handlade om att 

de önskade ett gemensamt sätt att arbeta genom att tydliggöra uppdraget genom kartläggning 

för att sedan förtydliga, förenkla och förbättra. En jämförelse mellan de önskade effekterna 

och de upplevda effekterna påvisar att förväntningarna i förhållandevis hög grad uppfylldes.  
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5.3 Utmaningar 

Modellförvaltaren har främst identifierat utmaningar med det processkartläggningsverktyg 

som används för att kartlägga processer samt med användningen av Karlstad kommuns 

Processmodellen. Gällande verktyget så är det en utmaning att kunna sprida de 

processmodeller som skapats där till medarbetare som inte har tillgång till det verktyget 

eftersom verktyget enbart finns tillgängligt för de som arbetar med att modellera processerna. 

Med Processmodellen så upplever hon det som en utmaning att få processmodellerarna att 

alltid följa den modellen och utföra alla de steg som finns beskrivna i modellen, som hon 

säger ”de tycker att de kan” när de har gjort ett par processkartläggningar. Detta gör att de 

skippar steget med att göra en beställning, något som senare ligger till grund för hela 

processen med kartläggning där syfte, omfång osv. ska definieras. Dessa problem som 

Modellförvaltaren upplever är inte några problem som direkt presenteras i teorin men just 

svårigheten att få processmodellerarna att använda modellen är något som stödjs av teorin. 

Ljungberg och Larsson (2001) menar att människor i allmänhet kommer att reagera negativt 

på förändring om det är något som kommer drabba dem själva. När medarbetarna skall 

utveckla nya färdigheter samt får nya ansvarsområden och befogenheter kommer en tröghet 

uppstå i organisationen innan det nya arbetssättet blir vardag.  

Franzon (2009) menar att det är väldigt viktigt att organisationsledningen motiverar 

medarbetarna under arbetets gång för att lyckas med den processorienterade 

verksamhetsutvecklingen. Rosemann (2006) menar också att just bristande ledning är en 

utmaning vid processarbete och just vid processkartläggning är det viktigt att det framgår 

vilket verktyg som ska användas, hur kartläggningsprocessen – vilka aktiviteter som ingår, 

samt hur förvaltning och spridning av modellen skall gå till. Detta enligt Rosemann måste 

spridas och motiveras uppifrån för att medarbetarna skall förstå det riktiga värdet av dessa 

aktiviteter. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att även respondenterna har upplevt en hel del 

utmaningar vid processarbete. De flesta utmaningar som respondenterna uppger handlar om 

svårigheten att få organisationen att ta till sig de nya arbetssätten som processorienteringen 

innebär samt svårigheten för de inblandade att förstå nyttan med det nya arbetet. T.ex. så 

uppges det att processarbetet kan uppfattas som alltför akademiskt vilket bidrar till att 

medarbetarna inte känner att arbetet berör dem. En annan respondent uppger att 

processarbetet känns som abstrakt vilket gör att folk inte prioriterar frågan eftersom det inte 

riktigt intresserar dem. Några andra utmaningar som kom fram är svårigheten att hålla liv i 

implementeringen, alla chefer har inte varit med på banan – de har inte givit en tydlig målbild 

vilket enligt respondenten har skapat en förvirring bland medarbetarna. En respondent uppger 

även att det inom Karlstad kommun råder en förändringsobenägenhet.  

De upplevda utmaningarna från respondenterna hittas även bland de utmaningar som 

Rosemann (2006) tar upp. En bristande koppling till affärsmålen och visionerna samt en 

bristande ledning kommer leda till, precis som uppgavs av respondenterna, att de inblandade 

inte kommer att förstå nyttan med processarbetet. Detta eftersom aktiviteterna inom 

processarbetet inte kopplas mot organisationens övergripande mål och visioner och det gör 

det svårare för medarbetarna att förstå hur deras eget arbete kommer att bidra med affärs-

/kundnytta. En bristande ledning kommer att göra att de inblandade i processarbetet kommer 

sakna en gemensam struktur för hur arbetet skall utföras, vilket bidrar till att de olika 

medarbetarna kommer utföra arbetet på olika sätt som i sin tur bidrar till förvirring, precis 

som en av respondenterna uppgav. Även den största utmaningen, enligt Ljungberg och 

Larsson (2001) uttrycktes från en av respondenterna, att det råder en förändringsobenägenhet i 
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kulturen hos Karlstad kommun, det är viktigt vid ett förändringsarbete att skapa en känsla i 

gruppen att det är en viktig uppgift som kommer att beröra dem. Utöver detta så måste 

förändringen förankras hos ledningen först för att sedan nå ner till medarbetarna, 

organisationsledningen måste gå i bräschen och motivera och sprida information om varför 

och hur arbetet skall gå till. Detta är även något som Franzon (2009) tar upp, för att 

övergången till en processorienterad verksamhet skall lyckas är det av yttersta vikt att 

medarbetarna är med på resan redan från början och förstår vikten av deras eget arbete kontra 

affärs-/kundnyttan. 

5.4 Gamification 

Sett till den personliga intervjun samt enkätstudien så är det ganska klart att respondenterna 

inte hade så stor koll på gamification och dess principer. Modellförvaltaren uttryckte dock att 

hon trodde att spelmekanismerna från gamification skulle gå att applicera på ”tråkiga 

uppgifter” t.ex. lämna in ett medborgarförslag eller liknande. Detta är precis det som Dale 

Prince (2013) också menar är en av gamifications allra största vinster, att motivera personer 

att utföra uppgifter som de upplever som tråkiga eller meningslösa, med större entusiasm. Ett 

ytterligare exempel på uppgift som skulle kunna tjäna på att använda sig av de 

spelmekanismer som används inom gamification, som framkom i enkätundersökningen är 

framtagningen av användningsfall vid processmodellering.  

Sett till de utmaningar som upplevdes vid processarbete så skulle många av de utmaningarna 

kunna minimeras med ökad motivation och ökat engagemang från medarbetarna. 

Modellförvaltaren ansåg att det var svårt att få medarbetarna att följa de metodstöd och 

modeller som fanns fullt ut samt att verksamhetsutvecklarna ute i organisationen ofta, när de 

hade gjort ett par kartläggningar ofta hoppade över viktiga steg eftersom de då ”tycker att de 

kan”. Detta är enligt Dale Prince (2013) ytterligare ett exempel på de lite vardagliga 

uppgifterna, sådana som medarbetarna inte ser något större värde i att utföra, som skulle tjäna 

på att applicera spelmekanismerna inom gamification. Respondenterna i enkätundersökningen 

uppger även de ett antal utmaningar som skulle, enligt teorin, gå att lösa genom gamification. 

Sett till utmaningarna med processarbetet i allmänhet så uppger respondenterna att det råder 

en förändringsobenägenhet, något som skulle kunna lösas med motivation av medarbetarna. 

Det uppges även att det är svårt för medarbetarna att se nyttan med processarbetet, få 

medarbetarna samt cheferna att förstå att det tar tid samt att det är svårt att förvalta de 

implementeringar av processkartläggningar som görs. Sett till Processmodellen i synnerhet så 

uppger flera respondenter att de inte helt förstår nyttan med att använda modellen vid alla 

kartläggningsuppdrag, samt att den inte är helt accepterad hos alla medarbetare. Genom ett 

ökat engagemang och motivering av alla inblandade så skulle även dessa utmaningar kunna 

begränsas, så här skulle också gamification kunna användas. 

Enligt Zichermann och Cunningham (2011) så är det just motivationen hos en individ som 

avgör hur väl utfallet av en viss aktivitet slår ut. Hög grad av motivation = bättre resultat, 

lägre grad av motivation = sämre resultat. Hur medarbetarna motiveras är dock individuellt 

och kräver såklart vidare undersökning och utforskning, klart är dock att individer vill ha ett 

”flow”, ett flöde och känsla av att vara inne i zonen. En perfekt balans mellan viljan att 

fortsätta arbeta och känslan av att känna sig uttråkad. En uppgift som är perfekt balanserad 

skall hela tiden få medarbetaren att vilja utföra mera, bara en uppgift till eller bara en 

halvtimme till och liknande. Genom att hitta denna perfekta balansen i en medarbetares 

arbetsuppgifter kommer en lojalitet att uppstå mellan medarbetaren och dennes 

arbetsuppgifter, arbetaren kommer att fortsätta sitt arbete så länge det bidrar till dennes 

engagemang och motiverar arbetaren (Zichermann & Cunningham 2011).  
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Det finns flera exempel på spelmekanismer som skulle kunna lösa de utmaningarna som 

respondenterna i enkätundersökningen samt intervjupersonen upplever i dagens processarbete 

och användningen av Processmodellen. Eftersom Modellförvaltaren upplevde det som en 

utmaning att få verksamhetsutvecklarna ute i verksamheten att fullt ut använda de metodstöd 

och modeller som fanns samt att utföra alla aktiviteter i Processmodellen så skulle de kunna 

införa olika poängsystem (Zichermann & Cunningham 2011). Genom att dela ut 

erfarenhetspoäng vid varje utförd aktivitet enligt Processmodellen som sedan presenterades på 

en resultatlista, så skulle medarbetarna kunna se hur de ligger till gentemot sina medarbetare. 

Detta fungerar enligt Zichermann och Cunningham mycket bra för att motivera individer 

eftersom att de kan jämföra sig sinsemellan på t.ex. en arbetsplats. Även utdelningen av 

Emblem (Zichermann & Cunningham 2011), vid ett visst antal erhållna erfarenhetspoäng 

skulle fungera som en motivator för medarbetarna att arbeta enligt de uppgifter som finns 

enligt Processmodellen. Även Emblem för de olika metodstöden och modellerna skulle kunna 

användas för att få verksamhetsutvecklarna att använda dessa olika metodstöd och modeller. 

Den förändringsbenägenheten samt den bristande förståelsen av nyttan som upplevs av 

respondenterna skulle kunna begränsas genom spelmekanismerna av introduktion och socialt 

engagemang (Zichermann & Cunningham 2011). Genom att erbjuda medarbetarna en chans 

att testa på kartläggningsverktyg, metodstöd och modeller innan de går in i skarpa uppdrag, 

för att lära sig och prova på så skulle det ta bort mycket av den stress och press som annars 

kan uppstå. Detta är mycket viktigt eftersom, om vi upplever något som svårt eller inte förstår 

meningen av det från starten så leder det oftast till att vi slutar med just den aktiviteten eller 

blir väldigt negativt inställd till den (Zichermann & Cunningham 2011). Och ett sätt för att 

uppnå ”flow” för medarbetarna, att få dem att vilja utföra uppgifterna om och om igen, skulle 

kunna vara att använda sig av spelmekanismen Utmaningar/uppdrag (Zichermann & 

Cunningham 2011). Genom att ge medarbetaren klara direktiv, vilka aktiviteter och uppgifter 

den skall utföra och på vilken tid den skall klara av den så ges det ett syfte med 

arbetsuppgifterna, istället för att känna att en uppgift saknar betydelse så är det nu istället en 

utmaning som skall klaras av. Allteftersom dessa utmaningar utförs så måste även 

medarbetaren belönas med poäng och emblem för att känna uppskattning, och i takt med att 

medarbetaren blir duktigare på att utföra sina arbetsuppgifter så skall även svårighetsgraden 

på utmaningarna och uppdragen öka, så att medarbetaren fortfarande känner att det är en 

utmaning att klara av dem. 

De effekter som intervjupersonen och respondenterna i enkätundersökningen har upplevt i 

processarbetet; en gemensam begreppsanvändning, förbättrade arbetsflöden, större förståelse 

för hur ens eget arbete förhåller sig till processen, tydligare bild av processerna som helhet, 

enklare att hitta förbättringsområden, ökad kundfokusering samt en högre kvalitet på de 

leveranser som sker inom processen skulle också kunna ökas genom att applicera 

spelmekanismer från gamification på dem. Effekterna större förståelse för sitt eget arbete och 

hur det påverkar processen samt en tydligare bild av hur processen ser ut skulle kunna ökas 

genom att applicera det sociala engagemanget – därigenom skapas en bättre helhetskänsla, 

samt att medarbetarna vill fortsätta arbeta enligt Processmodellen. Socialt engagemang 

handlar också om att nå en större och större användargrupp vilket kommer leda till att alltfler 

kommer ta till sig processorienteringen och acceptera den (Zichermann & Cunningham 2011). 

Effekterna enklare att hitta förbättringsområden, ökad kundfokusering och högre kvalitet på 

leveranser inom processerna skulle också kunna ökas genom användningen av gamification, 

spelmekanismerna Poäng, Nivåer samt Emblem hade alla varit fördelaktiga att använda för 

just de ovan nämnda effekterna. Poängen används för att ge medarbetarna en känsla av 

utveckling och progression (Zichermann & Cunningham 2011) och de olika nivåerna och 

emblemen bidrar till att de vill erhålla så mycket poäng som möjligt för att just öka i nivå eller 



48 

 

erhålla emblem. Detta gör också att det går att jämföra sig med sina kolleger, vilken nivå de 

har nått eller vilka emblem de erhållit och ökar genom detta tävlingsinstinkten – även 

resultatlistor som visar aktuell poängställning skulle gå att applicera här. För att kunna öka 

effekterna av gemensam begreppsanvändning och de förbättrade arbetsflödena skulle 

spelmekanismerna nivåer och utmaningar/uppdrag kunna användas. Genom de mekanismerna 

så upplever medarbetaren att den ständigt utvecklas och en uppgift som utförs ofta upplevs 

heller aldrig som enkelspårig eller tråkig i och med användningen av utmaningar/uppdrag 

(Zichermann & Cunningham 2011). Då utförs t.ex. uppgifterna på tid och den tid som 

medarbetaren har på sig kommer hela tiden att minska för att tvinga medarbetaren att bli 

bättre på sina uppgifter men det bidrar också till känslan av progression. Eftersom vi alla 

motiveras av olika saker så är det viktigt att de spelmekanismer som appliceras tilltalar alla 

olika sorters användare (i detta fall medarbetarna). Sett till Bartles (2003) indelning består 

användarna av fyra olika kategorier, Explorers, Achievers, Killers och Socializers. Genom att 

applicera en så stor bredd som möjligt av spelmekanismer (så många olika som möjligt) så 

kommer även chanserna öka att de faktiskt tilltalar alla de olika medarbetarna. 
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer de slutsatser som kan dras ur analysen att presenteras tillsammans 

med en rekommendation till Karlstad kommun samt förslag till fortsatta studier. 

 

”Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka utmaningar som upplevs i en organisation vid 

användning av modeller/metoder som stöd för processorienterad verksamhetsutveckling 

(POVU) samt undersöka vilka effekter som upplevs av denna processorientering. Vidare 

önskar jag med uppsatsen beskriva hur spelmekanismerna inom gamification kan appliceras 

på de modeller/metoder som används inom POVU för att begränsa de utmaningar och öka 

möjligheterna för att uppnå de effekter som uppstår i och med denna processorientering.” 

Vilka effekter upplevs vid processarbete och kan ökas med hjälp av gamification? 

Effekterna som upplevs vid processarbete är många, det framgår klart och tydligt både sett till 

teorin och den insamlade empirin. Tabell 1 presenterar vilka effekter som upplevts vid 

processarbetet inom Karlstad kommun samt vilka spelmekanismer inom gamification som går 

att applicera för att öka den enskilda effekten. 

Tabell 1. Effekter och applicerbara mekanismer inom gamification. 

Upplevd effekt Applicerbar spelmekanism inom 

gamification 

Gemensam begreppsanvändning Nivåer 

Förbättrade arbetsflöden Utmaningar/uppdrag 

Större förståelse för sitt eget arbete och hur 

det påverkar processen 

Socialt engagemang 

Tydligare bild av hur processen ser ut Socialt engagemang 

Enklare att hitta förbättringsområden Socialt engagemang, Poäng, Nivåer, Emblem 

Ökad kundfokusering Poäng, Nivåer, Emblem 

Högre kvalitet på leveranser inom 

processerna 

Poäng, Nivåer, Emblem 

 

Vilka utmaningar upplevs vid processarbete och kan begränsas med hjälp av 

gamification? 

Många av de utmaningar som upplevs vid användningen av de modeller och metoder som 

används i processarbetet i den studerade organisationen skulle begränsas genom att applicera 

spelmekanismerna från gamification på dem. Tabell 2 presenterar de upplevda utmaningarna 

inom Karlstad kommun vid processarbete samt vilken spelmekanism inom gamification som 

skulle kunna appliceras för att begränsa den upplevda utmaningen. 

Tabell 2. Utmaningar och applicerbara mekanismer inom gamification. 

Upplevd utmaning Applicerbar spelmekanism inom 

gamification 

Svårt att få verksamhetsutvecklarna att 

använda Processmodellen fullt ut. 

Poäng, Nivåer, Emblem 

Förändringsobenägenhet inom organisation. Introduktion, Socialt engagemang 

Medarbetarna förstår inte nyttan med Introduktion 
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processorientering. 

Processarbetet upplevs som alltför 

akademiskt och abstrakt. 

Introduktion 

Svårt att nå processmognad i de olika 

verksamheterna. 

Introduktion, Poäng, Resultatlista, Emblem, 

Nivåer 

Bristfälliga informationsanalyser Poäng, Resultatlista, Utmaningar/uppdrag 

Svårt att förankra i organisationen Socialt engagemang, Utmaningar/uppdrag, 

Emblem 

Brist på utbildning Introduktion 

Hålla liv i implementeringen av 

Processmodellen 

Socialt engagemang, Poäng, Resultatlista 

Modellerna som tas fram vid kartläggningar 

är inte allmänt vedertagna och spridda. 

Socialt engagemang, Utmaningar/uppdrag 

 

6.1 Rekommendation till Karlstad kommun 

De olika verksamheterna inom Karlstad kommun arbetar alla med processer i någon form det 

är helt klart. Däremot har de olika verksamheterna kommit olika långt i detta arbete. KBAB är 

det bolag som verkar ha kommit längst och låter faktiskt sina processer vara styrande och 

processerna kontrolleras och följs upp med hjälp av olika mätningar och nyckeltal. Resterande 

verksamheter har inte riktigt nått lika långt men alla verksamheter har nått det första steget 

enligt Processtrappan, nämligen att de har kartlagt sina processer. 

Anledningen till att det ser så olika ut inom organisationen gällande hur långt de olika 

verksamheterna har kommit i sin processorientering är att det inte finns någon uttalad önskan 

om det från den högsta ledningen inom kommunen utan det åligger varje enskild förvaltning 

och bolag att själva besluta om detta. Om det istället drivs på från högsta ledningen så skulle 

processmognaden inom hela organisationen fortskrida i samma takt vilket skulle leda till att 

alla medarbetare inom kommunen får känslan av att ”sitta i samma båt”. Vikten av ledningens 

stöd och engagemang är något som framhålls i litteraturen inom området. 

Vidare föreslås att Karlstad kommun prövar att applicera spelmekanismerna enligt ovan på de 

modeller/metoder som används som stöd för den processorienterade verksamhetsutvecklingen 

för att se om detta kan minska de utmaningar som medarbetarna som bedriver processarbete 

upplever och öka de positiva effekterna av den processorienterade verksamhetsutvecklingen. 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Eftersom denna studie är begränsad till enbart den teoretiska grunden för gamification hade 

det varit spännande att se en studie som fokuserar mer på gamification ur ett empiriskt 

perspektiv. Även en studie som testar att applicera spelmekanismerna inom gamification på 

en organisation som arbetar processorienterat hade varit spännande att se resultatet av. Till 

sist anser jag även att det hade varit av värde att göra en studie liknande denna på en annan 

kommun eller liknande organisation, för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 

de båda studierna. 

  



51 

 

Omnämnande 
 
Jag vill först och främst tacka min handledare Marie-Terese Christiansson för all hjälp och 

konstruktiva kritik under arbetet med denna uppsats, Tack. Vidare vill jag tacka Odd 

Fredriksson som ställde upp och läste och kommenterade mitt råmanus, de i 

handledningsgruppen som under hela skrivarbetet fungerat som stöd och bollplank samt alla 

andra som orkat läsa igenom råmanus och kommit med kommentarer samt självklart Karlstad 

kommun och de som ställde upp på intervju samt svarade på enkätundersökning, utan er hade 

inte uppsatsen gått att skriva! Sist men inte minst skulle jag vilja tacka alla som ställt upp 

otaliga gånger som barnvakter och dagishämtare, ni är så många så jag kör på efter principen 

”ingen nämnd, ingen glömd” men ni ska veta att utan er så hade det inte heller varit möjligt 

för mig att skriva denna uppsats!  

Återigen Tack till er alla. 

  



52 

 

Källförteckning 
 

Bartle, A. R. (2003). Designing Virtual Worlds. Indianapolis: New Riders Publishing  

 

Becker, J., Kugeler, M. & Rosemann, M. (red.). (2011). Process management: a guide for the 

design of business processes. New York: Springer. 

 

Christiansson, M-T. & Christiansson, B. (2006). Mötet mellan process och komponent – mot 

ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade 

informationssystem. Diss., Linköpings universitet.  

 

Christiansson, M-T. (2000). Processorientering i en inter-organisatorisk samverkan – med 

vilken strategi. I Nilsson, A.G. & Pettersson, J.P. (2000). Om metoder för systemutveckling i 

professionella organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Christiansson, M-T. (2014). POP- Självvärdering av processarbete.  (Karlstads Universitet, 

Handelshögskolan, Informatik.) 

 

Dale Prince, J. (2013). Gamification. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 

10 (3), 162-169. 

 

Franzon, G. (2009). Implementering av ett processorienterat arbetssätt: förutsättningar och 

hinder. Examensarbete, Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö. 

 

Gustafsson, F. & Tolgén, P. (2012). Gamification: mot en definition – En kvalitativ studie och 

kartläggning av begreppet gamification och dess framtida implementering. Examensarbete, 

Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier. 

 

Hiot, C. & Baguette, F. (2013). The use of gamification in marketing. Examensarbete, 

Högskolan i Halmstad.  

 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur. 

 

Jeston, J. & Nelis, J. (2006). Business process management: practical guidelines to successful 

implementations. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann. 

 

Keen, P.G.W. & Knapp, E.M. (1996). Every manager's guide to business processes: a 

glossary of key terms & concepts for today's business leader. Boston, Mass.: Harvard 

Business School Press. 

 

KLK. (2012). Syfte och förutsättningar. Karlstad kommun: Kommunledningskontoret. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kohlbacher, M. (2010). The effects of process orientation: a literature review. Business 

Process Management Journal, 16 (1), 135-152. 

 



53 

 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ljungberg, A. & Larsson, E. (2001). Processbaserad verksamhetsutveckling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Nilsson, A.G. & Pettersson, J.S. (red.) (2000). Om metoder för systemutveckling i 

professionella organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, E. & Valino, J. (2013). Gamification av digitalt lärande: En studie av attityder om 

spelelement i lärplattformar. Examensarbete, Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, Institutionen för informatik. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rentzhog, O. (1998). Processorientering: en grund för morgondagens organisationer. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Rosemann, M. (2006). Potential pitfalls of process modeling: part A. Business Process 

Management Journal, 12 (2), 249-254. 

 

Van Looy, A., De Backer, M., Poels, G., Snoeck, M. (2013). Choosing the right business 

process maturity model. Information & Management, 50 (7), 466-488. 

 

Van Looy, A., De Backer, M., Poels, G. (2014). A conceptual framwork and classification of 

capability areas for business process maturity. Enterprise Information Systems, 8 (2), 188-

224. 

 

Van Looy, A. (2014). Business Process Maturity: A Comparative Study on a Sample of 

Business Process Maurity Models. Cham: Springer International Publishing.  

 

Zichermann, G. & Cunninghamn, C. (2011). Gamification by Design. Sebastopol: O’Reilly 

Media, Inc. 

 

Åsberg, S. (2013). Social Networks in Education: A Facebook-Based Educational Platform. 

Examensarbete, Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. 

Elektroniska källor 

Christiansson, M-T. (2013). Att använda ett processorienterat arbetssätt med Karlstad 

kommuns Processmodell. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.offentligarummet.se/download/18.284c7fb913ecc8a1bfb1128/1369898692351/Pr

ocessmodellen_Karlstad.pdf. [2014-03-28]. 

 

Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L.E. & Dixon, D. (2011). Gamification: Toward a 

Definition. [Elektronisk] Tillgänglig: http://gamification-research.org/wp-

content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-Dixon.pdf. [2014-03-31]. 

 

Gamification.com. (2014). Gabe Zichermann – Gamification Co. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.gamification.co/gabe-zichermann/. [2014-06-25]. 

http://www.offentligarummet.se/download/18.284c7fb913ecc8a1bfb1128/1369898692351/Processmodellen_Karlstad.pdf
http://www.offentligarummet.se/download/18.284c7fb913ecc8a1bfb1128/1369898692351/Processmodellen_Karlstad.pdf
http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-Dixon.pdf
http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-Dixon.pdf
http://www.gamification.co/gabe-zichermann/


54 

 

 

Gartner, Inc. (2012). Gartner Reveals Top Predictions for IT Organizations and Users for 

2013 and Beyond. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.gartner.com/newsroom/id/2211115. 

[2014-03-17]. 

 

OrgChanger. (2012). A Splash of Innovation! [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://orgchanger.com/2012/11/01/a-splash-of-innovation/. [2014-06-06]. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. [2014-05-29]. 

  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2211115
http://orgchanger.com/2012/11/01/a-splash-of-innovation/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


55 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Introduktion till examensarbetet, följt av ett par frågor kring respondenten och dennes 

verksamhet. 

1. Berätta lite om företaget, mål, visioner osv. 

2. Din roll/titel. 

Processorienterad verksamhetsutveckling. 

1. Hur definierar ni begreppet process? 

2. Vad innebär processorientering enligt er? 

3. Hur arbetar ni med processer för att utveckla er verksamhet?  

– Kartlägga processer 

– Etablera processer 

– Värdera och förbättra processer 

– Processer styr 

4. Vilka förutsättningar/förkunskaper har varit nödvändiga för ert arbete med POVU? 

5. Vilka motiv låg till grund för den processorienterade verksamhetsutvecklingen? 

6. Hur tror ni att POVU kommer påverka verksamheten som helhet? 

7. Hur tror ni POVU kommer att påverka den enskilda arbetaren? 

8. Vilka utmaningar/problem har ni identifierat kring ert arbete med POVU? 

Effekter. 

1. Vilka effekter önskade ni uppnå i och med att ni började arbeta med POVU? 

2. Vilka effekter har ni uppnått genom att arbeta med POVU? 

Metoder. 

1. Har ni använt någon speciellt metodik? Varför/varför inte? 

2. Vilket har resultat av att använda en metod varit, enligt er mening? Positivt som 

negativt. 

3. Hur mogen skulle du vilja säga att er verksamhet är gällande processer, utgå från 

processtrappan (om respondenten känner till denna). 

4. Utifrån processtrappan, var siktar ni på att hamna med ert processarbete? 

5. Vilka effekter har ni identifierat utifrån de olika stegen i processtrappan? 

6. Vilka utmaningar har ni identifierat utifrån de olika stegen i processtrappan? 

Gamification.  

1. Spelar du själv några spel på mobil/platta eller dator?  

2. Om ja, Vad i spelandet är det du fastnar för och som motiverar dig att fortsätta spela? 

3. Känner du till begreppet gamification? 

4. Om ja, kan du ge något exempel på mekanismer inom GF som skulle appliceras på 

POVU? 
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Bilaga 2. Enkätundersökning. 
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