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Sammanfattning 
Att man gör verksamhetsprocesser körbara innebär att man exekverar modellerade processer 
och förvandlar processerna till ett levande arbetsflöde. För att använda körbara processer i 
verksamheten behöver man först kartlägga och modellera verksamhetens processer, vilket 
lämpligast gör enligt metoden Business Process Management.  
 
Tre vanliga processrelaterade problem är långa ledtider, dålig följsamhet av fastställda 
arbetssätt och regelverk samt bristfällig kontroll över hur arbetet fortskrider. Syftet med B-
uppsatsen är att undersöka vilken effekt användande av körbara processer får på 
verksamheten. 
 
För uppsatsen har en kvantitativ inriktad forskning tillämpats. Empirisk data har samlats in 
genom en riktad enkätundersökning till medlemmar i LinkedIn-gruppen ”Processorientering i 
praktiken”. Gruppens medlemmar är yrkesverksamma från både offentlig och privat 
näringsliv och har tagit del av någon form av utbildning inom processorientering i praktiken 
på Karlstad Universitet. Syftet med gruppen är att samproducera metoder för 
processorientering i praktiken som en del i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom 
processorienterad verksamhetsutveckling. 
 
Undersökningen visar att man är tveksam till att körbara processer medför kortare ledtider. 
Undersökningen visar också att det finns brister i hur verksamheter följer upp att 
medarbetarna följer fastställda processer och det upplevs att medarbetarna missar viktiga steg 
i processerna. Körbara processer medför bättre följsamhet av fastställda arbetssätt och 
regelverk. Körbara processer medför också bättre kontroll över hur arbetet fortskrider. 
 
Nyckelord: körbara verksamhetsprocesser, business process management, ledtider, 
följsamhet, kontroll. 
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1. Inledning
I inledningsavsnittet presenteras problembakgrund och därefter introduceras 
undersökningens syfte, forskningsfrågor, målgrupp och avgränsningar. 

1.1. Problembakgrund 
Att man gör verksamhetsprocesser körbara innebär enligt Bizagi (2015) att man exekverar 
modellerade processer och förvandlar processerna till ett levande arbetsflöde. För att använda 
körbara processer i verksamheten behöver man först kartlägga och modellera verksamhetens 
processer, vilket enligt Ljungberg och Larsson (2012) lämpligast görs enligt metoden 
Business Process Management.  

Processorientering avser att tydliggöra de vita fläckarna i organisationsschemat vilket innebär 
att förklara kopplingar, överlämnanden och ansvar för det som sker mellan avdelningar i en 
organisation. För att få denna helhetssyn utforskar man verksamheten som processer vilket 
innebär att man studerar flödet av aktiviteter horisontellt igenom verksamheten och 
koncentrerar sig på vad som görs, på vilket sätt och för vem (Christiansson 2000a). Ansvaret i 
en processorienterad organisation är uppdelat i processledning, resursledning och 
arbetsledning. I klassiska funktionsbaserade organisationer är det individen som tar ansvar för 
att arbetet blir utfört. I processorienterade organisationer är det istället ett team som tar 
gemensamt ansvar för arbetet i processen (Ljungberg & Larsson 2012) 

Tre vanliga processrelaterade problem är långa ledtider, dålig följsamhet och bristfällig 
kontroll. Långa ledtider innebär att den tid det tar från start till slut är för lång. De vanligaste 
orsakerna är att processerna drivs med hjälp av e-post som skickas mellan användarna och att 
uppgifterna blir liggande för länge utan åtgärd. Problemet med dålig följsamhet innebär att 
man har beslutat att processen ska följa ett visst regelverk men problemet är att dessa inte 
följs, ofta på grund av okunskap, oförståelse eller att det är för komplext att följa regelverket. 
Om man ofta ställer frågor som ”Vet du status på ..?”, ”Vet du vem som jobbar med ..?” är det 
tydliga tecken på bristfällig kontroll över  hur  arbetet  i  verksamheten  fortskrider  (Dynacore 
2014). 

Den här uppsatsen avser att svara på om användande av körbara verksamhetsprocesser leder 
till kortare ledtider, bättre följsamhet och bättre kontroll.  

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken effekt användande av körbara processer får 
på verksamheten. 

1.3. Undersökningsfrågor 
• Kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till kortare ledtider?
• Kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till bättre följsamhet?
• Kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till bättre kontroll?
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1.4. Målgrupp 
Målgruppen för detta självständiga examensarbete är organisationer som arbetar med, eller 
ska införa, processorienterad verksamhetsutveckling och vill veta mer om vilka effekter 
användning av körbara processer kan få på verksamheten. 
 

1.5. Avgränsningar 
Empirisk data samlas in genom en enkätundersökning riktad till medlemmar i Linkedin-
gruppen ”Processorientering i praktiken”. Medlemmar i gruppen är personer som tagit del av 
någon form av utbildning kring processorientering i praktiken (PoP) och fortsätter samverkan 
inom ramen för detta nätverk med yrkesverksamma från både offentligt och privat näringsliv. 
Syftet med gruppen är att samproducera metoder för processorientering i praktiken som en del 
i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom processorienterad verksamhetsutveckling. 
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2. Teori
Teoriavsnittet ska bidra till en grundläggande beskrivning av körbara processer och 
processorienterad verksamhetsutveckling. Kapitlet inleds med att beskriva körbara processer. 
Därefter beskrivs processorienterad verksamhetsutveckling och begreppen 
verksamhetsprocess, business process management och organisationen i en 
processorienterad verksamhet. 

2.1. Körbara verksamhetsprocesser 
Att man gör verksamhetsprocesser körbara innebär enligt Bizagi (2015) att man exekverar 
modellerade processer och förvandlar processerna till ett levande arbetsflöde.  

Körbara verksamhetsprocesser ser till att rätt personer gör rätt saker, i rätt ordning och rätt tid, 
med hjälp av rätt information. Fördelarna med körbara verksamhetsprocesser är att de ökar 
organisationens kontroll och effektivitet samtidigt som kostnader reduceras. Genom körbara 
processer kan man se svagheter och trender i arbetsflödet i realtid. Ytterligare fördelar är att 
man kan sätta maxtider och alarm, spåra förändringar i processerna och upptäcka flaskhalsar 
genom att visualisera processens ledtider (Flexite 2015).  

Det är viktigt att verksamhetsprocessen är modellerad på ett sådant sätt att 
modelleringssystemet kan ge stöd för att köra verksamhetsprocessen. För att ett 
modelleringssystem ska kunna hantera körbara verksamhetsprocesser behöver systemet 
följande tre komponenter: exekveringsmotor, modelleringsverktyg och hanterare för 
arbetslistor. Exekveringsmotorns funktioner består av förmågan att kunna skapa körbara 
processer, förmågan att kunna fördela arbete till de deltagare som ska utföra aktiviteter i 
processerna samt förmågan att automatiskt hämta och lagra data som krävs för genomförandet 
av aktiviteterna i processerna. Exekveringsmotorn övervakar kontinuerligt progressen av olika 
ärenden och samordnar vilka aktiviteter som ska utföras genom att generera arbetsmoment. 
Modelleringsverktyget tillhandahåller funktionalitet för att skapa processmodeller. Hanteraren 
för arbetslistor tillhandahåller arbetsmoment till de deltagare som ska utföra aktiviteterna i 
processerna. Exekveringsmotorn håller reda på vilka arbetsmoment som står på tur och gör 
dem tillgängliga genom hanteraren av arbetslistor. När en deltagare har valt och startat ett 
arbetsmoment i deras arbetslista återges det motsvarande elektroniska formuläret på 
datorskärmen. Deltagaren kan då ange information i formuläret och signalera till 
exekveringsmotorn att arbetsmomentet är slutfört (Dumas et al. 2013). 

Ett av de viktigaste inslagen i Business Process Management är att göra 
verksamhetsprocesserna körbara. Företag kan med hjälp av körbara verksamhetsprocesser 
simulera befintliga processer för att identifiera eventuella effektivitetsbrister och flaskhalsar 
(Accenture 2013) 

Dynacore (2014) menar att långa ledtider, dålig följsamhet och bristfällig kontroll löses 
genom att göra verksamhetsprocesser körbara. Långa ledtider innebär att den tid det tar från 
start till slut är för lång. De vanligaste orsakerna till långa ledtider är att processerna drivs 
med hjälp av e-post som skickas mellan användarna och att uppgifterna blir liggande för länge 
utan åtgärd. Problemet med dålig följsamhet innebär att man har beslutat att processen ska 
följa ett visst regelverk men problemet är att dessa inte följs, ofta på grund av okunskap, 
oförståelse eller att det är för komplext att följa regelverket. Man kan säkerställa följsamheten 
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genom att göra processen körbar vilket medför att arbetsflödet kontrolleras. Kontrollen 
innebär styrning av vad som ska utföras när, av vem och i vilken ordning och att man får en 
signal om vilka steg i processen som inte fungerar optimalt. Om man saknar uppföljning av 
hur arbetet fortskrider beror det ofta på att arbetet sker genom kommunikation via e-post samt 
att det saknas verktyg för att medarbetaren ska kunna färdigställa uppgiften. Därför bör man 
identifiera varje process unikt och även varje uppgift i processen unikt i ett system för körbara 
processer vilket medför att det blir möjligt att följa arbetet i detalj. Systemet för körbara 
processer hanterar rapportering av avvikelser till exempel via ett administrationsverktyg 
(Dynacore 2014). Administrationsverktyg är nödvändiga för att kunna administrera alla 
operativa frågor vid användande av körbara processer. I fall en person inte kan arbeta på 
grund av till exempel sjukdom eller semester måste systemet för körbara processer känna till 
detta för att undvika att arbetsmoment tilldelas denna person. Administrationsverktyg kan 
också användas för att övervaka prestandan av de körbara processerna. Verktygen samlar in 
data från olika körningar för att mäta den genomsnittliga tiden för en process cykel och för att 
identifiera körningar som tar för lång tid (Dumas et al. 2013). 
 

2.2. Processorienterad verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling bör ske i ett helhetsperspektiv för att olika förbättringsåtgärder ska 
leda till synergieffekter i verksamheten. Verksamhetsutveckling kan bestå av affärsutveckling, 
processutveckling och systemutveckling vilka bör samordnas för att verksamheter ska vara 
konkurrenskraftiga. Nyckeln till att få ett samspel är verksamhetens processer. Vad 
verksamheter ska göra, för vem och varför uttrycks i affärsstrategier och förverkligas genom 
processer med hjälp av informationssystem och informationsteknik. Anledning till att påbörja 
verksamhetsutveckling kan vara att exempelvis koordinera ledning och operativ verksamhet, 
skapa lärande organisationer, kompetensutveckla personal och utveckla nya produkter och 
tjänster (Christiansson 2000a). 
 

2.2.1. Verksamhetsprocess 
En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer 
behovet (Ljungberg & Larsson, 2012). En process består av ett antal händelser och aktiviteter. 
I tillägg finns det beslutspunkter, tillfällen när ett beslut avgör vilken väg en process skall ta. 
Processer innehåller ett antal aktörer, fysiska objekt och abstrakta objekt och en utförd 
process kan ha ett eller flera resultat (Dumas et al. 2013). 

Christiansson (2000b) menar att följande egenskaper kännetecknar en process: 
• har en början och ett slut, 
• består av strukturerade sammanhängande aktiviteter som är repetitiva och förbrukar 

resurser av olika slag,  
• bidrar till att uppfylla verksamhetens mål och 
• bidrar till att skapa värde för externa kunder / klienter. 

 
Processer syftar till att tillfredsställa kundens behov och kunderna kan vara interna eller 
externa. En process börjar med ett kundbehov och slutar med att behovet tillfredsställs och 
kunden är nöjd. Det är viktigt att anpassa verksamheten utifrån kundens behov och många 
gånger är det kunden som bäst känner till leverantörens styrkor och svagheter i processen 
(Ljungberg & Larsson, 2012). 
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Enligt Elverskog (2008) finns det tre typer av processer i en verksamhet. Dessa tre typer av 
processer är huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. En huvudprocess skapar 
värde till en extern kund. En stödprocess ger indirekt värde till extern kund genom att stödja 
huvudprocesserna och behövs för att huvudprocesserna ska fungera på bästa möjliga sätt. En 
ledningsprocess behövs för att styra och utveckla huvudprocesser och stödprocesser. 

2.2.2. Business Process Management 
Business Process Management (BPM) är förmågan att bilda sig en uppfattning över hur 
arbetet utförs i en organisation för att ta tillvara på möjligheter till förbättringar. BPM handlar 
om att hantera hela kedjan av händelser, aktiviteter och beslut som ger mest värde till 
organisationen och dess kunder (Dumas et. al. 2013). 

Eftersom företag runt om i världen brottas med en osäker ekonomisk miljö, tuffare 
konkurrenter och en snabbt utvecklande teknik börjar fler och fler företag implementera BPM 
i sina verksamheter. Genom att införa BPM i sina verksamheter kan företagsledare få en 
klarare bild över hur väl deras nyckelprocesser fungerar och var de kan effektiviseras. 
(Accenture 2013) 

BPM består av en cykel av följande sex faser: processidentifiering, processmodellering, 
processanalysering, processförbättring, processimplementering och processövervakning och 
kontroll (Dumas et. al. 2013). 

Den första fasen, processidentifiering, kallas ofta för processkartläggning. Det mest effektiva 
sättet att lyfta fram processernas syfte, uppbyggnad och utseende är att rita kartor över 
processerna, därför benämningen processkartläggning. Genom att beskriva verksamheten 
grafiskt förklaras hur organisationens delar hör ihop och hur delarna samverkar med varandra 
för att skapa värde för kunden (Ljungberg & Larsson 2012). I denna fas kommer 
affärsproblem blottläggas, processer med problem att hittas och relateras till varandra. 
Resultatet av identifieringen är en ny eller uppdaterad processtruktur som visar en överblick 
över organisationens processer och hur de är relaterade till varandra (Dumas et. al. 2013). 

Processmodellering, som är den andra fasen i BPM, innebär att man visualiserar en process i 
en konceptbaserad modell (Ljungberg & Larsson 2012).  Dumas et. al. (2013) menar att fasen 
också kan kallas processutforskande där man genom att dokumentera ner nuvarande process 
visar dess status i form av en eller flera processgrafer.  

I den tredje fasen, processanalysen, är syftet med att mäta att skapa underlag för styrning och 
utveckling. All mätning måste ske på ett sätt som tillåter relevanta och intelligenta analyser 
(Ljungberg & Larsson 2012). Frågetecken som är associerade med nuvarande process 
identifieras, dokumenteras och om möjligt klassificeras med mätetal. Utkomsten av fasen är 
en strukturerad samling av frågetecken. Vanligtvis prioriteras frågetecknen utifrån deras 
angelägenhet (Dumas et. al. 2013). 

Den fjärde fasen i BPM är processförbättring som innebär att hitta ändringar i processen 
vilket gör att frågetecken från föregående fas rätas ut. Flera alternativ analyseras och jämförs 
för att hitta bästa resultat (Dumas et. al. 2013). Den grundläggande tanken med ständiga 
processförbättringar är att det alltid finns ett sätt att nå högre kvalitet till en lägre kostnad. 
Alla aktörer måste vara delaktiga för att en organisation kontinuerligt ska kunna arbeta med 
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förbättring. Alla aktörer behöver se det som sin uppgift att aktivt arbeta för att hitta 
kvalitetsbrister i verksamheten och medverka till att dessa åtgärdas (Ljungberg & Larsson 
2012). 
 
I den femte fasen, processimplementationen, arbetar man i tre steg för att effektivt etablera 
processer i en verksamhet. Första steget är att analysera gap och planera etableringen. Andra 
steget är att genomföra etableringen och stänga gap. Tredje och sista steget är att följa upp och 
stödja användningen. Organisationens mognadsnivå samt processens roll och mål har stor 
betydelse för implementationen. Det krävs avsevärt mer arbete att få en process etablerad i en 
traditionellt arbetande organisation (Ljungberg & Larsson 2012). Det finns ett antal problem 
man kan stöta på vid etablering av verksamhetsprocesser. Det kommer finnas medarbetare 
som tycker att processerna är absurda eller helt enkelt inte håller med om dem. Man ska prata 
med medarbetarna och fråga hur de tror man kan förbättra processerna. Man behöver inte 
genomföra alla de föreslagna förändringarna, men det visar att man överväger deras 
alternativ.  Ytterligare ett problem är att det är vanligt att en anställd, som arbetar under stress 
på grund av en deadline, missar ett steg i en process. Det kan vara svårt att undvika detta i en 
arbetsmiljö som kräver att man arbetar mot tuffa deadlines. En lösning på detta problem kan 
vara att man planerar effektivare och ger medarbetaren mer tid att färdigställa projektet. Om 
det inte går att förhandla med kunden om mer tid kan man försöka kommunicera med 
medarbetarna och låta dem justera sina scheman för att kunna färdigställa projekt i tid utan att 
behöva arbeta under stress och missa steg i processen. Det kan också uppstå problem vid 
etableringen på grund av att tilldelat ansvar saknas. Det uppstår problem när medarbetaren 
tycker att det är processerna som är anledningen till problemet och inte medarbetaren själv. 
En del medarbetare kan tycka att processerna är felaktiga och behöver rättas till. Självklart 
kan vara så, men det behöver inte vara det. Om processen tidigare har varit framgångsrik är 
det troligast att det är ett mänskligt problem och inte problem med processen. Det är viktigt 
ansvar delas ut för processerna till enskilda medarbetare, för att de ska veta att om något går 
fel hålls de ansvariga för detta (Patankar 2014). 
  
I den sjätte och sista fasen i cykeln, som är övervakning och kontroll av processer, samlas 
relevant data in som analyseras för att se hur bra processen fungerar. Flaskhalsar, 
återkommande fel eller avvikelser identifieras som behöver åtgärdas, därför repeteras cykeln 
kontinuerligt (Dumas et. al. 2013). 
 

2.2.3.  Processorienterad organisation 
Processorientering avser bland annat att tydliggöra de vita fläckarna i organisationsschemat 
vilket innebär att förklara kopplingar, överlämnanden och ansvar för det som sker mellan 
avdelningar i en organisation. För att få denna helhetssyn utforskar man verksamheten som 
processer vilket innebär att man studerar flödet av aktiviteter horisontellt igenom 
verksamheten och koncentrerar sig på vad som görs, på vilket sätt och för vem. Medarbetarna 
står i centrum i en processorienterad organisation eftersom de har vetskap om vilka aktiviteter 
som utförs och på vilket sätt. Medarbetarnas kunskap är vital för att kunna beskriva hur 
verksamheter bedrivs. Processorientering skapar samtidigt ett engagemang och delaktighet i 
verksamhetsutvecklingen. (Christiansson 2000a) 
 
Ljungberg och Larsson (2012) menar att ansvaret i en processorienterad organisation är 
uppdelat i processledning, resursledning och arbetsledning. I klassiska funktionsorienterade 
organisationer är det individen som tar ansvar för att arbetet blir utfört. Hur man arbetar i en 
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funktionsorienterad organisation liknas ibland vid att man befinner sig i funktionsbaserade 
silor, eller att det finns murar mellan en organisations avdelningar eller funktioner. Murarna 
symboliserar mentala, kulturella, kunskapsmässiga, organisatoriska, förståelsemässiga 
skillnader mellan avdelningar. I processorienterade organisationer är det istället ett team som 
tar gemensamt ansvar för arbetet i processen.  

Processägaren hittar man i den processorienterade organisationens processledning. 
Processägaren har totalt ansvar för processen, vilket förutsätter att han eller hon har 
befogenhet att implementera genomgripande förändringar längs hela processen. 
Processägarens uppgift är att konstruera processen, förmedla hur de enskilda 
arbetsuppgifterna i processen skapar en helhet samt att smörja processen när oväntade 
problem uppstår. Processägaren är en person, utsedd av ledningen för att ansvara för att 
processen som helhet är ändamålsenlig, effektiv och flexibel. Det är processägarens ansvar att 
se till att processen verkligen används. Processägaren har övergripande ansvar att bestämma 
processens riktning samt för att utveckla processen för att verksamhetens mål och visioner 
kan uppnås. Av alla medarbetare i en verksamhet är det enbart ett begränsat antal personer 
som är processägare (Ljungberg & Larsson 2012). 

Resursägaren ingår i den processorienterade organisationens resursledning. En resursägare 
äger en specifik del av verksamhetens resurser, oftast en grupp människor med liknande 
kompetens. Det är resursägarens ansvar att säkerställa att alla inom gruppen har en uppgift i 
en eller flera processer. Resursägaren ansvarar också för att vara med och lösa verksamhetens 
resurskonflikter, att utvecklingsplan för varje individ etableras och följs samt hanterar 
rekryteringsfrågor och kompetensplanering (Ljungberg & Larsson 2012). 
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3. Metod 
I metodavsnittet presenteras det vetenskapliga tillvägagångssätt som tillämpats, följt av det 
valda undersökningsupplägget. Vidare presenteras tillvägagångssätt för insamling och 
bearbetning av undersökningsdata, etiskt förhållningssätt samt validitet och reliabilitet. 
 

3.1. Vetenskapligt angreppssätt 
I denna B-uppsats har ett kvantitativt tillvägagångssätt tillämpats eftersom syftet är att 
undersöka vilka effekter användande av körbara processer får på verksamheten. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2014) syftar beteckningarna kvantitativt och kvalitativt inriktad 
forskning på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den information man har 
samlat in. Kvantitativt inriktad forskning är forskning som innebär mätningar vid 
datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel och Davidsson, 2014).  
Kvantitativt bearbetad information bygger på den statistiska vetenskapen. Kvalitativt inriktad 
forskning är forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data i form av kvalitativa 
intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & 
Davidsson 2014). Ahrne (2011) menar att man kan få svar på människors upplevelser av olika 
slag och deras syn på verkligheten genom kvalitativa studier. I kvalitativ forskning utgår man 
från att verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt och att det inte finns en absolut och 
objektiv sanning. Hedin (2011) refererar till (Mc Cracken 1988) som menar att kvalitativa 
studier ofta omfattar ett litet antal personer som undersöks på djupet. Hedin (2011) menar att 
forskaren själv är ett viktigt redskap i den kvalitativa studien då det gäller att samla in och 
tolka data.   
 

3.2. Insamling av data 
För att få frågeställningar besvarade finns det olika sätt att samla information. Man kan 
använda sig av befintliga dokument, test och prov, olika former av självrapporteringar, 
attitydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter (Patel & Davidsson 2014). 
 
Man måste vara kritisk till dokumenten för att kunna göra en bedömning om fakta är pålitlig. 
Källkritiken innebär att man måste ta reda på när, var, varför och under vilka omständigheter 
dokumentet skapats. Man behöver också ta ställning till upphovsmannen av dokumentet. 
Ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar kallas för primärkällor och övriga 
kallas för sekundärkällor (Patel & Davidsson 2014) 
 
I denna uppsats har data samlats in från både primära och sekundära källor. Primära data har 
samlats in genom en enkätundersökning riktad till medlemmar i LinkedIn-gruppen 
”Processorientering i praktiken”. Uppsatsens sekundära data har samlats in genom 
studentlitteratur, böcker, vetenskapliga artiklar och Internetkällor som är av betydelse för 
uppsatsens syfte. 
 

3.3. Undersökningsupplägg 
Survey-metoden har valt att tillämpas för denna uppsats eftersom information ska samlas in 
från en större avgränsad grupp för att göra det möjligt att analysera och svara på 
problemfrågeställningarna. 
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Survey innebär att undersökningen görs på en större avgränsad grupp med exempelvis 
enkäter, dvs. frågeformulär, eller en intervju och används ofta för att besvara på frågor som 
rör vad, var, när och hur. Survey-undersökningar ger möjlighet att samla information om ett 
större antal variabler, men kan också ge en stor mängd information om ett begränsat antal 
variabler. Survey-undersökningarna tillämpas oftast då man vill ha svar på frågor som rör vad, 
var, när och hur. Vid användning av enkäter för undersökningen finns det möjlighet att 
motivera individerna genom missivet, som är det brev som följer med enkäten. Missivet ska 
innehålla all information som finns och det är viktigt att det är korrekt utformat (Patel & 
Davidsson 2014).  

Det är viktigt att först tydliggöra avsikten med enkäten och att understryka vikten av den 
svarandes medverkan. Det är även viktigt att man även tydliggör om den svarandes bidrag är 
konfidentiellt eller inte, likaså är det viktigt att det är tydligt om deltagandet är anonymt. Att 
enkäten är anonym innebär att det inte finns någon möjlighet att ange namn eller annan 
identifiering. Att enkäten är konfidentiell innebär att den svarande identifieras men att det 
bara är den som utför enkäten som får tillgång till de personliga uppgifterna. Dessa uppgifter 
kan användas för att påminna utvalda personer att svara på enkätundersökningen, för att sedan 
radera de personliga uppgifterna (Patel & Davidsson 2014). 

Fördelarna med enkätundersökningar är att undersökningar kan göras på ett stort urval, 
respondenterna kan i lugn och ro besvara frågorna och överväga svarsalternativen samt att 
frågeformuleringarna vanligtvis är samma för alla respondenter. Nackdelarna med 
enkätundersökningar är att enkätundersökningar kan ge ett visst bortfall på grund av låg 
kvalitet på konstruerade frågor och respondenterna inte har någon möjlighet att ställa 
följdfrågor om något är oklart (Bertram 2009). 

I figur 1 redovisas hur enkätfrågorna är kopplade till undersökningsfrågorna. 

Figur 1: Hur enkätfrågorna är kopplade till undersökningsfrågorna. 
Källa: Författaren. 
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3.4. Etiskt förhållningssätt 
De fyra grundläggande forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2012).  I undersökningen har 
alla personer som deltagit i studiens enkätundersökning blivit informerade om syftet med 
undersökningen, att deltagandet är frivilligt och att undersökningen är anonym.  

3.5. Validitet och reliabilitet 
Vid vetenskapliga undersökningar vill man veta hur säker informationen är. Dels måste vi 
veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, vi måste alltså veta att vi har god validitet. 
Vi måste också veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, vi måste alltså veta att vi har god 
reliabilitet. Vi kan inte koncentrera oss på bara validitet eller bara reliabilitet, utan vi måste 
koncentrera oss på både och (Patel & Davidsson 2014).  

Patel och Davidsson (2014) menar att tre tumregler lyder så här: 

• ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”. Om man vill mäta intelligens och
tar ett måttband och mäter huvudets omkrets, blir mätningen tillförlitlig men det är
inte därför mera säkert att man har mätt intelligensen.

• ”Låg reliabilitet ger låg validitet”. Om min mätning inte är tillförlitlig, hur vet jag då
vad jag mäter?

• ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”. För att veta vad
jag mäter måste min mätning vara tillförlitlig.

Ambitionen med uppsatsen har varit att åstadkomma hög validitet och reliabilitet. Teorin har 
samlats in genom studentlitteratur, böcker, vetenskapliga artiklar och Internetkällor som är av 
betydelse för uppsatsens syfte. För att säkerställa hög validitet har dels undersökningsfrågor 
som är direkt kopplade till problemområdet formulerats, dels har dessa undersökningsfrågor 
besvarats genom en enkät vars frågor utformats för att kunna belysa varje undersökningsfråga 
från minst tre håll (se figur 1). För att uppnå hög reliabilitet har empirin samlats in genom
en enkätundersökning riktad till medlemmar i LinkedIn-gruppen ”Processorientering i 
praktiken”. Medlemmar i gruppen är personer som tagit del av någon form av utbildning kring 
processorientering i praktiken (PoP) och fortsätter samverkan inom ramen för detta nätverk 
med yrkesverksamma från både offentligt och privat näringsliv. Syftet med gruppen är att 
samproducera metoder för processorientering i praktiken som en del i kompetensutveckling 
och erfarenhetsutbyte inom processorienterad verksamhetsutveckling. Enkätundersökningens 
låga svarsfrekvens på 17 % medför att det är svårt att veta ifall de som besvarade enkäten är 
representativa för hela målgruppen.  
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4. Empiri
I Empiriavsnittet presenteras primära data som samlats in genom enkätundersökning. 

En enkätundersökning skapades i verktyget Google Forms och skickades ut till 70 personer 
som är medlemmar i LinkedIn-gruppen Processorientering i praktiken. Gruppens medlemmar 
är yrkesverksamma från både offentlig och privat näringsliv och har tagit del av någon form 
av utbildning inom processorientering i praktiken på Karlstad Universitet. Syftet med gruppen 
är att samproducera metoder för processorientering i praktiken som en del i 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom processorienterad verksamhetsutveckling.  

I detta empirikapitel kommer 7 av frågorna som ställdes i enkäten (se bilaga 1) att presenteras. 
Endast de enkätfrågor som är väsentliga för att svara på uppsatsens undersökningsfrågor tas 
upp i detta kapitel.  

Totalt besvarades 17 % (n=12) av de utskickade enkäterna (se bilaga 2). 

Figur 2: Enkätundersökningens svarsfrekvens. 
Källa: Författaren.  

4.1. Användning av IT-stöd 

4.1.1. IT-stöd för modellering av verksamhetsprocesser 
I figur 3 visas svaren på frågan ”Använder er organisation IT-stöd för att modellera 
verksamhetsprocesser?”. Av respondenterna använde 58 % (n=7) IT-stöd för att modellera 
verksamhetsprocesser. 

Figur 3: Använder er organisation IT-stöd för att modellera verksamhetsprocesser? 
Källa: Författaren. 
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I figur 4 visas svaren på frågan ”Är er organisations verksamhetsprocesser publicerade och 
tillgängliga för alla medarbetare på exempelvis ett intranät?”. Av de 7 personer som svarade 
att de använder IT-stöd för att modellera verksamhetsprocesser var det 71 % (n=5) som 
svarade att verksamhetsprocesserna finns publicerade och tillgängliga för alla medarbetare. 

Figur 4: Är er organisations verksamhetsprocesser publicerade och tillgängliga för alla medarbetare på 
exempelvis ett intranät?  
Källa: Författaren. 

4.1.2. IT-stöd för körbara verksamhetsprocesser 
I figur 5 visas svaren på frågan ”Använder er organisation IT-stöd för körbara 
verksamhetsprocesser?”. Av de 7 personer som svarade att de använder IT-stöd för att 
modellera verksamhetsprocesser var det 43 % (n=3) som använder IT-stöd för körbara 
verksamhetsprocesser.  

Figur 5: Använder er organisation IT-stöd för körbara verksamhetsprocesser? 
Källa: Författaren. 
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4.2.  Ledtider 
I figur 6 visas svaren på frågan ”Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför 
kortare ledtider?”. Av de 3 personer som svarade att de använder IT-stöd för att modellera 
verksamhetsprocesser var det 1 person som instämmer helt och 2 personer som var 
tveksamma till om körbara verksamhetsprocesser medför kortare ledtider.  

 
Figur 6: Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför kortare ledtider?  
Källa: Författaren. 
 

4.3.  Följsamhet av verksamhetsprocesser 
I figur 7 visas svaren på frågan ”Följer er organisation upp och kontroller att alla medarbetare 
följer fastställda steg i processerna?”. Av de 7 personer som svarade att de använder IT-stöd 
för att modellera verksamhetsprocesser var det 14 % (n=1) som svarade instämmer helt, 43 % 
(n=3) som svarade instämmer delvis, 29 % (n=2) var tveksamma och 14 % (n=1) tog delvis 
avstånd till att organisationen följer upp och kontrollerar att alla medarbetare följer fastställda 
steg i processerna.  

 
Figur 7: Följer er organisation upp och kontrollerar att alla medarbetare följer fastställda steg i processerna?  
Källa: Författaren. 
 
I figur 8 visas svaren på frågan ”Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför bättre 
följsamhet av fastställda arbetssätt och regelverk?”. Av de 3 personer som svarade att de 
använder IT-stöd för körbara verksamhetsprocesser svarade samtliga att de instämmer helt på 
att körbara processer medför bättre följsamhet av fastställda arbetssätt och regelverk.  
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Figur 8: Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför bättre följsamhet av fastställda arbetssätt och 
regelverk?  
Källa: Författaren. 
 

4.4.  Kontroll 
I figur 9 visas svaren på frågan ”Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför bättre 
kontroll över hur arbetet fortskrider?”. Av de 3 personer som svarade att de använder IT-stöd 
för körbara verksamhetsprocesser var det samtliga som svarade att de instämmer helt på att 
körbara processer medför bättre kontroll över hur arbetet fortskrider.  

 
Figur 9: Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför bättre kontroll över hur arbetet fortskrider?  
Källa: Författaren. 
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5. Analys 

Analysavsnittet presenterar en analys utifrån teorin och den insamlade empiriska 
informationen.  
 

5.1.  Ledtider 
Undersökningsfrågan ”kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till kortare 
ledtider?” analyseras enligt följande aspekt: 
 

• Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför kortare ledtider?  
 
Av de respondenter som använde körbara processer var det 67 % som svarade att de var 
tveksamma till att körbara processer medför kortare ledtider medan 33 % instämde helt. 
Svaren på frågorna talar emot påståendet att långa ledtider löses genom att göra 
verksamhetsprocesser körbara (Dynacore 2014). 
 

5.2. Följsamhet 
Undersökningsfrågan ”kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till bättre 
följsamhet?” analyseras enligt följande aspekter: 
 

• Följer er organisation upp och kontrollerar att alla medarbetare följer fastställda steg i 
processerna? 
 

• Händer det att medarbetarna i er organisation missar viktiga steg i processerna på 
grund av exempelvis stress? 

 
• Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför bättre följsamhet av fastställda 

arbetssätt och regelverk? 
 

• Upplever du att körbara verksamhetsprocesser minskar risken att viktiga steg i 
processen missas? 

 
Av de respondenter som använde verktyg för att modellera sina processer men inte använde 
körbara processer var det 57 % som upplever att medarbetarna i organisationen missar viktiga 
steg i processerna, en person svarade instämmer helt och tre personer svarade instämmer 
delvis. 43 % av respondenterna var tveksamma och tog delvis avstånd till att organisationen 
följer upp och kontrollerar att alla medarbetare följer fastställda steg i processerna. Svaren 
visar att det finns brister i hur verksamheter följer upp att medarbetarna följer fastställda 
processer och att mer än hälften upplever att medarbetarna missar viktiga steg i processerna. 
Svaren styrker påståendet att det finns problem med dålig följsamhet av processer (Dynacore 
2014). 
 
Samtliga av respondenterna som använde körbara processer instämde helt med att körbara 
processer medför bättre följsamhet av fastställda arbetssätt och regelverk. Svaren styrker 
påståendet att man kan säkerställa följsamheten genom att göra processen körbar vilket 
medför att arbetsflödet kontrolleras. (Dynacore 2014).  
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5.3. Kontroll 
Undersökningsfrågan ”kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till bättre 
kontroll?” analyseras enligt följande aspekt: 
 

• Upplever du att körbara verksamhetsprocesser medför bättre kontroll över hur arbetet 
fortskrider? 
 

Samtliga av respondenterna som använde körbara verksamhetsprocesser instämde helt med att 
körbara processer medför bättre kontroll över hur arbetet fortskrider. Svaren styrker 
påståendet att man bör identifiera varje process unikt och även varje uppgift i processen unikt 
i ett system för körbara processer vilket medför att det blir möjligt att följa arbetet i detalj 
(Dynacore 2014). Svaren styrker även påståendet att körbara verksamhetsprocesser ökar 
organisationens kontroll (Flexite 2015). 
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6. Slutsats 
Slutsatsavsnittet avser att presentera slutsatser baserade på analysen och dess resultat med 
utgångspunkt från syftet med undersökningen. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken effekt användande av körbara processer får 
på verksamheten vad det gäller ledtider, följsamhet av fastställda arbetssätt och kontroll över 
hur arbetet fortskrider.  
 
Uppsatsens undersökningsfrågor som ska besvara syftet är: 
 
• Kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till kortare ledtider? 
• Kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till bättre följsamhet? 
• Kan användande av körbara verksamhetsprocesser leda till bättre kontroll? 
 
Undersökningen visar att man är tveksam till att körbara processer medför kortare ledtider. 
Undersökningen visar också att det finns brister i hur verksamheter följer upp att 
medarbetarna följer fastställda processer och det upplevs att medarbetarna missar viktiga steg 
i processerna. Körbara processer medför bättre följsamhet av fastställda arbetssätt och 
regelverk. Körbara processer medför också bättre kontroll över hur arbetet fortskrider. 
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7. Bilaga 1 – Enkätfrågor 
	  
1.	  Använder	  er	  organisation	  IT-‐stöd	  för	  att	  modellera	  verksamhetsprocesser?	  
a)	  Ja	  
b)	  Nej	  
	  
2.	  Vilket	  verktyg	  för	  processmodellering	  använder	  din	  organisation?	  
…………………………………………………………………………………	  
	  
3.	  Är	  er	  organisations	  verksamhetsprocesser	  publicerade	  och	  finns	  tillgängliga	  för	  alla	  medarbetare	  
på	  exempelvis	  ett	  intranät?	  
a)	  Ja	  
b)	  Nej	  
c)	  Vet	  inte	  
	  
4.	  Följer	  er	  organisation	  upp	  och	  kontrollerar	  att	  alla	  medarbetare	  följer	  fastställda	  steg	  i	  
processerna?	  
1)	  Instämmer	  helt	  
2)	  Instämmer	  delvis	  
3)	  Tveksam	  
4)	  Tar	  delvis	  avstånd	  
5)	  Tar	  helt	  avstånd	  
	  
5.	  Händer	  det	  att	  medarbetarna	  i	  er	  organisation	  missar	  viktiga	  steg	  i	  processerna	  på	  grund	  av	  
exempelvis	  stress?	  	  
1)	  Instämmer	  helt	  
2)	  Instämmer	  delvis	  
3)	  Tveksam	  
4)	  Tar	  delvis	  avstånd	  
5)	  Tar	  helt	  avstånd	  
	  
6.	  Använder	  er	  organisation	  IT-‐stöd	  för	  körbara	  processer?	  
a)	  Ja	  
b)	  Nej	  
c)	  Vet	  inte	  
	  
7.	  Vilket	  verktyg	  för	  körbara	  verksamhetsprocesser	  använder	  er	  organisation?	  
…………………………………………………………………………………	  
	  
8.	  Inom	  vilka	  områden	  använder	  er	  organisation	  körbara	  verksamhetsprocesser?	  
� HR	  (exemeplvis	  rekrytering,	  medarbetarsamtal,	  kompetensutveckling)	  
� Ekonomi	  (Exempelvis	  fakturering,	  leverantörsreskontra,	  kundreskontra)	  
� IT	  
� Försäljning	  (exempelvis	  hantering	  av	  offerter	  och	  kundavtal)	  
� Inköp	  (exempelvis	  hantering	  av	  leverantörsavtal)	  
� Tillverkning	  
� Kundservice/Support	  
� Övrig	  ………………………………………………………………………….	  
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9.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  medför	  kortare	  ledtider?	  
1)	  Instämmer	  helt	  
2)	  Instämmer	  delvis	  
3)	  Tveksam	  
4)	  Tar	  delvis	  avstånd	  
5)	  Tar	  helt	  avstånd	  
	  
10.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  medför	  bättre	  följsamhet	  av	  fastställda	  
arbetssätt	  och	  regelverk?	  
1)	  Instämmer	  helt	  
2)	  Instämmer	  delvis	  
3)	  Tveksam	  
4)	  Tar	  delvis	  avstånd	  
5)	  Tar	  helt	  avstånd	  
	  
11.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  medför	  bättre	  kontroll	  över	  hur	  arbetet	  
fortskrider?	  
1)	  Instämmer	  helt	  
2)	  Instämmer	  delvis	  
3)	  Tveksam	  
4)	  Tar	  delvis	  avstånd	  
5)	  Tar	  helt	  avstånd	  
	  
12.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  minskar	  risken	  att	  viktiga	  steg	  i	  processen	  
missas?	  
1)	  Instämmer	  helt	  
2)	  Instämmer	  delvis	  
3)	  Tveksam	  
4)	  Tar	  delvis	  avstånd	  
5)	  Tar	  helt	  avstånd	  
	  
13.	  Verkar	  er	  organisation	  inom	  offentlig	  eller	  privat	  sektor?	  
a)	  Offentlig	  
b)	  Privat	  
	  
14.	  Hur	  många	  anställda	  har	  er	  organisation?	  
a)	  1-‐10	  
b)	  11-‐50	  
c)	  51-‐200	  
d)	  201-‐500	  
e)	  501	  –	  
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8. Bilaga 2 – Enkätsvar 
	  
1.	  Använder	  er	  organisation	  IT-‐stöd	  för	  att	  modellera	  verksamhetsprocesser?	  
a)	  Ja:	  7	  	  
b)	  Nej:	  5	  

	  

	  
	  
2.	  Vilket	  verktyg	  för	  processmodellering	  använder	  din	  organisation?	  

	  

	  
	  
3.	  Är	  er	  organisations	  verksamhetsprocesser	  publicerade	  och	  finns	  tillgängliga	  för	  alla	  medarbetare	  
på	  exempelvis	  ett	  intranät?	  
a)	  Ja:	  5	  
b)	  Nej:	  2	  
c)	  Vet	  inte:	  0	  
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4.	  Följer	  er	  organisation	  upp	  och	  kontrollerar	  att	  alla	  medarbetare	  följer	  fastställda	  steg	  i	  
processerna?	  

	  

5.	  Händer	  det	  att	  medarbetarna	  i	  er	  organisation	  missar	  viktiga	  steg	  i	  processerna	  på	  grund	  av	  
exempelvis	  stress?	  	  

	  

6.	  Använder	  er	  organisation	  IT-‐stöd	  för	  körbara	  processer?	  
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a)	  Ja:	  3	  
b)	  Nej:	  4	  
c)	  Vet	  inte:	  0	  
	  

	  

	  
7.	  Vilket	  verktyg	  för	  körbara	  verksamhetsprocesser	  använder	  er	  organisation?	  

	  

	  
	  
8.	  Inom	  vilka	  områden	  använder	  er	  organisation	  körbara	  verksamhetsprocesser?	  
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9.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  medför	  kortare	  ledtider?	  

	  

10.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  medför	  bättre	  följsamhet	  av	  fastställda	  
arbetssätt	  och	  regelverk?	  
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11.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  medför	  bättre	  kontroll	  över	  hur	  arbetet	  
fortskrider?	  

	  

12.	  Upplever	  du	  att	  körbara	  verksamhetsprocesser	  minskar	  risken	  att	  viktiga	  steg	  i	  processen	  
missas?	  
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13.	  Verkar	  er	  organisation	  inom	  offentlig	  eller	  privat	  sektor?	  
a)	  Offentlig:	  2	  
b)	  Privat:	  1	  
	  

	  

	  
14.	  Hur	  många	  anställda	  har	  er	  organisation?	  
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