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Abstract	 	 	 	 	
Syftet med denna kandidatuppsats inom ämnet informatik var att undersöka effekter som 
processorientering (PO) leder till, utifrån två svenska företag. För att nå detta syfte har jag valt 
att använda mig utav en kvalitativ studie där jag intervjuade två processorienterade 
organisationer för att klargöra om tidigare rapporterade effekter i litteratur även förekommer i 
svenska företag.  
 
Tidigare studier om effekter med processorientering visar att det mestadels rapporteras om 
positiva effekter och sällan om negativa effekter. Dessa studier består både av empiriska 
studier och litteraturstudier. Med empiriska studier menar jag där författarna har studerat 
fallföretag och litteraturstudier innebär där författarna oftast inte har studerat fallföretag utan 
sammanfattat tidigare litteratur- och empiriska studier.  
 
Slutsatserna som jag kom fram till i denna kandidatuppsats är att det är svårt att definiera 
processorientering eftersom att många författare definierar begreppet olika, särskilt om de har 
olika fokus på sina studier samt att det är svårt att veta vad företagen gör när de anser sig vara 
processorienterade.  
 
En annan slutsats är att PO leder till många positiva operativa och strategiska effekter men 
kan även leda till några få negativa operativa och strategiska utmaningar/effekter. De positiva 
operativa effekter som rapporteras mest är ökad kundtillfredsställelse, ökad kundfokusering, 
ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav, snabbare produktionstid, ökad 
produktivitet, ökad processprestanda med mera. De positiva strategiska effekterna som 
rapporteras mest är ökad förståelse för varandra inom organisationen, förbättrad 
leveranssäkerhet, förbättrad leveransförmåga, ökning av företagets värde med mera. 
 
De negativa operativa utmaningarna/effekterna som rapporterades är tidskrävande 
förbättringsarbete, ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid kartläggning, svagt 
engagemang från anställda, svårt för medarbetarna att se helheten och sin egen roll i 
processen med mera. Den negativa strategiska utmaningen/effekten är risk för otydlighet.  
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1	Inledning	
1.1 Problembakgrund 
Processorientering (PO) är ett förhållningssätt och ett arbetssätt som leder till att förändra det 
funktionsorienterade synsättet som finns i en traditionell organisation (Davenport 2004; 
Kohlbacher 2010; Ljungberg & Larsson 2012). I traditionella organisationer finns det olika 
funktioner och dessa funktioner är längst ner i organisationen medan ledningen är högst upp.  
Det är inget horisontellt arbetsflöde, det finns inte några led mellan ägaren och anställda, det 
är hierarki. I dessa funktionsorienterade organisationer är arbetets utformning ofta baserat på 
hur ansvar begränsas och fokus på en arbetsuppgift. Beslutsansvar vilar typiskt hos chefen 
och inte någon som faktiskt tjänar kunden (Davenport 2004).  
 
Problemet med det hierarkiska synsättet är att det är bristande kundfokus, det går inte att se 
arbetsflödet, leverantörer eller vilka produkter och tjänster som produceras i organisationen 
(Jansson et. al 2004). Detta kan leda till revirtänkande mellan olika avdelningar vilket 
påverkar arbetsflödet (Chung & Granqvist 2012). Det hierarkiska synsättet kan även leda till 
att varje funktion blir ineffektiva eftersom de blir isolerade då de inte har möjlighet att se 
helheten som de befinner sig inom, dåligt samarbete mellan avdelningar eftersom varje 
avdelning koncentrerar på sin egen funktion. Detta leder till ineffektivt utvecklingsarbete och 
lägre flexibilitet (Jansson et. al 2004). Det hierarkiska synsättet även kallat centralisering, att 
beslutsfattandet sker hos en liten grupp av människor i organisationens ledning, kan få 
medarbetarna att bli omotiverade eftersom att de inte är med i beslutsfattandet och känner sig 
mindre självständiga (Forslund 2009). Processorientering å andra sidan tilldelar befogenheter 
och ansvar för anställda som faktiskt tjänar kunden (Davenport 2004).  
 
Processorientering betonar processer, i motsats till hierarkier, med särskild tonvikt på resultat 
och främst kundtillfredsställelse (Davenport 2004; Kohlbacher 2010). Processorienterat arbete 
innebär att tillgodose interna kunder samt slutkunden, vilket representerar en dramatisk 
förändring för många organisationer (Davenport (2004). Genom att identifiera och beskriva 
processer i organisationer kan organisationen bygga om företagets affärsprocesser så att de 
har ett processperspektiv för att sträva mot en processorienterad organisation. 
Affärsprocesserna inom en organisation innefattar en samling sammanhängande aktiviteter 
som kunden är villig att betala för (Forslund 2009). Detta genom att bygga om processen 
genom att först och främst ändra det vertikala tänkandet med hierarkier till horisontellt 
tänkande med kunden i fokus (Kohlbacher 2010). Allt detta för att skapa ett mervärde för 
kunden (Forslund 2009). Processtänket innebär fokus på hur resultat produceras istället för 
vem som gör vad (Jansson et. al 2004). Det mest centrala i en processorienterad organisation 
är att kundens behov definierar målet som sedan styr processen. Det är också viktigt att se 
målet med processen, definiera början och slutet samt använda ett helhetstänk i arbetsflödet 
(Chung & Granqvist 2012).  
 
Van Looy et al. (2014) undersöker processens mognad genom processmognadsmodeller. 
Detta genom att dela upp omfång i tre delar, processer (business process), processledning 
(business process management) och processorientering (business process orientation). En 
processmognadsmodell är en modell för att bedöma och/eller för att vägleda de bästa 
förbättringarna i organisationsmognad och processduglighet (Van Looy 2014). Processer 
innebär modellering och utveckling, processledning innefattar optimering, ledning samt 
styrning och processorientering innefattar kultur och struktur (Van Looy et al. 2014).  I 
Tarhan et al. (2015) undersökning, där de studerar om högre processmognad leder till högre 
affärsresultat, upptäckte de positiva effekter i varje fallstudie.  
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Grundidéerna inom processorienterad verksamhetsutveckling kan sammanfattas som 
horisontell syn på arbetsflödet, ökad kundfokusering, ständiga förbättringar, se IT som 
möjliggörare med mera (Hammer 1990; Davenport 1993). Enligt Ljungberg och Larsson 
(2012) är grundidéerna inom PO vägen till önskade effekter. Kohlbacher (2010) undersöker 
effekter med PO genom 26 olika fallstudier och får fram en rad positiva effekter i sin 
undersökning såsom kostnadsreducering, ökad kundtillfredsställelse, kortare ledtider mm. 
Kohlbacher (2010) hävdar att studier där positiva effekter redovisas dominerar och att de 
positiva effekterna av PO rapporterats oftare än vad negativa effekter rapporteras. 
 
Effekter innebär processens långsiktiga resultat för kunden, dessa effekter kan exempelvis 
vara kundtillfredsställelse (Ljungberg & Larsson 2012). Effekter uppstår som ett resultat av 
upprepade leveranser eller lång erfarenhet av användning av produkten. För leverantören är 
effekten svårare att kontrollera än vad processens omedelbara resultat är. Kunden bedömer 
dock dem båda. Eftersom begreppet effekt är så diffust och svårt att definiera finns det risk att 
kund och leverantör inte är överens om vilka effekter som ska eftersträvas i ett visst 
sammanhang. Enligt Nationalencyklopedin (2016) kommer begreppet effekt från latinska 
ordet ”effectus” och betyder verkan eller resultat. Eftersom att det inte finns mycket negativa 
effekter rapporterade (Kohlbacher 2010) använder jag mig utav negativa utmaningar/effekter 
eftersom det kan finnas en del utmaningar på vägen mot PO. Det finns olika typer av både 
positiva och negativa effekter. Shang och Seddon (2000) redovisar bland annat strategiska och 
operativa effekter. Strategiska effekter innefattar effekter såsom stöd för affärstillväxt, 
affärsinnovationer, kostnadsledarskap, produktdifferentiering och att bygga externa kontakter 
såsom kunder och leverantörer. Operativa effekter innebär exempelvis kostnadsreduceringar, 
cykeltidsminskning, ökad produktivitet, kvalitetsförbättring och förbättrad kundservice. 
 
Jag har valt att undersöka positiva och negativa operativa effekter samt positiva och negativa 
strategiska effekter med PO i denna studie. Motiven till min studie är att det finns få negativa 
effekter rapporterade (Kohlbacher 2010) och jag vill undersöka om effekter rapporterade i 
tidigare studier också förekommer i Sverige 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats inom ämnet informatik är att undersöka effekter som PO 
kan leda till, utifrån två svenska företag.  
 
1.3 Undersökningsfrågor 

- Vilka positiva och negativa utmaningar/effekter av PO kan uppstå i svenska 
organisationer jämfört med internationella studier?  
 

- Hur kan effekter i PO organisationer studeras? 
 
1.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna kandidatuppsats är organisationer som arbetar processorienterat 
och/eller organisationer som vill bli processorienterade. Denna kandidatuppsats kan även vara 
av intresse för framtida forskning och för studenter, lärare och forskare som läser kurser om 
PO. 
 
1.5 Metod  
Jag har besvarat mitt syfte och undersökningsfrågorna genom att undersöka två fallföretag 
som anser sig vara processorienterade. Jag har jämfört min insamlade teori med data som jag 
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fått in från de två fallföretagen och undersökt både positiva som negativa utmaningar/effekter 
med PO.  
	
1.5.1	Förhållningssätt		
Mitt förhållningssätt som forskare för denna kandidatuppsats har varit positivismen. Patel och 
Davidson (2011) beskriver positivismen som ett vetenskapligt förhållningssätt som 
kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet. Detta genom att 
dennes politiska, religiösa och känslomässiga läggning inte påverkar forskningsresultatet. 
Forskaren ska alltså vara objektiv för arbetet. De nämner även att med detta förhållningssätt 
skapas först en teoretisk superstruktur som därefter ställs mot empirisk data som forskaren 
samlat in. Jag har i min kandidatuppsats varit objektiv för arbetet och jag har även först skapat 
min teoretiska referensram och därefter ställt den mot min insamlade empiriska data.  
 
1.5.2	Litteratursökning		
Jag har samlat in litteratur som har att göra med effekter av PO med hjälp av tidigare skrivna 
studier och från kurslitteratur. Jag har hittat tidigare skrivna studier och litteratur genom att 
söka på olika databaser som DiVA, Google Scholar, uppsatser.se och OneSearch som är 
Karlstads universitets biblioteksdatabas. Nyckelorden som jag har sökt på under min 
litteratursökning är processer, processorientering, effekter, effekter med processorientering 
och processorienterad verksamhetsutveckling. Jag har även översatt dessa nyckelord till 
engelska för att få tag på ytterligare litteratur.   
 
1.5.3	Datainsamling		
Jag har samlat in kvalitativ data genom intervjuer på företagen och under intervjun spelat in 
det som sagts för att sedan kunna bearbeta materialet. Jag har även använt mig utav material 
från föreläsningar på kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv 
(ISGC06) på Karlstads universitet och en gästföreläsning med KBAB. Enligt Patel och 
Davidson (2011) syftar kvalitativ metod till att forskaren tolkar information i text som 
exempelvis när forskaren genomfört intervjuer och sedan bearbetar den texten. Min 
intervjuguide (se bilaga 1) skapades utifrån mitt syfte, mina undersökningsfrågor och genom 
att finna positiva och negativa effekter som lyfts fram i tidigare studier. 
 
1.5.4	Val	av	fallföretag	
En fallstudie innebär en studie där man undersöker ett eller flera fall. Det kan vara en grupp 
individer, en organisation eller en situation (Patel & Davidson 2011). Jag ville samla in empiri 
från svenska företag som anser sig vara processorienterade. Det har varit svårt att få tillgång 
till access hos företag som anser sig vara processorienterade eftersom det är svårt att veta 
vilka företag som är processorienterade och vilka personer/roller som har kännedom om detta. 
Jag kontaktade dock flera företag men fick inget svar. Mason (2010) anser att när det gäller 
mättnad så finns det begränsningarna såsom tid, energi, tillgänglighet av deltagare etc. vilket 
leder till att forskaren inte har något annat val och måste nöja sig med det som är tillgängligt. 
Tid och tillgänglighet var av en begränsning eftersom att det var svårt att finna tid som 
passade både mig och intervjupersonerna.  
 
De valda fallföretagen för denna studie är Karlstads Bostads AB (KBAB) och Keolis. 
Karlstads Bostadsaktiebolag (KBAB) bildades 1942. Idag äger och förvaltar KBAB ca 7400 
hyreslägenheter och lokaler i Karlstad. Det finns ungefär 150 anställda på företaget. Jag har 
varit i kontakt med verksamhetsutvecklaren på KBAB, Gunnar Persson. Denna intervju 
skedde 18 april 2016. Keolis är en kollektivkoncern som hösten 2010 bytte namn från 
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Busslink till Keolis. Busslink var en sammanslagning av SL Buss och Näckrosbussen som 
bildades 1999. På Keolis i Sverige finns det idag ca 6000 medarbetare. Jag hade en intervju 
med Keolis 16 maj 2016 och respondenten jag var i kontakt med önskar vara anonym.  
 
Jag började min datainsamling hos KBAB och när det visade sig att deras verksamhet i 
princip inte upplevde några negativa utmaningar/effekter så visste jag att jag behövde 
undersöka ett till företag. Efter min empiriinsamling hos Keolis bröts mönstret om negativa 
effekter jämfört med KBAB och jag fick mer information om effekter som processorientering 
leder till och kände därför att det var tillräckligt med två företag för att visa exempel. 
	
1.5.5	Studiens	trovärdighet		
I en kvalitativ undersökning innebär validitet att forskaren upptäcker företeelser, tolkar och 
förstår innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur, det avser alltså 
hela forskningsprocessen. Reliabilitet innebär att om exempelvis en intervjuperson svarar 
olika på samma frågor så är inte det ett tecken på låg reliabilitet utan det uppfattas som att 
denne har fått nya insikter eller att denne lärt sig något nytt och svarar på ett annat sätt än 
första gången (Patel & Davidson 2011). Sandberg (2000) nämner att reliabilitet innebär att 
erkänna att forskare inte kan fly från sina tolkningar utan måste uttryckligen ta itu med dem 
under hela forskningsprocessen.  
 
Validitet tolkas som autenticitet eller förståelse av vissa kvalitativa forskare (Patel & 
Davidson 2011). Sandberg (2000) förklarar att validitet involverar att testa kunskap som 
produceras och strävan efter validiteten ökar sannolikheten för att fånga relevant kunskap. I 
denna uppsats har jag undersökt relevanta saker, upptäckt företeelser, tolkat och förstått 
innebörden. Jag har varit noggrann vid insamling av information till min undersökning så att 
denna uppsats ska vara tillförlitlig och att läsaren får förståelse. Jag har återkopplat med mina 
respondenter efter intervjuerna för att få intervjuerna godkända för att inga missförstånd ska 
ske.  
 
1.5.6	Etiska	överväganden	
Enligt Patel och Davidson (2011) har vi som individer krav på hur ett forskningsarbete ska 
bedrivas och vilka frågor som ska vara inriktade för att forskningen ska hålla hög kvalité. 
Dessa krav har jag följt i mitt arbete för att visa hänsyn till undersökningen vad gäller 
forskningsetiska aspekter. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det dessa krav som bör följas: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De innebär 
att jag som forskare har informerat de berörda om kandidatuppsatsens syfte och att deltagarna 
har haft rätt att bestämma själva om de vill medverka eller inte. Dessutom att uppgifter om de 
berörda har varit konfidentiella om de så önskat och förvarats på ett säkert sätt samt att 
uppgifterna som samlats in endast har använts för denna forskning (Vetenskapsrådet 2002).  
 
1.5.7	Källkritik	
Processorientering och det som innefattas med processorientering är svårt att definiera 
eftersom att många författare definierar begreppet på olika sätt eller inte alltid definierat 
centrala begrepp. Det är därför svårt för mig att veta vad de i deras tidigare studier, som jag 
har använt mig utav i min litteraturstudie, definierat PO som och vilket fokus de har. Det är 
även ännu vanligare att de företag som studeras inte har en definition och då blir det otydligt 
vilket omfång som representeras i olika fallstudier. Jag har inte kunnat befinna mig på 
företagen för att kunna observera och samla in data i form av observation. Jag har inte heller 
haft tillgång till något dokument. 
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I min studie betyder PO för mig ett arbetssätt som ska leda till att förändra det 
funktionsorienterade synsättet som finns på organisationsform, system, struktur och 
organisationskultur och istället se dessa faktorer som processer. Det är horisontell helhetsbild 
av arbetsflödet, ständiga förbättringar, det som utförs och de olika arbetsinsatserna bör även 
hänga ihop, se IT som möjliggörare samt ökad kundfokusering. Att processer är en delmängd 
av processledning och att processledning är en delmängd av processorientering.  
 
Det har även varit svårt för mig att definiera och finna negativa effekter med PO så halvvägs 
in i studien märkte jag att det var mer utmaningar på vägen mot PO, därför definierade jag 
istället det till negativa utmaningar/effekter. 
 
Nedan har jag skapat en tabell av de källor som jag har samlat mina effekter av PO ifrån, det 
är tidigare genomförda studier av PO och delar av PO. Tabellen visar vilken källa som 
studerat företag från vilket land, vilket fokus de har haft och vilken typ av studie det är som de 
har genomfört. Med empiriska studier menar jag att de har varit hos fallföretag och undersökt 
det som författarna skriver om, dessa effekter visas då kunna upplevas hos företag. När 
författarna däremot inte har studerat ett eller flera fallföretag så kan det vara så att effekterna 
inte kan upplevas av företag men utifrån vad tidigare empiriska studier och litteratur säger så 
borde den effekten upplevas, det blir alltså tänka effekter.  
 
Tabell 1. Sammanfattning av källor från tidigare studier av effekter.  
Källa  Land  Fokus i studien Typ av studie 
Christiansson (2000) Sverige Processorientering Sammanfattning av 

litteratur och egna 
empiriska studier 

Christiansson och 
Christiansson (2006) 

Sverige Processer Sammanfattning av 
litteratur och egna 
empiriska studier 

Rosemann (2006) Australien  Utmaningar i 
processledning, processer 

Empirisk studie 

Kohlbacher (2010) Österrike 
Storbritannien 
USA  
Sverige 
Schweiz 
Italien 
Tyskland  
Kanada 
Japan  

Effekter som uppstår i 
processorientering, 
processledning  

Sammanfattning av 
litteratur och tidigare 
empiriska studier 

Ljungberg och 
Larsson (2012) 

Sverige Processer, processledning, 
processorientering 

Sammanfattning av 
litteratur och tidigare 
empiriska studier 

Van Looy (2014) Belgien Processmognads-modeller Empirisk studie 
Tarhan et al. (2015) Tyskland 

Rumänien  
Kroatien  
Slovenien  
Japan  
Sydafrika  

Effekter som uppstår i 
processledning och 
processer med koppling 
till processmognad 

Sammanfattning av 
litteratur och tidigare 
empiriska studier 
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2	Teoretisk	referensram		
Nedan har jag en referensram som beskriver de centrala begreppen i min uppsats och om 
processorientering. Van Looy (2014) beskriver att processer (business process) är en 
delmängd av processledning och att processledning (business process mangagement) är en 
delmängd av processorientering. Jag har därför utifrån Van Looy (2014) och andra 
litteraturstudier förklarat dess innebörd.  
 
 

 
 

Figur 1: Definition av processorientering 
Källa: Modifierad från Van Looy (2014) 

 
2.1 Processorientering 
Enligt Van Looy (2014) fokuserar definitionen av processer (BP) på modellering och 
utveckling av processer. En process är en serie av sammankopplade aktiviteter som tar input, 
adderar värde till den, och producerar output. Det är hur organisationers dagliga rutiner 
fungerar.  
 
Processledning (BPM) fokuserar på optimering och hantering av processer. Processledning 
omfattar metoder och tekniker för att stödja design, administration, konfiguration, 
observationer, och analys av processer. Denna definition visar tydligt de fyra komponenter 
som överensstämmer med alla faser av en typisk processlivscykel. De kan appliceras på en, 
flera eller samtliga processer i en organisation (Van Looy 2014). 
 
Processorientering (BPO/PO) är en organisation som betonar processer, kunder, ett 
processorienterat sätt att tänka och utfall i motsats till hierarkier. Processorientering 
kombinerar processlednings-komponenter med processorienterings specifika komponenter. 
Det som kombinerar är dels processorienterad kultur med högsta ledningen stöd, som är 
kopplad till utvecklingen av processer i stället för avdelningar. Det som också kombinerar är 
en processorienterad struktur och ett horisontellt arbetsflöde i stället för vertikala avdelningar. 
Dessa processorienterade komponenter påverkar processerna i en organisation, medan 
processlednings komponenter begränsas till specifika affärsprocesser (Van Looy 2014). 
 
PO leder till en verksamhet där de grundläggande värderingarna ger nya sätt på hur 
verksamheten bör utformas och bedrivas. PO påverkar därför utformandet, ledandet, arbetet 
och utvecklingen av verksamheten (Ljungberg & Larsson 2012). Kohlbacher (2010) beskriver 
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PO som ett arbetssätt med fokus på processer och att de ska sträcka sig från kund till kund i 
stället för att ha funktionella och hierarkiska strukturer. PO har processer och 
kundtillfredsställelse i fokus, i motsats till hierarkier som har fokus på resultat. En 
processorienterad organisation använder sig mer eller mindre av BPM/processledning.  
 
Enligt Christiansson (2000) avser processorientering bl.a. att tydliggöra kopplingar, 
överlämnanden och ansvar för det som sker mellan avdelningar i verksamheter. Detta genom 
att studera flödet av aktiviteter horisontellt igenom verksamheter och fokusera på att studera 
verksamheten som processer, alltså att definiera vad som görs, på vilket sätt samt för vem. 
Eftersom att medarbetarna har kunskap om vilka aktiviteter som utförs och hur de ska utföras 
så står deras verksamhetskunskap i fokus vid kartläggning av processer. Detta leder till att 
processorientering bygger på och skapar ett engagemang och delaktighet i 
verksamhetsutvecklingen.  
 
Inom verksamhetsutveckling arbetar man med styrning, uppföljning och lärande vilket 
resulterar i att det finns stora förbättringsmöjligheter (Ljungberg & Larsson 2012). Ett 
förändringsarbete för att förändra verksamheten på ett sätt där processerna är utgångspunkten 
för att se på, utforma, leda och bedriva samt utveckla verksamheten kallas processorienterad 
verksamhetsutveckling (POVU). Grundidéerna för processorientering är att det ska finnas en 
horisontell helhetsbild av arbetsflödet, ständiga förbättringar, det som utförs och de olika 
arbetsinsatserna bör även hänga ihop, se IT som möjliggörare samt ökad kundfokusering. Det 
ska även gå att identifiera de värdeskapande aktiviteterna för brukaren av resultatet 
(Christiansson 2016).  
 
Enligt Christiansson (2000) kan ledningens och medarbetarnas motiv till att bedriva 
processorienterad verksamhetsutveckling vara för att basera beslut utifrån vad som utförs, se 
till att resurser hamnar där de behövs, för att kvalitetssäkra verksamheter genom att öka 
orientering mot de som ska använda sig utav resultaten, förbättra kommunikationen mellan 
anställda och parter med mera. Beroende på motiven till en verksamhetsutveckling kan en 
viss strategi/metod tillämpas.  
 
2.1.1	Processledning	
I början av ett utvecklingsarbete ligger fokus främst på att etablera bra och stabila processer 
men samt att etablera en processledning. Processledning är enligt Jansson et al. (2004) ett 
arbetssätt att fördela ansvar, observera, leda samt ständigt förbättra processer. Kohlbacher 
(2010) skriver att i en processorienterad organisation måste ledningen stödja processtänket, 
eftersom utan stöd av ledningen kan processen inte utvecklas till sin fulla potential. Ljungberg 
och Larsson (2012) beskriver att införandet och underhållet för styrning, användning och 
utveckling av en process utgör begreppet processledning där fokusen ligger på den enskilda 
processen och inte de processer som ett system utgör.  
 
Processledningen sköter inte bara upptäckt, design, installation och genomföring av processer, 
utan också interaktion, kontroll, analys och optimering. Processledning är enligt Ljungberg 
och Larsson (2012) en strategi för att uppnå organisationens mål genom förbättring, styrning 
och kontroll av väsentliga affärsprocesser. Det ligger till grund för ett förbättring- och 
utvecklingsarbete. En processorienterad organisation använder sig mer eller mindre av 
Business Process Management (BPM). Dumas et al. (2013) beskriver BPM som formen och 
vetenskapen att övervaka hur arbetet utförs i en organisation och verktyg för ständiga 
förbättringar såsom minskade kostnader, minskade ledtider och reducering av antal fel. 
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Processledningen ser till att man är ständigt förberedda på att anpassa och utveckla 
processerna för att stärka konkurrenskraften och tillfredsställa kundernas krav. Dumas et al. 
(2013) beskriver att processledningen, utifrån organisationens mål, fastställer och definierar, 
kartlägger, förbättrar, implementerar och förvaltar processerna. Detta genom följande steg 
som Jansson et al. (2004) nämner: 

1. Organisera för att förbättra. Här utses processägare och processförbättringsgrupp till 
de processer som finns.  

2. Förstå processen. För att förstå processen mer ska man kartlägga processen, definiera 
gränssnitt samt dokumentera arbetsflödet.  

3. Observera processen. Detta genom att definiera nyckelfaktorer och genom att utföra 
regelbundna mätningar.  

4. Förbättra processen. Ständiga förbättringar av processer, detta genom att använda data 
från mätningarna och analysera data.  

 
Det finns olika roller i en processledning. Jansson et al. (2004) nämner att det finns olika 
kompetens i varje roll och varje roll är kopplad till de aktiviteter som utförs i processerna. Det 
finns enligt Jansson et al. (2004) tre viktiga roller; processägare, processledare och 
kompetensförsörjare. Processägaren är någon som är ansvarig/ledare över affärsprocesserna. 
Det är den mest synliga skillnaden mellan ett processorienterat företag och en traditionell 
organisation (Kohlbacher 2010). Denne är ansvarig för strategiska beslut, såsom skapa 
inriktning för den operativa verksamheten (Jansson et al. 2004).  En processledare har det 
operativa ansvaret för dessa processer såsom ansvarar för att se till att processerna uppfyller 
alla krav och mål som krävs. Kompetensförsörjaren ser till att processerna får den kompetens 
som krävs.  
 
2.1.2	Process 

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att eftersom det är en sådan bred användning av 
begreppet process så sker det en del missförstånd och osäkerhet kring begreppet. Definitionen 
av process skiljer sig från olika arbetsområden men huvudsakligen står det för en samling 
länkade aktiviteter som genom en input skapar output som ger ett påtagligt värde för kunden 
(Davenport 2004; Ljungberg & Larsson 2012; Van Looy 2014). En kund kan definieras olika 
men innefattar oftast en grupp människor, det kan vara olika individer som har en betydande 
roll i genomförandet av exempelvis en inköpsprocess (Ljungberg & Larsson 2012). Ljungberg 
och Larsson (2012) skriver att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är kunden som ska 
bli tillfredsställd.  
 
Aktiviteterna innefattar information och resurser som behövs och förbrukas för att kunna 
genomföra inputen. Input innebär ett syfte som är skapat efter ett behov, som ger en trigger 
till ett resultat, en output. Christiansson och Christiansson (2006) säger att input är 
processernas start med utgångspunkt från ett tydligt syfte utifrån kundens behov, som sedan 
genom processens aktiviteter avslutas med en output. De länkade aktiviteterna blir som en 
kedja som i sin tur är det som skapar värde för kunden.  
 
Dumas et al. (2013) kallar processer för kedjor av händelser, aktiviteter och beslut. De nämner 
även att hanteringen av dessa processer är det som skapar mervärde för organisationen och 
dess kunder. Varje organisation har processer att hantera, vare sig det är en privat eller 
offentlig. Affärsprocesser är det som företaget gör när de levererar en tjänst eller en produkt 
till sina kunder. Det sätt som processerna är utformade och så de utförs påverkar på både 
tjänstekvaliteten som kunderna uppfattar och på effektiviteten som tjänsten levereras med. En 
organisation kan överträffa en annan organisation som erbjuder liknande tjänster, om de har 
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bättre processer och hanterar de bättre. Detta både med kundinriktade processer och även 
processer med interna kunder. 
 
Det finns olika sätt att klassificera processer på men det vanligaste sättet enligt Ljungberg och 
Larsson (2012) är att dela in dem i huvud-, stöd- och ledningsprocesser. Huvudprocesser 
syftar på kärnverksamheten i processerna som verksamheten har att göra med, kan ses som 
organisationens själ. För att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt behövs 
stödprocesser. Dessa stödprocesser är inte kritiska för företagets framgång som däremot 
huvudprocesserna är. Ledningsprocesser är det som styr och koordinerar huvud- och 
stödprocesserna (Ljungberg & Larsson 2012). 
	
2.2 Tidigare studier av effekter  
Nedan har jag strukturerat min litteraturgenomgång i positiva respektive negativa 
utmaningar/effekter med PO. Dessa effekter och utmaningar är markerade med kursivering, 
det är därmed inga citat utan förtydligande av dem. Det finns olika kategorier av effekter och 
jag har valt att redovisa strategiska och operativa. Begreppet effekt kommer från latinska 
ordet effectus som betyder verkan eller också resultat (Nationalencyklopedin 2016). Enligt 
Ljungberg och Larsson (2012) avser effekter från processer det långsiktiga resultatet för 
kunden. De menar att effekter inte är något som ses direkt utan det behöver oftast jämföras 
under en längre tid. Strategiska effekter innefattar enligt Shang och Seddon (2000) stöd för 
affärstillväxt, affärsinnovationer, kostnadsledarskap, produktdifferentiering och att bygga 
externa kontakter såsom kunder och leverantörer. Operativa effekter innebär 
kostnadsreduceringar, cykeltidsminskning, ökad produktivitet, kvalitetsförbättring och 
förbättrad kundservice.  
	
2.2.1	Positiva	effekter	med	PO	
Ljungberg och Larsson (2012) beskriver ökad kundtillfredsställelse som en vanlig effekt. 
Detta är ofta oförutsedda händelser, det är exempelvis kundens beteende, beteende hos andra 
kunder eller leverantörer, som påverkar processens effekter. Leverantören har oftast ingen 
kontroll över vilken effekt som kommer att uppfattas då det kan bero på vilka förväntningar 
som ställs innan av kunden, vad kunden tror att processen kommer att leda till.   
 
Andersson (2014) nämner att verksamhetsutveckling bidrar med effekter dock inte endast 
positiva effekter utan även negativa. Positiva effekter av en processorienterad 
verksamhetsutveckling (POVU) är ökad förståelse för varandra inom organisationen, ökad 
kundfokusering och ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav Christiansson (2000). 
Ökad förståelse för varandra inom organisationen leder till att medarbetarna uppfattar sina 
arbetsuppgifter som innehållsrikare då de förstår sin plats i processen. Detta leder i sin tur till 
att deras arbete bidrar till att skapa kundnytta och på så sätt ökas kundfokuseringen och 
förmågan att kunna svara på förbättringskrav. Det är dock inte gratis för medarbetarna att 
uppnå dessa positiva effekter utan det krävs hårt arbete och vilja från medarbetarna som de 
kan uppfatta som arbetsbörda (Andersson 2014).  
 
Kohlbacher (2010) har studerat studier om 26 fallföretag för att framhäva effekter med 
processorientering i organisationer. PO är konstruerad i tio dimensioner: processutformning & 
dokumentation, ledningens engagemang, processägare, processprestandamätning, 
företagskultur, informationsteknik, organisationsstruktur, människor & kompetens, 
personalsystem samt samordning & integration av processprojekt. Varav prestanda mäts 
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genom kundtillfredsställelse, produktkvalitet, tid till marknaden, leveranstid och 
leveranssäkerhet.  
 
De positiva effekterna som oftast rapporterades var: hastiga förbättringar såsom snabbare 
produktionstid, ökning av kundtillfredsställelse, förbättring av produktkvalitet, minskning av 
kostnader, förbättring av finansiella resultat såsom försäljning och lönsamhet. Andra positiva 
effekter som noterades var: förbättrad leveranssäkerhet, ökad produktivitet, ökning av 
företagets värde, förbättring av leveransförmåga, ökad effektivitet, förbättring av marknadens 
intresse och ökning av marknadsandelen. 
 
Tarhan et al. (2015) har i deras studie studerat sju olika fallföretag för att undersöka effekter 
med processorientering med fokus på om högre processmognad leder till ökad affärsnytta. 
Detta genom att de mätte olika variabler hos företagen som exempelvis ekonomi, 
kunder/marknad, lärande och tillväxt, ledarskap och strategi, strategisk planering, 
processhantering, processprestanda, resurshantering osv. Även i denna studie var de effekter 
som de framhävde endast positiva.  
 
Resultatet de fick fram var att PO och analytiska indikatorer kan tas som grund för prestanda. 
Starka positiva korrelationer mellan de variabler som undersökts som står för en högre nivå 
av mognad och prestanda på organisationens processer. Organisationer med mer mogna 
inköps- och leveransprocesser verkar ha högre relativa nivåer av kvalitet och effektivitet av 
processresultat än de med mindre mogna inköpsprocesser. PO leder till bättre icke-
finansiella resultat och indirekt till bättre ekonomiska resultat. Effekterna av PO på 
organisatoriska prestanda bekräftas. Ökad mognad leder till bearbetning av framgång. 
 
2.2.2	Negativa	utmaningar/effekter	med	PO	
Kohlbacher (2010) identifierar totalt 26 studier som rapporterar om effekterna av PO på 
organisationens kapacitet. Författaren hävdar att studier där positiva effekter erhålls 
dominerar och att de positiva effekterna av PO klart oftare rapporterats än negativa effekter.  
 
Det krävs mycket tid och omfattande arbete för en processorienterad verksamhets-
/systemutveckling och kan därför ses som utmanande. Detta eftersom det krävs tid att 
modellera och implementera processer, det behövs utrymme för ledning och medarbetare att 
lära sig att tänka samt handla verksamheten som processer (Christiansson & Christiansson 
2006). De som kan och utför operativ verksamhet bör bidra med kunskap eftersom att det är 
viktigt att medarbetarna och ledningen är med i verksamhetsutvecklingen, även om det kan 
vara svårt (Andersson 2014). Ljungberg och Larsson (2012) nämner att det inte är självaste 
implementeringen av processerna som är utmanande utan förändringen det innebär för 
individerna. Det bör utvecklas nya kunskaper och färdigheter för medarbetarna, förändrade 
nätverk, förändrade förhållanden och förändrade attityder och hur medarbetarna reagerar på 
det är olika (Andersson 2014).  
 
Utmaningar är att se till att möjliggöra delaktigheten, skapa och behålla engagemanget i 
organisationen genom att bedriva kartläggningen så effektivt som möjligt (Christiansson & 
Christiansson 2006). Det kan också finnas utmaningar såsom att informationssystemen är 
strukturerade utifrån funktioner vilket hindrar, begränsar eller försvårar tillämpningen av 
PO.  
 
En negativ effekt med PO kan vara när leverantören inte tar i åtanke vad kunden faktiskt 
efterfrågar för viss effekt av resultatet.  Det kan finnas leverantören som fokuserar mer på 
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tekniska specifikationer, den fysiska produktens egenskaper och därför inte fokuserar på vad 
det är som skapar mest värde och mest positiva effekter för kunden. Ljungberg och Larsson 
(2012) menar att det är viktigt för organisationen att fråga sig vad det är som kunden faktiskt 
är ute efter och vad det som är viktigast för kunden. 
 
Rosemann (2006) nämner att det kan vara svårt för medarbetarna att se helheten och se sin 
egen roll i processen samt hur medarbetaren bidrar med nytta och skapar värde till kunden 
och organisationen. För att det ska bli en lyckad implementering av processorienteringen bör 
ledningen motivera medarbetarna under arbetets gång. Andra utmaningar/fallgropar vid 
processarbetet som Rosemann (2006) tar upp är bristande koppling till affärsmålen och 
visionerna. De processer som ska kartläggas bör knytas till en organisations övergripande 
målbild och vision för att medarbetarna lättare ska kunna förstå nyttan med arbetet och 
affärsnyttan.  
 
2.3 Sammanfattning av effekter rapporterade i tidigare studier 
Denna sammanfattning visar de positiva och negativa operativa och strategiska effekterna 
som PO kan leda till samt vilken källa som tar upp effekten. De källor som har genomfört 
empiriska studier visar på att det är effekter som kan upplevas i företag medan de som inte är 
empiriska studier visar på att det är tänka effekter som kan upplevas.  
 
Positiva operativa effekter 

• Ökad kundtillfredsställelse (Kohlbacher 2010; Ljungberg & Larsson 2012) 
• Ökad kundfokusering (Kohlbacher 2010; Christiansson 2000) 
• Ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav (Christiansson 2000) 
• Snabbare produktionstid (Kohlbacher 2010) 
• Förbättringar av produktkvalitet (Kohlbacher 2010; Tarhan et al. 2015) 
• Minskning/reducering av kostnader (Kohlbacher 2010) 
• Ökad produktivitet (Kohlbacher 2010) 
• Ökad effektivitet (Kohlbacher 2010; Tarhan et al. 2015) 
• Ökad processprestanda (Tarhan et al. 2015) 

 
Negativa operativa utmaningar/effekter 

• Tidskrävande förbättringsarbete (tidskrävande att modellera och implementera 
processer) (Christiansson & Christiansson 2006)  

• Sämre fokus på anställda (Inte nog med utrymme för ledningen och medarbetarna att 
lära sig att tänka och handla verksamheten som processer) (Christiansson & 
Christiansson 2006) 

• Ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid kartläggning (genom att det är svårt 
att möjliggöra delaktighet i organisationen för att bedriva kartläggningen så effektivt 
som möjligt) (Christiansson & Christiansson 2006) 

• Svagt engagemang från anställda (Svårt att skapa och behålla engagemanget för att 
bedriva kartläggningen så effektivt som möjligt) (Christiansson & Christiansson 2006) 

• Försämrad kundfokus från leverantören (På grund av att leverantören glömmer vad 
det är som skapar mest värde och mest positiva effekter för kunder) (Ljungberg & 
Larsson 2012) 

• Svårt för medarbetarna att se helheten och sin egen roll i processen (Rosemann 
2006) 

• Svårt för medarbetarna att bidra med att nytta och skapa värde för kunden och 
organisationen (Rosemann 2006) 
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Positiva strategiska effekter 
• Ökad förståelse för varandra inom organisationen (medarbetarna uppfattar sina 

arbetsuppgifter som innehållsrikare då de förstår sin plats i processen) (Christiansson 
2000) 

• Förbättrad leveranssäkerhet (Kohlbacher 2010) 
• Förbättrad leveransförmåga (Kohlbacher 2010) 
• Ökning av företagets värde (Kohlbacher 2010) 
• Ökning av marknadens intresse (för era produkter) (Kohlbacher 2010) 
• Ökning av marknadsandel (Kohlbacher 2010) 
• Finansiella förbättringar (såsom försäljning och lönsamhet) (Kohlbacher 2010) 
• Bättre icke-finansiella resultat (som indirekt leder till bättre ekonomiska resultat) 

(Tarhan et al. 2015) 
• Framgång för företaget (Tarhan et al. 2015) 

 
Negativa strategiska effekter  

• Försämrad leveransförmåga (Leverantörer tar inte i åtanke vad kunden faktiskt 
efterfrågar för visst effekt av resultatet) (Ljungberg & Larsson 2012) 

• IT som begränsning (Funktioner i informationssystem hindrar/begränsar eller 
försvårar tillämpningen av PO) (Christiansson & Christiansson 2006) 

• Bristande koppling till affärsmålen och visionerna under processarbetet 
(Rosemann 2006)  
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3	Resultat	av	intervjuer	på	företagen	
Jag intervjuade Keolis och verksamhetsutvecklaren på KBAB för att undersöka vilka positiva 
och negativa strategiska samt operativa effekter de fått av PO. De positiva strategiska och 
operativa effekter med processorientering som jag tagit fram under denna studie uppfattade 
företagen också som positiva och samma sak angående de negativa strategiska och operativa 
utmaningarna/effekterna. Dessa effekter och utmaningar är markerade med kursivering nedan. 
 
3.1 Processorientering 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB beskriver att en processorienterad organisation 
kännetecknas genom att det är processer som styr och är vägledande, att man pratar processer. 
På KBAB har de strävat mot processorientering sedan år 2000, idag 16 år. Processerna får 
styra istället för hierarkier och avdelningar, man sätter processerna långt bort från hierarkier, 
dock finns det hierarkier i processer också nämner verksamhetsutvecklaren men tänker är att 
det är enheter och distrikt kontra processer. Keolis nämner att de anser sig vara en 
processorienterad organisation och att detta innebär flera saker men främst två saker. Dels att 
deras slutanvändare, kunden, är i fokus hela tiden och att linjeorganisationen har stöd i sin 
roll. De har på Keolis arbetat i riktning mot processorientering i 4-5 år.   
 
3.2 Positiva operativa effekter 
Ökad kundtillfredsställelse är något som både KBAB och Keolis nämner att de upplever. 
Detta eftersom att de har blivit bättre på deras arbetssätt gentemot deras kunder, det har även 
underlättat utvecklingen med arbetssättet. Ökad kundfokusering var även något som KBAB 
och Keolis nämnde att de upplevt. Ökad kundfokusering, att det är kund i tänkandet är ju en 
av grundidéerna i processorientering och ger resonemang om för vem och vad syftet är med 
utvecklingsarbetet nämner verksamhetsutvecklaren på KBAB. Något annat som KBAB och 
Keolis upplevt är ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav. Verksamhetsutvecklaren 
på KBAB nämner att då de inte är låsta av hierarkier i deras utvecklingsarbeten så kommer 
man snabbare till utvecklingen, blir man låsta tar det längre tid att komma fram till ett svar för 
man måste exempelvis vänta på svar från något beslutsled. De har bättre koll på budgeten och 
kan slösa mindre pengar när de ”äger” utvecklingsarbetet, flödesägare (processägare). Keolis 
nämner att det är olika beroende på vad det gäller för process. Om det gäller att de har brustit i 
en leverans så är det lätt att följa upp och se vart i processen det brast och då är det lätt att 
åtgärda. Å andra sidan kan kunden efterfråga något helt nytt och då är det svårt att hjälpa 
kunden i en befintlig process men då får de skapa en ny process men då blir det ett längre 
arbete och då bygger det inte i grunden på en process utan att de arbetar med innovation och 
ständiga förbättringar.  
 
KBAB producerar inte riktigt utan deras produkter är fastigheter men snabbare produktionstid 
är något de upplevt ändå. Processarbetet minskar krångel, körbara processer förenklar och 
leder till att saker går fortare. Det höjer kvalitén och minskar risken för fel nämner 
verksamhetsutvecklaren. KBAB nämner även att projekt tar tid men att det ökar i kvalité men 
då de äger projekten själva så tar det mindre tid. Keolis nämner att de till en viss del upplever 
snabbare produktionstid. KBAB:s fastigheter (produkter) har förbättrats av anläggningar, val 
av material och funktioner, installationer, ventilations- och elanläggningar. Det går lättare för 
de att välja ex. material nämner verksamhetsutvecklaren. De är framåtriktade, de bygger 
mycket nytt, de har hälsomässiga krav, hållbarhetskrav, tänker på miljön osv. Keolis nämner 
att deras produkter har förbättrats till viss del.  
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Verksamhetsutvecklaren nämnde att de minskar/reducerar kostnader genom att de försöker 
tänka på vad de kan göra själva. Flödesägarna är ansvariga för upphandling och avtal istället 
för att ha olika som har hand om upphandlingen och andra som har hand om budgetering så 
försöker de ansvara för allt själv och på så sätt få ut mer av pengarna, vilken minskar 
kostnaderna. De äger projekten själva och minskar på så sätt kostnaderna, men de ökar 
kostnader när man vill öka kvalité, men det minskar också kostnader i längden, exempelvis 
genom att det ökar värdet på en fastighet, så när de säljer det senare så tjänar de på det senare. 
På Keolis har de inte minskat/reducerat kostnader lika mycket som de har ökat kvalité. Detta 
eftersom att det inte varit utgångspunkten, att minska kostnader. Det har inte varit av en 
ambition att spara resurser. Utan utgångspunkten har varit att öka kundnöjdheten. Nästa steg 
kanske kan vara att tänka på det.  
 
Eftersom att de på KBAB själva har ansvar och kontroll över utvecklingsarbetet så ökas 
produktiviteten nämner verksamhetsutvecklaren, detta eftersom att de har processtänk de 
måste inte vänta på svar från olika håll utan har möjlighet att påverka direkt när det behövs. 
Keolis nämner att de till en viss del ökat produktiviteten. Det som ger ökad produktivitet ger 
även ökad effektivitet nämner verksamhetsutvecklaren på KBAB då beslut sker fortare 
eftersom att flödesägare jobbar nära andra flödesägare och nära trivselbovärdar. Det är bra 
samverkan, processer leder till effektivitet samt att de arbetar med körbara processer som 
verktyg. Denna samverkan leder till att man lyssnar på varandra och även detta höjer 
effektiviteten. På Keolis har de inte upplevt ökad effektivitet. Verksamhetsutvecklaren på 
KBAB nämner även att när man har ansvar för att utveckla så ökas processprestanda. De 
kontrollerar risk för processerna, kvalitén minskar risken nämner verksamhetsutvecklaren. 
Han nämner även att identifikation av processer är start. För Keolis är ökad processprestanda 
en självklarhet då det ska gå att mäta, vilket är väldigt viktigt.  
 
3.3 Negativa operativa utmaningar/effekter 
Verksamhetsutvecklaren nämner att eftersom KBAB har interna processmodellerare så blir 
det inte tidskrävande förbättringsarbeten. Det kan ju givetvis vara tidskrävande men det 
underlättar att de har interna processmodellerare. Verksamhetsutvecklaren nämner att de på 
KBAB inte känner att de behöver kartlägga nuläge utan endast börläge. Deras dokumentation 
av processer sker i skriftform för att effektivisera, då det skulle ta för lång tid att ”rita” alla 
processer. De själva hanterar kartläggning och körbara processer, så det sköts direkt och fort. I 
relation vad alternativet kunde vara så är det verkligen inte tidskrävande säger 
verksamhetsutvecklaren. Keolis nämner att självaste kartläggningen har varit tidskrävande. 
Utbildningen av att det är processerna som styr har varit tidskrävande och en utmaning.  
 
Något annat som varken KBAB eller Keolis inte upplevt är sämre fokus på anställda. 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att det är eftersom att de haft mycket utbildning, i 
team och flytande. Flödesägarna på KBAB ska skapa trygghet och det är löpande lärande. I 
början av utvecklingen mot processorientering var det mycket utbildning för de anställda att 
lära sig att bli trygg med de nya rollerna. Bovärden skulle se till att det skulle minska fel. När 
man involverar så blir de mer villiga att utveckla då de känner att man lyssnar på dem och 
lyssnar på de som jobbar nära kunden och de som försöker hitta lösningar på sina processer. 
Involvering påverkar utveckling, kund och utförandesperspektiv. På KBAB har de inte heller 
upplevt ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid kartläggning eftersom de enligt 
verksamhetsutvecklaren inte fokuserar på att kartlägga nuläget utan mestadels börlägesgrafer. 
På Keolis upplever de det ibland, mestadels att avsätta den tiden.  
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På både KBAB och Keolis är det lite blandat när det gäller svagt engagemang från anställda. 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att eftersom att det finns nytta och värde med att 
bedriva kartläggning så är inte engagemanget svagt. Dokument och arkivhantering kan 
däremot vara jobbig och svårare att vara engagerad i. Att fråga folk vad de har för dokument, 
vart de har sina mappar, varför de har så och be de arkivera på ett visst sätt. Det kan då vara 
svårt att få de engagerade då. Men arbetssättet för förbättringsarbete är inte svårt att få med 
anställda utan det är lätt. Keolis nämner att det är vissa som är väldigt drivna och vissa som är 
totalt ointresserade.  
 
Försämrad kundfokus från leverantören kan KBAB uppleva då det kan finnas entreprenörer 
som KBAB anställer som inte representerar KBAB bra. Upphandling av deras arbete utförs, 
hur de är mot kunder, prisvärt, kvalitet, leveranser, arbetet så de vet vilka entreprenörer som 
är rätt för dem. Det är viktigt att kunderna är nöjda med entreprenörerna, gör de fel för många 
gånger så får de nog inte vara kvar som deras entreprenörer.  Det är löpande lärande för alla. 
De tar in egna personal vid kundkritiska eller kompetenskrävande arbeten ex vattenskador och 
egna hisskötare så det sker bra arbete och för att minska risk. Flödesägare jobbar med 
upphandlingarna och ser till att det är kundkvalitét. De kollar vilka arbeten de kan göra själva 
så de inte behöver ta in massa entreprenörer, som ex vatten, data/IT som är höga risker men 
inte ex. målning och tapetsering. KBAB själva minskar inte fokusen på kunderna men 
leverantörerna kanske inte fokuserar på KBAB:s kunder. För Keolis är det inte försämrat 
kundfokus från leverantören utan snarare tvärtom, det blir tydligare och högre krav på 
resultatet för slutkunderna.  
 
Det var svårt för verksamhetsutvecklaren på KBAB att svara på om det är svårt för 
medarbetarna att se helheten och sin egen roll i processen men att det kan bli fel med för 
tydliga arbetsuppgifter, när de ska ”ruta in det för hårt”. Eftersom det är så dynamiskt så är det 
mycket som kan upplevas otydligt. Men det finns tydliga förväntningar på roller. Keolis 
nämner att det är det mest utmanande eftersom när man jobbar i processer som är väldigt 
viktiga för helheten så kan det vara svårt att se sin roll som delen i helheten. Något som inte 
var svårt att svara på för KBAB och Keolis var ifall det är svårt för medarbetarna att bidra 
med nytta och skapa värde för kunden och organisationen. KBAB nämner att eftersom de är 
nära kunderna så är det inte svårt, de är ansvarig för att göra det kunderna är i behov av. 
Keolis nämner att det ligger i grundleveransen så det är inte svårt.   
 
Andra upplevda operativa fördelar eller nackdelar 
KBAB - Fördelar är att de är så nära med kunderna. De kan fråga den som vet bäst direkt. 
Man slipper ett filter/beslut/kompetens-broms i arbetsutvecklingen för det är så nära. 
Nackdelar kan vara om det är för komplex, vem ska sköta frågan, vem ska ta ansvaret när det 
är flera processer som berörs koordinatorerna eller flödesägarna. Detta kanske är lättare vid 
hierarkier, beslutet kanske inte blir bättre men det kanske är lättare.  
 
Keolis - Ja, att många har fått god koll på vår helhet, många stödfunktioner/processer, 
ledningen får stor förståelse för verksamheten och vad man gör. Deras processer är ganska 
detaljerat beskrivna när det gäller vissa processer och de är visualiserade i deras system och 
de ligger uppe för alla så alla har tillgång till den så det är lätt att gå in och se vad man gör i 
detalj, det är en positiv operativ effekt, att man vet exakt vad som görs. 
 
3.4 Positiva strategiska effekter 
Ökad förståelse för varandra inom organisationen har de på både KBAB och Keolis. 
Verksamhetsutvecklaren berättar att på KBAB ser de att man är viktig, man ser sig själv i 
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processen, de respekterar och lyssnar på varandra. De tänker helhetsflödet och individer i 
fokus. Förbättrad leveranssäkerhet är något som KBAB och Keolis har upplevt. Engagerade 
medarbetare och engagemanget ökar säkerheten, de kompletterar att man bara kör processer 
säger verksamhetsutvecklaren på KBAB. Genom att de arbetar med ständiga förbättringar så 
får de förbättrad leveransförmåga på både KBAB och Keolis. Processägare på KBAB är 
ansvarig för ständiga förbättringar och utveckling, eftersom de ”äger” utvecklingsarbetet så 
känner de att det blir förbättrad leveransförmåga. I bovärdsteamen finns motsvarande 
trivselroller som jobbar närmast kund med vad som kan förbättras.  
 
De har även upplevt ökning av företagets värde. Ju mer bra saker de gör, ju mer tid de lägger 
desto mer värde får företaget och ju mer värde för fastigheterna nämner KBAB. Keolis 
nämner att eftersom de har ökat av marknadens intresse så har företagets värde ökat. Ökning 
av marknadens intresse har de upplevt på både KBAB och Keolis. Verksamhetsutvecklaren 
på KBAB nämner att de hör många som säger och känner att ”de vill bo med KBAB, dit vill 
jag flytta”. Det är svårt att få tag på lägenhet men de har bra kvalité av leverans såsom 
trygghetsboende, äldreboende, trygghetsstörningar, bra underhållning och gott rykte. Keolis 
nämner att de tror att de har attraherat nya kunder eftersom att de sticker ut i deras bransch 
som företag. Ökning av marknadsandel är också något som verksamhetsutvecklaren säger att 
de upplever men så länge det går att bygga och inte något annat företag bygger flera 
lägenheter än de. Keolis nämner att de inte har upplevt detta genom processorientering utan 
mer helhetsmässigt.  
 
Eftersom att KBAB är prisvärda och har smarta lösningar, processägaren är med under 
upphandlingen och jobbar nära och pratar med flödesägaren så upplever de finansiella 
förbättringar. Keolis nämner att de ibland upplever finansiella förbättringar kopplat till 
lönsamhet. Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att de även upplever bättre icke-
finansiella resultat såsom socioekonomiska, hur de jobbar med störningshanteringar, äldre 
och studenter. De som bor i KBAB:s lägenheter mår bättre och trivs mer. Keolis nämner att 
genom att de ökar förståelse för vad de gör i verksamheten så leder det indirekt till bättre icke-
finansiella resultat som i sin tur leder till ekonomiska resultat. Framgång för företaget är 
något som KBAB och Keolis upplever. Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att de 
upplever det eftersom flödesägarna arbetar med framgång, proaktiva, hittar på lösningar och 
utvecklingar. Man ser att det är ett attraktivt företag med ett högre värde både på fastigheterna 
och humankapital.  
	
3.5 Negativa strategiska utmaningar/effekter 
Försämrad leveransförmåga kan de uppleva på KBAB ifall det är komplexa frågor och man 
inte vet vem som ska ta ansvaret för man vill att den ska kan det bäst ska ta det vilket leder till 
fördröjning. Det är inte något som de upplever på Keolis.  
 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att de inte ser IT som begränsning eftersom de har 
egen IT-kompetens som stöttar däremot kan det vara förvaltningsmässigt för stort att 
kartlägga. Det skapar oftast förbättringar att kartlägga men det tar även tid och resurser, därför 
skapar de fler börlägeskartläggningar än nuläges. De som arbetar med kartläggningen vet 
redan om hur nuläget ser ut och vad det är de vill komma ifrån. På Keolis är inte IT direkt en 
begränsning men har de en komplex karta och ska koppla dokument i varje processsteg så kan 
tekniska svårigheter uppstå, det är inte omöjligt men det kräver lite jobb samt att det ska 
hållas uppdaterat.  
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Verksamhetsutvecklaren på KBAB är inte helt säker på om det är bristande koppling till 
affärsmålen och visionerna under processarbetet utan han tror att det är bra koppling. De har 
ägardirektiv som blandar in olika delprocesser, kopplingarna är ganska tydliga. De löser 
mycket som kopplar till visionerna. Det är inte så på Keolis de flesta fallen men det kan ske 
någon gång. Däremot skapar en process inte kundvärde så ska ju processen strykas men 
ibland kan de bli lite hemmablind. 
	
Andra upplevda strategiska fördelar eller nackdelar  
KBAB - De har lösningar som är nytänkande, så det är en positiv effekt, högre samhällsnytta, 
stolthet, att de kan påverka, självkänsla. Risk för otydlighet då de strävar efter tydlighet, 
dynamiskt. Å andra sidan ibland är det väldigt tydligt. Processledningen ska ha koll och se till 
att delprocesserna och strategiska beslut sker bra.  
 
Keolis - Man bygger inte upp företaget på personlig kompetens, har man omsättning och 
personal så är inte en lika stor risk längre eftersom allt som sitter hos de tidigare medarbetarna 
finns kartlagda hur saker och ting sköts, man blir mer störningstålig 
 
3.6 Sammanfattning av effekter rapporterade i fallföretagen 
Denna sammanfattning visar utifrån intervjuguiden de positiva och negativa operativa och 
strategiska utmaningar/effekter som upplevts. Antingen av det ena företaget, det andra eller 
också av båda två företagen.  
 
Positiva operativa effekter 

• Ökad kundtillfredsställelse (kundens beteende eller beteende hos andra kunder eller 
leverantörer som påverkar processens effekter) (KBAB; Keolis) 

• Ökad kundfokusering (KBAB; Keolis) 
• Ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav (KBAB; Keolis) 
• Snabbare produktionstid (KBAB; Keolis) 
• Förbättringar av produktkvalitet (KBAB; Keolis) 
• Minskning/reducering av kostnader (KBAB) 
• Ökad produktivitet (KBAB; Keolis) 
• Ökad effektivitet (KBAB) 
• Ökad processprestanda (KBAB; Keolis)  
• Kunderna kan fråga den som vet bäst direkt eftersom de arbetar så nära. (De 

slipper ett filter/beslut/kompetens-broms i arbetsutvecklingen för det är så nära) 
KBAB 

• Många har god koll på deras helhet (ledningen får stor förståelse för verksamheten 
och vad de gör för att processerna är visualiserade i deras system) (Keolis) 
 

Negativa operativa utmaningar/effekter 
• Tidskrävande förbättringsarbete (tidskrävande att modellera och implementera 

processer) (Keolis) 
• Ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid kartläggning (genom att det är svårt 

att möjliggöra delaktighet i organisationen för att bedriva kartläggningen så effektivt 
som möjligt) (Keolis) 

• Svagt engagemang från anställda (Svårt att skapa och behålla engagemanget för att 
bedriva kartläggningen så effektivt som möjligt) (Keolis)  

• Försämrad kundfokus från leverantören (På grund av att leverantören glömmer vad 
det är som skapar mest värde och mest positiva effekter för kunder) (KBAB) 

• Svårt för medarbetarna att se helheten och sin egen roll i processen (Keolis) 
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• Svårt att avgöra vem som ska sköta/ansvara en fråga när det gäller komplexa 
frågor (KBAB) 

 
Positiva strategiska effekter 

• Ökad förståelse för varandra inom organisationen (medarbetarna uppfattar sina 
arbetsuppgifter som innehållsrikare då de förstår sin plats i processen) (KBAB; 
Keolis) 

• Förbättrad leveranssäkerhet (KBAB; Keolis)  
• Förbättrad leveransförmåga (KBAB; Keolis)  
• Ökning av företagets värde (KBAB; Keolis) 
• Ökning av marknadens intresse (för era produkter) (KBAB; Keolis) 
• Ökning av marknadsandel (KBAB) 
• Finansiella förbättringar (såsom försäljning och lönsamhet) (KBAB; Keolis) 
• Bättre icke-finansiella resultat (som indirekt leder till bättre ekonomiska resultat) 

(KBAB; Keolis)  
• Framgång för företaget (KBAB; Keolis) 
• Nytänkande lösningar (högre samhällsnytta, stolthet, ökar självkänsla) (KBAB) 
• Mer störningstålig, inte lika stor risk hos personalens personliga kompetens 

(Företaget byggs inte upp på personlig kompetens, har man omsättning och personal 
så är inte en lika stor risk längre eftersom allt som sitter hos de tidigare medarbetarna 
finns kartlagda hur saker och ting sköts) (Keolis) 
 

Negativa strategiska utmaningar/effekter  
• Risk för otydlighet (de strävar efter tydlighet, dynamiskt men ibland kan det blir svårt 

att definiera vem som ska göra vad när det blir för komplext och flera kan hantera 
frågan men man vill att den som kan det bäst ska sköta frågan). (KBAB) 
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4	Analys	
 

 
 
Figur 2. Analysmodell över effekter som PO skapar 
Källa: Författaren 
 
Analysmodellen visar hur PO skapar dessa strategiska positiva och negativa samt operativa 
positiva och negativa effekter i en organisation. En analys har utformats genom att teoretiska 
referensramen ställt emot den insamlade empirin och redovisat hur det ser ut i tidigare studier 
kring effekter jämfört med dessa svenska företag när det kommer till positiva och negativa 
utmaningar/effekter med PO. Dessa effekter har jag kategoriserat efter strategiska och 
operativa positiva och negativa effekter. Med strategiska så menar jag effekter som påverkar 
ledningen, affärsmålen, visioner osv. Med operativa så innebär det själva arbetsprocesserna, 
medarbetarna, produktion osv.  
 
4.1 Processorientering 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB beskriver att en processorienterad organisation 
kännetecknas genom att det är processer som styr och är vägledande, att man pratar processer. 
Processerna får styra istället för hierarkier och avdelningar, man sätter processerna långt bort 
från hierarkier, dock finns det hierarkier i processer också nämner verksamhetsutvecklaren 
men tänket är att det är enheter och distrikt kontra processer. Enligt Davenport (2004); 
Ljungberg och Larsson (2012) är processorientering är ett arbetssätt som ska leda till att 
förändra det funktionsorienterade synsättet som finns på organisationsform, system, struktur 
och organisationskultur och istället se dessa faktorer som processer. 
 
Keolis nämner att de anser sig vara en processorienterad organisation och att detta innebär 
flera saker men främst två saker. Dels att deras slutanvändare, kunden, är i fokus hela tiden 
och att linjeorganisationen har stöd i sin roll. Enligt Christiansson (2000) avser 
processorientering bl.a. att tydliggöra kopplingar, överlämnanden och ansvar för det som sker 
mellan avdelningar i verksamheter. Detta genom att studera flödet av aktiviteter horisontellt 
igenom verksamheter och fokusera på att studera verksamheten som processer, alltså att 
definiera vad som görs, på vilket sätt samt för vem. Kohlbacher (2010) beskriver PO som ett 
arbetssätt med fokus på affärsprocesser och att de ska sträcka sig från kund till kund i stället 
för att ha funktionella och hierarkiska strukturer. PO har processer och kundtillfredsställelse i 
fokus, i motsats till hierarkier som har fokus på resultat. 
 
PO leder till en verksamhet där de grundläggande värderingarna ger nya sätt på hur 
verksamheten bör utformas och bedrivas. PO påverkar därför utformandet, ledandet, arbetet 
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och utvecklingen av verksamheten (Ljungberg & Larsson 2012). De har på KBAB arbetat i 
riktningen mot processorienterade sedan år 2000, idag 16 år. På Keolis har de arbetat i 
riktning mot processorientering i 4-5 år.  
 
4.2 Positiva operativa effekter 
Ljungberg och Larsson (2012) nämner att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är 
kunden som ska bli tillfredsställd. Ökad kundtillfredsställelse är enligt Ljungberg och Larsson 
(2012) en vanlig effekt där det ofta är oförutsedda händelser som exempelvis kundens 
beteende, beteende hos andra kunder eller leverantör som påverkar processens effekter. 
Kohlbacher (2010) tar även upp i sin studie om 26 fallföretag att ökad kundtillfredsställelse är 
en effekt som skapas av PO. Denna positiva operativa effekt har både KBAB och Keolis 
upplevt i deras processorienterade organisationer. Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner 
att de märkt av denna effekt eftersom att de har blivit bättre på deras arbetssätt gentemot 
kunder och att det underlättat utvecklingen med arbetssättet. Kohlbacher (2010) nämner att 
prestanda mäts genom kundtillfredsställelse, produktkvalitet, tid till marknaden, leveranstid 
och leveranssäkerhet.  
 
Christiansson (2000) nämner ökad kundfokusering som en positiv operativ effekt som även 
Kohlbacher (2010) nämner i sin studie. Kohlbacher (2010) beskriver PO som ett arbetssätt 
med fokus på affärsprocesser och att de ska sträcka sig från kund till kund i stället för att ha 
funktionella och hierarkiska strukturer. En av grundidéerna för PO är ökad kundfokusering 
och att processerna skapar resultat av påtagligt värde för kund (Hammer 1990; Davenport 
1993). Definitionen av process skiljer sig från olika arbetsområden men huvudsakligen står 
det för en samling länkade aktiviteter som genom en input skapar output som ger ett påtagligt 
värde för kunden (Davenport 2004; Ljungberg & Larsson 2012; Van Looy 2014). Denna 
positiva operativa effekt har både KBAB och Keolis upplevt. Ökad kundfokusering, att det är 
kund i tänkandet är ju en av grundidéerna i processorientering och ger resonemang om för 
vem och vad syftet är med utvecklingsarbetet nämner verksamhetsutvecklaren på KBAB.  
 
En annan positiv operativ effekt är ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav. 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att de upplever ökad förmåga att kunna svara på 
förbättringskrav eftersom att de inte är låsta av hierarkier i deras utvecklingsarbeten och 
kommer därför snabbare till utvecklingen. Verksamhetsutvecklaren fortsätter med att om man 
blir låsta tar det längre tid att komma fram till ett svar för man måste exempelvis vänta på svar 
från något beslutsled. På KBAB har flödesägaren (processägaren) bättre koll på budgeten och 
kan slösa mindre pengar när de ”äger” utvecklingsarbetet.  
 
På Keolis har de också upplevt denna effekt men det är olika beroende på vad det gäller för 
process. Om det gäller att det har brustit i en leverans så kan de följa upp och se vart i 
processen det brast och då är det lätt att åtgärda. Däremot kan kunden efterfråga något helt 
nytt och då är det svårt att hjälpa kunden i en befintlig process men då får de skapa en ny 
process men då blir det ett längre arbete och då bygger det inte i grunden på en process utan 
att de arbetar med innovation och ständiga förbättringar. I början av ett utvecklingsarbete 
ligger fokus främst på att etablera bra och stabila processer men samt att etablera en 
processledning som fördelar ansvar, observerar, leder samt ständigt förbättrar processer 
(Jansson et al. 2004). Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är det processledningen som ligger 
till grund för ett förbättring- och utvecklingsarbete. Processledningen ser till att man är 
ständigt förberedda på att anpassa och utveckla processerna för att stärka konkurrenskraften 
och tillfredsställa kundernas krav. Författarna beskriver att processledningen, utifrån 
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organisationens mål, fastställer och definierar, kartlägger, förbättrar, implementerar och 
förvaltar processerna.  
 
Snabbare produktionstid är en positiv operativ effekt som Kohlbacher (2010) nämner att PO 
skapar. KBAB producerar inte riktigt utan deras produkter är fastigheter men snabbare 
produktionstid är något de har upplevt ändå. Processarbetet minskar krångel, körbara 
processer förenklar och leder till att saker går fortare. Det höjer kvalitén och minskar risken 
för fel nämner verksamhetsutvecklaren på KBAB. Verksamhetsutvecklaren nämner även att 
projekt tar tid men att det ökar i kvalité men då de äger projekten själva så tar det mindre tid. 
Keolis nämner att även de till en viss del upplevt snabbare produktionstid.  
 
En annan positiv operativ effekt som Kohlbacher (2010) lyft upp är förbättringar av 
produktkvalitet. KBAB:s fastigheter har förbättrats av anläggningar, val av material och 
funktioner, installationer, ventilations- och elanläggningar. De är framåtriktade, de bygger 
mycket nytt, de har hälsomässiga krav, hållbarhetskrav, tänker på miljön osv. På Keolis har de 
också upplevt att deras produkter har förbättrats till viss del.  
 
Kohlbacher (2010) har som tidigare nämnt upptäckt många positiva effekter med PO och 
minska/reducera kostnader är ytterligare en effekt som tas upp. Verksamhetsutvecklaren på 
KBAB nämnde att de minskar/reducerar kostnader genom att de försöker tänka på vad de kan 
göra själva. Flödesägarna är ansvariga för upphandling och avtal istället för att ha olika som 
har hand om upphandlingen och andra som har hand om budgetering så försöker de ansvara 
för allt själv och på så sätt få ut mer av pengarna, vilken minskar kostnaderna. De äger 
projekten själva och minskar på så sätt kostnaderna, men de ökar kostnader när man vill öka 
kvalité, men det minskar också kostnader i längden, exempelvis genom att det ökar värdet på 
en fastighet, så när de säljer det senare så tjänar de på det senare. På Keolis har de inte 
minskat/reducerat kostnader lika mycket som de har ökat kvalité. De nämner att detta beror på 
att det inte har varit utgångspunkten, att minska kostnader. Det har inte varit av en ambition 
att spara resurser utan utgångspunkten har varit att öka kundnöjdheten. Nästa steg kanske kan 
vara att tänka på det.  
 
Eftersom att de på KBAB själva har ansvar och kontroll över utvecklingsarbetet så ökas 
produktiviteten nämner verksamhetsutvecklaren, detta eftersom att de har ett processtänk och 
de inte måste vänta på svar från olika håll utan har möjlighet att påverka direkt när det 
behövs. Keolis nämner att de till en viss del ökat produktiviteten. Produktivitet är en positiv 
operativ effekt som Kohlbacher (2010). Det som ger ökad produktivitet ger även ökad 
effektivitet nämner verksamhetsutvecklaren på KBAB. Detta eftersom att beslut sker fortare 
eftersom att flödesägare jobbar nära andra flödesägare och nära trivselbovärdar. Det är bra 
samverkan, processer leder till effektivitet samt att de arbetar med körbara processer som 
verktyg. Denna samverkan leder till att man lyssnar på varandra och även detta höjer 
effektiviteten. På Keolis har de däremot inte upplevt ökad effektivitet. Ökad effektivitet 
nämner Kohlbacher (2010) också som en effekt som PO skapar i sin studie. Det sätt som 
processerna är utformade och så de utförs påverkar på både tjänstekvaliteten som kunderna 
uppfattar och på effektiviteten som tjänsten levereras med. En organisation kan överträffa en 
annan organisation som erbjuder liknande tjänster, om de har bättre processer och hanterar de 
bättre (Dumas et al. 2013).  
 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att när man har ansvar för att utveckla så ökas 
processprestanda. De kontrollerar risk för processerna, kvalitén minskar risken nämner 
verksamhetsutvecklaren. Han nämner även att identifikation av processer är start. För Keolis 
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är ökad processprestanda en självklarhet då det ska gå att mäta processerna och att det är 
väldigt viktigt. Ökad processprestanda är en positiv effekt som Tarhan et al. (2015) lyfter 
fram i studien om om effekter med processorientering i form av att undersöka om högre 
processmognad leder till ökad affärsnytta. Detta genom att de mätte olika variabler hos 
företagen som exempelvis ekonomi, kunder/marknad, lärande och tillväxt, ledarskap och 
strategi, strategisk planering, processhantering, processprestanda, resurshantering osv. Enligt 
Kohlbacher (2010) mäts prestanda genom kundtillfredsställelse, produktkvalitet, tid till 
marknaden, leveranstid och leveranssäkerhet. Organisationer med mer mogna inköps- och 
leveransprocesser verkar ha högre relativa nivåer av kvalitet och effektivitet av processresultat 
än de med mindre mogna inköpsprocesser (Tarhan et al. 2015). 
 
4.3 Negativa operativa utmaningar/effekter 
Enligt Christiansson och Christinsson (2006) krävs det mycket tid och omfattande arbete för 
en processorienterad systemutveckling och kan därför ses som utmanande. Tidskrävande 
förbättringsarbeten är därför en negativ operativ utmaning/effekt. Verksamhetsutvecklaren på 
KBAB nämner att eftersom de har interna processmodellerare så blir det inte tidskrävande 
förbättringsarbeten. Däremot kan det givetvis vara tidskrävande men det underlättar att de har 
interna processmodellerare. Verksamhetsutvecklaren nämner att de på KBAB inte känner att 
de behöver kartlägga nuläge utan endast börläge. Dokumentation av KBAB:s processer sker i 
skriftform för att effektivisera, då det skulle ta för lång tid att ”rita” alla processer. De själva 
hanterar kartläggning och körbara processer, så det sköts direkt och fort. I relation vad 
alternativet kunde vara så är det verkligen inte tidskrävande säger verksamhetsutvecklaren. 
Keolis nämner att kartläggningen och utbildningen, av att det är processerna som styr, har 
varit tidskrävande och en utmaning. De som kan och utför operativ verksamhet bör bidra med 
kunskap eftersom att det är viktigt att medarbetarna och ledningen är med i 
verksamhetsutvecklingen, även om det kan vara svårt (Christiansson & Christiansson 2006). 
Ljungberg och Larsson (2012) nämner däremot att det inte är självaste implementeringen av 
processerna som är utmanande utan förändringen det innebär för individerna.  
 
Något annat som varken KBAB eller Keolis upplevt är sämre fokus på anställda. Enligt 
Christiansson och Christiansson (2006) så kan medarbetarna och ledning känna att det inte 
finns utrymme för dem att lära sig att tänka och handla verksamheten som processer. Som 
tidigare nämnt bör de som kan och utför operativ verksamhet bidra med kunskap eftersom att 
det är viktigt att medarbetarna och ledningen är med i verksamhetsutvecklingen. 
Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner dock att deras medarbetare och ledning fått 
mycket utbildning, i team och flytande så därför upplever de inte denna negativa operativa 
effekt. Flödesägarna på KBAB ska skapa trygghet och det är löpande lärande. I början av 
utvecklingen mot processorientering var det mycket utbildning för de anställda att lära sig att 
bli trygg med de nya rollerna. Bovärden skulle se till att det skulle minska fel. När man 
involverar så blir de mer villiga att utveckla då de känner att man lyssnar på dem och lyssnar 
på de som jobbar nära kunden och de som försöker hitta lösningar på sina processer. 
Involvering påverkar utveckling, kund och utförandesperspektiv.  
 
En annan utmaning som Christiansson och Christiansson (2006) tar upp i deras studie är att 
medarbetarna inte känner att de vill delta vid kartläggning och därför blir kartläggningen 
ineffektiv. På KBAB har de inte upplevt ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid 
kartläggning eftersom de enligt verksamhetsutvecklaren inte fokuserar på att kartlägga 
nuläget utan mestadels börlägesgrafer. På Keolis upplever de det ibland, mestadels delaktighet 
att avsätta den tiden. En annan effekt som hör ihop med det är svagt engagemang från 
anställda. På både KBAB och Keolis är det lite blandat när det gäller detta. 
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Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att eftersom att det finns nytta och värde med att 
bedriva kartläggning så är inte engagemanget svagt. Dokument och arkivhantering kan 
däremot vara jobbig och svårare att vara engagerad i. Det kan vara svårt att få de engegerade 
när de frågar vad de har för dokument, vart de har sina mappar, varför de har det så och be de 
arkivera på ett visst sätt. Men arbetssättet för förbättringsarbete är inte svårt att få med 
anställda utan det är lätt. Keolis nämner att det är vissa som är väldigt drivna och vissa som är 
totalt ointresserade.  
 
Försämrad kundfokus från leverantören kan KBAB uppleva då det kan finnas entreprenörer 
som KBAB anställer som inte representerar KBAB bra. Upphandling av deras arbete utförs, 
hur de är mot kunder, prisvärt, kvalitet, leveranser, arbetet så de vet vilka entreprenörer som 
är rätt för dem. Det är viktigt att kunderna är nöjda med entreprenörerna, gör de fel för många 
gånger så får de nog inte vara kvar som deras entreprenörer.  Det är löpande lärande för alla. 
De tar in egna personal vid kundkritiska eller kompetenskrävande arbeten ex vattenskador och 
egna hisskötare så det sker bra arbete och för att minska risk. Flödesägare jobbar med 
upphandlingarna och ser till att det är kundkvalitét. De kollar vilka arbeten de kan göra själva 
så de inte behöver ta in massa entreprenörer, som ex vatten, data/IT som är höga risker men 
inte ex. målning och tapetsering. KBAB själva minskar inte fokusen på kunderna men 
leverantörerna kanske inte fokuserar på KBAB:s kunder. För Keolis är det inte försämrat 
kundfokus från leverantören utan snarare tvärtom, det blir tydligare och högre krav på 
resultatet för slutkunderna. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) kan en negativ effekt med 
PO vara att leverantören inte tar i åtanke vad kunden faktiskt efterfrågar för viss effekt av 
resultatet och därför glömmer vad det är som skapar mest värde och mest positiva effekter för 
kunden. Författarna menar att det är viktigt för organisationen att fråga sig vad det är som 
kunden faktiskt är ute efter och vad det som är viktigast för kunden. 
 
Rosemann (2006) nämner att det kan vara svårt för medarbetarna att se helheten och se sin 
egen roll i processen samt hur medarbetaren bidrar med nytta och skapar värde till kunden 
och organisationen. För att det ska bli en lyckad implementering av processorienteringen bör 
ledningen motivera medarbetarna under arbetets gång. Det var svårt för 
verksamhetsutvecklaren på KBAB att svara på om det är svårt för medarbetarna att se 
helheten och sin egen roll i processen men att det kan bli fel med för tydliga arbetsuppgifter 
ibland, när de ska ”ruta in det för hårt”. Eftersom det är så dynamiskt så är det mycket som 
kan upplevas otydligt. Däremot så finns det tydliga förväntningar på roller. På Keolis nämner 
de att det är det mest utmanande eftersom när man jobbar i processer, som är väldigt viktiga 
för helheten, så kan det vara svårt att se sin roll som delen i helheten.  
 
Något som inte var svårt att svara på för KBAB och Keolis var ifall det är svårt för 
medarbetarna att bidra med nytta och skapa värde för kunden och organisationen. KBAB 
nämner att eftersom de är nära kunderna så är det inte svårt, de är ansvarig för att göra det 
kunderna är i behov av. Keolis nämner att det inte heller är svårt för dem eftersom att det 
ligger i grundleveransen att bidra med nytta och skapa värde för kunden och organisationen.   
 
4.4 Positiva strategiska effekter  
En positiv strategisk effekt är ökad förståelse för varandra inom organisationen som leder till 
att medarbetarna uppfattar sina arbetsuppgifter som innehållsrikare eftersom de förstår sin 
plats i processen. Denna effekt påverkar i sin tur till att medarbetarnas arbete bidrar till att 
skapa kundnytta och på så sätt ökas kundfokuseringen och förmågan att kunna svara på 
förbättringskrav. Det är dock inte gratis för medarbetarna att uppnå dessa positiva effekter 
utan det krävs hårt arbete och vilja från medarbetarna som de kan uppfatta som arbetsbörda 
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(Andersson 2014). Både KBAB och Keolis har upplevt denna effekt. Verksamhetsutvecklaren 
på KBAB berättar att hos dem ser de att man är viktig, man ser sig själv i processen, de 
respekterar och lyssnar på varandra. De tänker helhetsflödet och individer i fokus. 
 
Kohlbacher (2010) har som tidigare nämnt upptäckt flera positiva effekter hos de 26 
fallföretagen och en positiv strategisk effekt är förbättrad leveranssäkerhet. Detta är något 
som både KBAB och Keolis har upplevt. Engagerade medarbetare och engagemanget ökar 
säkerheten, de kompletterar att man bara kör processer säger verksamhetsutvecklaren på 
KBAB. 
 
Genom att de arbetar med ständiga förbättringar så får de förbättrad leveransförmåga på både 
KBAB och Keolis. Processägare på KBAB är ansvarig för ständiga förbättringar och 
utveckling, eftersom de ”äger” utvecklingsarbetet så känner de att det blir förbättrad 
leveransförmåga. I bovärdsteamen finns motsvarande trivselroller som jobbar närmast kund 
med vad som kan förbättras. Förbättrad leveransförmåga är också en positiv strategisk effekt 
som Kohlbacher (2010) lyfter fram i sin studie.  
 
De har även upplevt ökning av företagets värde. Ju mer bra saker de gör, ju mer tid de lägger 
desto mer värde får företaget och ju mer värde för fastigheterna nämner KBAB. Keolis 
nämner att eftersom de har ökat av marknadens intresse så har företagets värde ökat. Ökning 
av marknadens intresse har de upplevt på både KBAB och Keolis. Verksamhetsutvecklaren 
på KBAB nämner att de hör många som säger och känner att ”de vill bo med KBAB, dit vill 
jag flytta”. Det är svårt att få tag på lägenhet men de har bra kvalité av leverans såsom 
trygghetsboende, äldreboende, trygghetsstörningar, bra underhållning och gott rykte. Keolis 
nämner att de tror att de har attraherat nya kunder eftersom att de sticker ut i deras bransch 
som företag. Ökning av företagets värde och ökning av marknadens intresse är två positiva 
strategiska effekter som Kohlbacher (2010) upptäckt.  
 
Ytterligare en positiv strategisk effekt som Kohlbacher (2010) lyft fram är ökning av 
marknadsandel. Denna effekt är också något som verksamhetsutvecklaren på KBAB säger att 
de upplever. Denna positiva effekt upplever de endast så länge det går att bygga och inte 
något annat företag bygger flera lägenheter än de. Keolis nämner att de inte har upplevt detta 
genom processorientering utan mer helhetsmässigt.  
 
Eftersom att KBAB är prisvärda och har smarta lösningar, processägaren är med under 
upphandlingen och jobbar nära och pratar med flödesägaren så upplever de finansiella 
förbättringar. Keolis nämner att de ibland upplever finansiella förbättringar kopplat till 
lönsamhet. Finansiella förbättringar är en effekt som Kohlbacher (2010) tar upp i sin studie. 
Tarhan et al. (2015) nämner en effekt som också leder till bättre ekonomiska resultat, fast 
indirekt. Bättre icke-finansiella resultat är en positiv strategisk effekt som de får fram i deras 
studie. Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att de även upplever bättre icke-finansiella 
resultat såsom socioekonomiska, hur de jobbar med störningshanteringar, äldre och studenter. 
De som bor i KBAB:s lägenheter mår bättre och trivs mer. Keolis nämner att genom att de 
ökar förståelse för vad de gör i verksamheten så leder det indirekt till bättre icke-finansiella 
resultat som i sin tur leder till ekonomiska resultat.  
 
Tarhan et al. (2015) tar även upp effekten framgång för företaget. Framgång för företaget är 
något som KBAB och Keolis upplever. Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att de 
upplever det eftersom flödesägarna arbetar med framgång, proaktiva, hittar på lösningar och 
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utvecklingar. Man ser att det är ett attraktivt företag med ett högre värde både på fastigheterna 
och humankapital. 
 
 
4.5 Negativa strategiska utmaningar/effekter  
Försämrad leveransförmåga kan de uppleva på KBAB ifall det är komplexa frågor och man 
inte vet vem som ska ta ansvaret för man vill att den ska kan det bäst ska ta det vilket leder till 
fördröjning. Det är inte något som de upplever på Keolis. Som tidigare nämnt kan en negativ 
effekt med PO vara att leverantören inte tar i åtanke vad kunden faktiskt efterfrågar för viss 
effekt av resultatet. Leverantören kanske då fokuserar mer på tekniska specifikationer, den 
fysiska produktens egenskaper och därför glömmer vad det är som skapar mest värde och 
mest positiva effekter för kunden (Ljungberg & Larsson 2012) 
 
Christiansson och Christiansson (2006) nämner att det kan finnas utmaningar såsom att 
informationssystemen är strukturerade utifrån funktioner vilket hindrar, begränsar eller 
försvårar tillämpningen av PO. Verksamhetsutvecklaren på KBAB nämner att de inte ser IT 
som begränsning eftersom de har egen IT-kompetens som stöttar däremot kan det vara 
förvaltningsmässigt för stort att kartlägga. Det skapar oftast förbättringar att kartlägga men det 
tar även tid och resurser, därför skapar de fler börlägeskartläggningar än nuläges. De som 
arbetar med kartläggningen vet redan om hur nuläget ser ut och vad det är de vill komma 
ifrån. På Keolis är inte IT direkt en begränsning men har de en komplex karta och ska koppla 
dokument i varje processsteg så kan tekniska svårigheter uppstå, det är inte omöjligt men det 
kräver lite jobb samt att det ska hållas uppdaterat.  
 
Rosemann (2006) nämner att det kan vara bristande koppling till affärsmålen och visionerna 
vilket kan ses som en negativ strategisk utmaning/effekt. De processer som ska kartläggas i en 
organisation bör knytas till organisationens övergripande målbild och vision för att 
medarbetarna lättare ska kunna förstå nyttan med arbetet och affärsnyttan. Det måste klart och 
tydligt framgå vem som ”äger” processmodellerna och hur förvaltningen och ändringar av 
dessa ska utföras men är det en bristande ledning så blir det en utmaning. Ledningen ska även 
tydliggöra vilka modelleringsverktyg som ska användas, vilka som ska ingå i arbetet med 
kartläggningen och hur kartläggningen startar så det inte ska finnas några frågetecken under 
arbetet. Verksamhetsutvecklaren på KBAB är inte helt säker på om det är bristande koppling 
till affärsmålen och visionerna under processarbetet utan han tror att det är bra koppling. De 
har ägardirektiv som blandar in olika delprocesser, kopplingarna är ganska tydliga. De löser 
mycket som kopplar till visionerna. Det är inte så på Keolis de flesta fallen men det kan ske 
nångång. Däremot skapar en process inte kundvärde så ska ju processen strykas men ibland 
kan de bli lite hemmablind.  
 
4.6 Sammanfattning av analys 
Tabell 2 visar positiva och negativa operativa och strategiska effekter som upplevt och inte 
upplevt. Den är indelad i ja, nej och blankt varav blankt innebär att jag inte fick något svar.  
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Tabell 2. Upplevda och icke-upplevda effekter av företagen 
 
 
 
  

 
Operativa effekter  

 
KBAB 

 
Keolis 

 
+/- 

Ökad kundtillfredsställelse?  Ja Ja + 
Ökad kundfokusering?  Ja Ja + 
Ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav?  Ja Ja + 
Snabbare produktionstid?  Ja Ja + 
Förbättringar av produktkvalitet?  Ja Ja + 
Minskning/reducering av kostnader?  Ja Nej + 
Ökad produktivitet? Ja Ja + 
Ökad effektivitet? Ja Nej + 
Ökad processprestanda? Ja Ja + 
Kunder kan fråga den som vet bäst eftersom de arbetar 
så nära 

Ja  + 

Många har god koll på deras helhet  Ja + 
Tidskrävande förbättringsarbete?  Nej Ja - 
 Sämre fokus på anställda?  Nej Nej - 
Ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid 
kartläggning?  

Nej Ja - 

Svagt engagemang från anställda?  Nej Ja - 
Försämrad kundfokus från leverantören?  Ja Nej - 
Svårt för medarbetarna att se helheten och sin egen roll 
i processen?  

Nej Ja - 

Svårt för medarbetarna att bidra med att nytta och 
skapa värde för kunden och organisationen?  

Nej Nej - 

Svårt att avgöra vem som ska sköta/ansvara en fråga 
när det gäller komplexa frågor 

Ja  - 

 
Strategiska effekter 

 
KBAB 

 
Keolis 
 

 
+/- 

Ökad förståelse för varandra inom organisationen?  Ja Ja + 
Förbättrad leveranssäkerhet?  Ja Ja + 
Förbättrad leveransförmåga?  Ja Ja + 
Ökning av företagets värde?  Ja Ja + 
Ökning av marknadens intresse?  Ja Ja + 
Ökning av marknadsandel?   Ja Nej + 
Finansiella förbättringar? Ja Ja + 
Bättre icke-finansiella resultat? Ja Ja + 
Framgång för företaget?  Ja Ja + 
Nytänkande lösningar Ja  + 
Mer störningstålig, inte lika stor risk hos personalens 
personliga kompetens 

 Ja + 

Försämrad leveransförmåga? Nej Nej - 
IT som begränsning?  Nej Nej - 
Bristande koppling till affärsmålen och visionerna 
under processarbetet?  

Nej Nej - 

Risk för otydlighet Ja  - 
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5	Slutsatser	
Syftet med denna kandidatuppsats inom ämnet informatik var att undersöka effekter som PO 
leder till, utifrån två svenska företag. Utifrån detta syfte och mina undersökningsfrågor som 
står nedan har jag kommit fram till slutsatser, varit självkritisk samt gett rekommendationer 
för framtida forskning.  
 
För att besvara uppsatsens två frågor har jag först beskrivit vad begreppet PO innebär. PO är 
svårt att definiera eftersom att många författare definierar begreppet på olika sätt eller inte 
definierar centrala begrepp alls. Det är därför svårt för mig att veta vad de i de tidigare 
studierna som jag har använt mig utav i min litteraturstudie definierat PO som och vilket 
fokus de har. För mig, i min studie, innebär processorientering ett arbetssätt som ska leda till 
att förändra det funktionsorienterade synsättet som finns på organisationsform, system, 
struktur och organisationskultur. Horisontell helhetsbild av arbetsflödet, ständiga 
förbättringar, det som utförs och de olika arbetsinsatserna bör även hänga ihop, se IT som 
möjliggörare samt ökad kundfokusering. PO leder till en verksamhet där de grundläggande 
värderingarna ger nya sätt på hur verksamheten bör utformas och bedrivas. PO påverkar 
därför utformandet, ledandet, arbetet och utvecklingen av verksamheten. Processer är en 
delmängd av processledning och att processledning är en delmängd av processorientering.  
 
Företagen definierar inte heller alltid PO och då blir det otydligt vilket omfång som 
representeras i olika fallstudier. I min studie definierar fallföretagen en processorienterad 
organisation som att det är processer som styr och är vägledande, att företaget pratar 
processer. Processerna får styra istället för hierarkier och avdelningar, man sätter processerna 
långt bort från hierarkier. Det är ett arbetssätt med fokus på affärsprocesser och att de ska 
sträcka sig från kund till kund i stället för att ha funktionella och hierarkiska strukturer. PO 
har processer och kundtillfredsställelse i fokus, i motsats till hierarkier som har fokus på 
resultat. 
 
Vilka positiva och negativa utmaningar/effekter ger PO i organisationer jämfört med 
internationella studier?  
Min undersökning visade dels slutsatsen att PO leder till många positiva operativa och 
strategiska effekter men kan även leda till några få negativa operativa och strategiska 
utmaningar/effekter. Jag kallar det utmaningar/effekter eftersom att det ibland inte finns några 
negativa effekter med PO men det kan uppstå negativa utmaningar på vägen mot PO. Det är i 
princip endast positiva effekter med PO rapporterade i tidigare studier så jag räknade med att 
företagen skulle upplevt de flesta positiva effekterna, särskilt om företagen följer 
grundidéerna för PO. De positiva och negativa utmaningarna/effekterna är markerade med 
kursivering.  
 
De positiva operativa effekter som rapporterades av båda företagen var ökad 
kundtillfredsställelse, ökad kundfokusering, ökad förmåga att kunna svara på 
förbättringskrav, snabbare produktionstid, förbättringar av produktkvalitet, 
minskning/reducering av kostnader, ökad produktivitet, ökad processprestanda.  
 
De positiva strategiska effekterna som rapporteras av båda företagen var ökad förståelse för 
varandra inom organisationen, förbättrad leveranssäkerhet, förbättrad leveransförmåga, 
ökning av företagets värde, ökning av marknadens intresse, finansiella förbättringar, bättre 
icke-finansiella resultat, framgång för företaget.  
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Det var som jag hade tänkt inte många negativa utmaningar/effekter som rapporterades av 
företagen. Det var inga negativa operativa utmaningar/effekter som båda företagen upplevde 
men de som antingen det ena eller det andra företaget upplevt var tidskrävande 
förbättringsarbete, ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid kartläggning, svagt 
engagemang från anställda, försämrad kundfokus från leverantören, svårt för medarbetarna 
att se helheten och sin egen roll i processen, svårt att avgöra vem som ska sköta/ansvara en 
fråga när det gäller komplexa frågor. Den enda negativa strategiska utmaningen/effekten var 
risk för otydlighet.  
 
De effekter som ingen av företagen hade upplevt, endast negativa utmaningar/effekter, var 
sämre fokus på anställda, svårt för medarbetarna att bidra med att nytta och skapa värde för 
kunden och organisationen, försämrad leveransförmåga, IT som begränsning och bristande 
koppling till affärsmålen och visionerna under processarbetet. 
 
De effekter som skildes åt hos företagen 
Genom tabellen som skapades i analysen visas de effekter som skiljer sig åt hos företagen.  
En av effekterna var den positiva operativa effekten minskning/reducering av kostnader, detta 
eftersom att Keolis inte strävar efter att uppleva detta och har därför inte nått detta. En annan 
effekt var ökad effektivitet som också är en positiv operativ effekt. 
 
Jag frågade KBAB om de har upplevt någon positiv operativ effekt som jag inte hade fått med 
och då nämnde de kunder kan fråga den som vet bäst eftersom de arbetar så nära. Detta var 
inget som Keolis nämnde utan de nämnde istället att många har god koll på deras helhet.  
 
Tidskrävande förbättringsarbete, ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid kartläggning 
och svagt engagemang från anställda är negativa operativa utmaningar/effekter som Keolis 
upplevde.  
 
KBAB upplevde den negativa operativa utmaningen/effekten försämrad kundfokus från 
leverantören men inte Keolis. På Keolis var det däremot svårt för medarbetarna att se 
helheten och sin egen roll i processen men inte för KBAB.  
 
När jag frågade KBAB om de upplevt någon negativ operativ effekt som jag inte redan hade 
tagit upp så var det utmaningen/effekten svårt att avgöra vem som ska sköta/ansvara en fråga 
när det gäller komplexa frågor, Keolis hade däremot ingen som jag inte redan tagit upp.  
 
Ökning av marknadsandel var en positiv strategisk effekt som Keolis inte upplevt av PO. 
Däremot tog Keolis upp en positiv strategisk effekt som jag inte hade tagit upp och det var 
mer störningstålig, inte lika stor risk hos personalens personliga kompetens. En negativ 
strategisk utmaning/effekt tog KBAB upp och det var att det ibland kunde finnas risk för 
otydlighet fastän det är så dynamiskt och ska vara så tydligt hos dem.  
 
En annan slutsats som jag kan dra i min studie är att anledningen till att det ena företaget hade 
mer negativa utmaningar/effekter och mindre positiva effekter upplevda på vägen till PO kan 
bero på att de har arbetat i riktning mot PO i nästan 10 år mindre än det andra företaget.  
 
Hur kan effekter i PO organisationer studeras? 
Jag fick utifrån min intervjuguide svar på det relevanta i min undersökning vilket gör att jag 
inte känner att det var brist i intervjuguiden. Har författaren däremot mer tid och access bör 
denne undersöka flera studier för att finna flera effekter med PO. Dessutom skulle jag 
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rekommendera att intervjua flera företag och främst flera roller och personer på företagen. 
Detta eftersom att olika personer kan uppleva olika saker så det kan vara bra att få flera 
perspektiv från företaget. Jag rekommenderar även att fråga intervjupersonen om de kommer 
på andra positiva eller negativa effekter som man själv inte tar upp. Det var något jag gjorde 
och då fick jag fram effekter som jag inte tidigare hade sett i de studier jag undersökte. Det 
kan bli svårt att ställa dessa effekter emot varandra men det kan vara bra att få deras 
perspektiv med effekter av PO eftersom de arbetar med det på en daglig basis. Med det menar 
jag att svaret kanske inte finns i litteratursökning utan hos företagen som arbetar med detta 
dagliga. Ytterligare en rekommendation är att definiera de centrala begreppen för sig själv 
innan studien och under studiens gång ha koll på att man har med relevant data. Jag kände att 
jag flera gånger bytte spår under studiens gång men detta var mestadels på grund av att 
forskarna inte definierat sina centrala begrepp. Man kan även fokusera på att få fram 
effekter/utmaningar på vägen till PO istället för effekter/utmaningar av PO.  
 
Jag anser att någon kan använda mina insamlade effekter och arbeta vidare med detta för 
framtida forskning för att styrka dessa effekter samt möjligtvis komma fram till flera både 
positiva och negativa utmaningar/effekter.   
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Bilagor	
Bilaga 1 
 
Intervju 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka effekter som processorientering 
skapar. Begreppet effekt kommer från latinska ordet effectus som betyder verkan 
eller också resultat. De effekterna jag undersöker i min kandidatuppsats är 
strategiska och operativa effekter. Med strategiska effekter menar jag effekter som 
påverkar ledningen, affärsmålen, visioner. Dessa effekter innefattar exempelvis stöd 
för affärstillväxt, affärsinnovationer, kostnadsledarskap, produktdifferentiering och att 
bygga externa kontakter såsom kunder och leverantörer.  
 
Med operativa effekter menar jag det som påverkar medarbetarna, 
arbetsprocesserna, produktion. Exempel på dessa kan vara kostnadsreduceringar, 
cykeltidsminskning, ökad produktivitet, kvalitetsförbättring och förbättrad kundservice. 
 
Önskar du vara anonym?  
Vill du få intervjun skickad till dig för att godkänna den innan jag publicerar den? 
Skulle du vilja ha en länk av uppsatsen när den är färdig?  

1. Vilken roll har du i företaget?  
2. Anser ni er vara en processorienterad organisation? 
3. Vad kännetecknar en organisation som är processorienterad?  
4. Hur länge har ni arbetat i riktning mot processorientering?  

Har ni upplevt att processorientering gett er operativa effekter som… 

1. Ökad kundtillfredsställelse? (kundens beteende eller beteende hos andra 
kunder eller leverantörer som påverkar processens effekter +) 

2. Ökad kundfokusering? (+)  
3. Ökad förmåga att kunna svara på förbättringskrav? (+)  
4. Snabbare produktionstid? (+)  
5. Förbättringar av produktkvalitet? (+)  
6. Minskning/reducering av kostnader? (+)  
7. Ökad produktivitet? (+)  
8. Ökad effektivitet? (+)  
9. Ökad processprestanda? (prestanda på organisationens processer +) 
10. Tidskrävande förbättringsarbete? (tidskrävande att modellera och 

implementera processer -)  
11.  Sämre fokus på anställda? (Inte nog med utrymme för ledningen och 

medarbetarna att lära sig att tänka och handla verksamheten som processer? -)  
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12.  Ineffektivitet och svårt att nå delaktighet vid kartläggning? (genom att det är 
svårt att möjliggöra delaktighet i organisationen för att bedriva kartläggningen så 
effektivt som möjligt -)  

13.  Svagt engagemang från anställda? (Svårt att skapa och behålla 
engagemanget för att bedriva kartläggningen så effektivt som möjligt? -) 

14. Försämrad kundfokus från leverantören? (På grund av att leverantören 
glömmer vad det är som skapar mest värde och mest positiva effekter för kunder? 
-)  

15.  Svårt för medarbetarna att se helheten och sin egen roll i processen? (-)  
16.  Svårt för medarbetarna att bidra med att nytta och skapa värde för kunden 

och organisationen? (-)  
17. Har ni upplevt andra operativa fördelar/nackdelar?  

Har ni upplevt att processorientering gett er strategiska effekter som… 

18. Ökad förståelse för varandra inom organisationen? (medarbetarna uppfattar 
sina arbetsuppgifter som innehållsrikare då de förstår sin plats i processen +)  

19. Förbättrad leveranssäkerhet? (+)  
20. Förbättrad leveransförmåga? (+)  
21. Försämrad leveransförmåga? (Leverantörer tar inte i åtanke vad kunden 

faktiskt efterfrågar för visst effekt av resultatet? -) 
22. Ökning av företagets värde? (+)  
23. Ökning av marknadens intresse? (för era produkter+)  
24. Ökning av marknadsandel? (+)  
25. Finansiella förbättringar? (såsom försäljning och lönsamhet +)  
26. Bättre icke-finansiella resultat? (som indirekt leder till bättre ekonomiska 

resultat +)  
27. Framgång för företaget? (+)  
28. IT som begränsning? (Funktioner i informationssystem hindrar/begränsar eller 

försvårar tillämpningen av PO -)  
29. Bristande koppling till affärsmålen och visionerna under processarbetet? (-)  
30.  Har ni upplevt andra strategiska fördelar/nackdelar?  

 

 
 


