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Sammanfattning 

En förändring kan vara svårt, oavsett om organisationen är stor eller liten. En 

stor förändring i en organisation är att gå från funktionsbaserad organisation till 

en processorienterad organisation. En processbaserad organisation har ett 

processorienterat arbetssätt, vilket innefattar att en verksamhet aktivt arbetar 

med att sätta kundens behov före sina egna, vilket kräver ett helhetstänk med 

hög motivation och engagemang från verksamhetens medarbetare. Andelen 

misslyckade förändringsinitiativ är många fler än lyckade vilket kan bero på att 

medarbetarna inte sätts i fokus trots att dem är mottagaren av förändring. 

Ämnet har främst studerats med syfte om att undersöka chefers eller andra 

beslutsfattares upplevelse. En betydelsefull kärna i organisationer är 

medarbetarnas upplevelse. 

 

Syftet med studien var att undersöka medarbetarnas upplevda processetablering 

i en fallorganisation. Studiens forskningsfrågor har besvarats med hjälp av en 

kvantitativ metod där respondenterna deltog både i intervjuer och via epost med 

hjälp av en fråge enkät. De insamlade materialet analyserades och 

sammanställdes i text och i diagram. 

 

Resultatet delades i in tre områden: processledning, processdokumentation och 

mätning och uppföljning. Resultatet visade att respondenterna upplever en 

avsaknad av ledarskap och kunskap i processetableringen. Studien visade att 

medarbetarna i fallorganisationen upplever att det finns dokumenterade 

processer men ingen uttalad gemensam modelleringsteknik och saknade 

mätetal helt av processerna. Resultatet pekade även på vilka aspekter i 

processetableringen medarbetarna tycker är mer eller mindre etablerade utifrån 

undersökningen. När resultatet analyserades mot undersökningens teori samt 

forskningsfrågor visade det sig att fallorganisationen har mer och mindre 

etablerade områden. 

 

Vårt bidrag med undersökningen ska komplettera aktuell forskning och tidigare 

forskning med vad vi anser saknas i den vetenskapliga världen: empiriska 

studier om medarbetarnas upplevelse kring etableringen av det 

processorienterade arbetssättet.  
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Abstract 

A change can be difficult, either if the organization is large or small. A major change in an 

organization is to go from a functional-based organization to a process-oriented organization. 

A process-oriented approach involves an activity actively working to put the customer's needs 

ahead of their own, which requires a full-blown, high motivation and dedication from the 

employees. The amount of failed change initiatives is many more than successful, which may 

be due to the fact that employees are not put in focus even though they are the recipient of 

change. The subject has been studied primarily for the purpose of investigating the experience 

of managers or other decision-makers. An important core of organizations is the employee's 

experience. 

 

The purpose of the study was to investigate the employees' perceived process establishment in 

a organization in question. The research questions have been answered during a quantitative 

method in which respondents participated in interviews and by email using a questionnaire. 

The collected material was analyzed and compiled in text and in charts. 

 

The result was divided into three areas: process management, process documentation and 

measurement and follow-up. The result showed that respondents experienced a lack of 

leadership and knowledge in the process establishment. The study showed that the employees 

in the case organization experience that there are documented processes but no pronounced 

common modeling techniques and lacking measurements entirely of the processes. The result 

also pointed out what aspects of the process establishment employees think is more or less 

established based on the survey. When the results were analyzed against the theory of the 

survey and research questions, the organization i question found more and less established 

areas. 

 

Our contribution with the survey will complement current research and previous research with 

what we consider missing in the scientific world: empirical studies about the employees' 

experience regarding the establishment of the process-oriented approach. 
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Förord 

Studien är en kandidatuppsats inom programmet informationslogistik inom 

forskningsområdet Informatik som hålls vid Linnéuniversitetet. Periodvis har det varit 

kämpigt, men den genuina nyfikenheten och intresset för processledning gjorde det till en 

utmanande och spännande uppsats! 

 

Vi vill tacka fallorganisationen och våra kontaktpersoner för deras engagemang och stora 

givmildhet. Ett stort tack ska naturligtvis ges till alla medarbetare som har givit oss sin 

dyrbara tid till att delta i studien - utan er hade inte hälften av arbetet varit möjligt! 

 

Fredrik Gerling & My Norén 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Förändring karaktäriseras som ett viktigt inslag i många företag och organisationer och 

andelen misslyckade förändringsinitiativ är många fler än lyckade, detta oberoende av vilken 

slags förändring som genomförs (Beer & Nohria, 2000). Förändring är, kanske på grund av 

detta, även inom forskningen ett väl utforskat område (Alvesson & Sveningsson, 2008). 

Majoriteten av forskningen inom förändringsarbete tenderar generellt att endast fokusera på 

processen utifrån en organisatorisk nivå, och hur förändringen ska lyckas med hjälp av 

organisationens handlingar. Generellt riktas fokusen sällan på medarbetarna. Trots att det är 

medarbetarna som är mottagarna i en organisation och dem som påverkas mest av 

förändringen (Alvesson & Sveningsson, 2008; Bovey & Hede, 2001; Oreg, Vakola & 

Armenakis, 2011). Foster (2010) skriver trots att större delen av forskningen inom 

förändringsarbete antar ett ledningsperspektiv finns en smalare gren forskning vilket utgår 

från ett medarbetarperspektiv. I Erica Perssons (2016) studie ”Organisationsförändring - är 

inte så lätt som man kan tyckas tro!” undersökte man chefer och medarbetares individuella 

och kollektiva förhållningssätt till en (då) nyligen genomförd organisationsförändring. 

Persson (2016) genomförde åtta kvalitativa intervjuer med fem medarbetare och tre chefer 

från en kommunal verksamhet för att få fram meningsskillnader och förhållningssätt gällande 

en organisatorisk förändring som sedan en tid tillbaka från det att studien genomfördes hade 

etablerats. En drivande faktor som identifierades för om en förändring av arbetssätt eller andra 

organisatoriska förändringar tas emot är hur tydligt ledningen informerar personalen gällande 

förändringarna. Resultatet visade att det behövdes detaljerade instruktioner och beskrivningar 

av vad förändringen innebär och varför förändringen äger rum. Persson (2016) kunde även 

visa att personalen i den undersökta verksamheten agerade mestadels på ledningens order 

istället för genuint engagemang och entusiasm vilket för tillbaka resonemanget åt 

väsentligheten av att ta med medarbetarnas perspektiv vid organisatoriska förändringar. 

Studien visade att ledningen hade haft svårigheter med att väcka ett intresse för förändringen 

bland sina medarbetare vilket är av intresse för vår studie eftersom medarbetarnas egen 

upplevelse av t.ex. en förändrad verksamhetsstruktur så som att gå från en funktionellt styrd 

verksamhet till en processorienterad verksamhet kan rimligtvis skilja sig drastiskt mot vad 

ledningen eller chefers upplevelse är. Medarbetarnas perspektiv behöver lyftas fram för att en 

förändringsetablering verkligen ska förankras i verksamheter. 
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Johanna Söderlund (2014) studerade en genomförd förändringsprocess i ett tillverkande 

företag i Sverige i syfte av att lyfta fram medarbetarnas perspektiv och tolkningar på hur den 

studerade förändringen togs emot och för att belysa komplexiteten i förändringsprocessen. I 

synergi med Persson (2016) så konstaterades det att ledningen och dess ledarskap har en i 

synnerlighet viktig roll för graden av lyckad förändringsetablering. Kommunikationen från 

ledningen bör kontinuerligt infinnas för att sprida budskapet som det förändrade arbetet ska 

leda till. Ledningen - som innefattar både den högsta nivån av beslutsfattare i en verksamhet, 

men även de mellanchefer och lägre beslutsfattare - behöver erbjuda utbildning till 

medarbetarna för att säkerställa att deras vision ska etableras ner till det operativa arbetet 

(Söderlund 2014). 

För att ha en väl fungerande organisation är motivation hos medarbetarna grundläggande 

enligt Meyer och Becker (2010). Motivation definieras som ett resultat av känslor, personliga 

mål, värderingar och åsikter i specifika situationer och uppgifter. Motivationen betyder oftast 

att sätta upp mål (Meyer & Becker, 2004). Individer som inte känner inspiration eller 

drivkraft till att agera karaktäriseras som omotiverade. Individer som strävar mot uppsatta mål 

och känner ett driv karaktäriseras som motiverade (Ryan & Deci, 2000). Hög 

arbetsmotivation kan leda till en högre grad tillfredsställelse samt bidra till en bättre 

arbetsprestation (Hotchkiss, Banteyerga & Tharaney, 2015). Om en organisation vet vad som 

motiverar de anställda kan organisationen också arbeta för att stimulera den miljön och 

motivationen för att prestera till en önskad nivå (Wiley, 1997). 

Som tidigare nämnt betyder motivationen oftast att sätta upp mål och sträva efter dem (Meyer 

& Becker, 2004). För att arbeta mot mål kan organisationer använda sig av 

verksamhetsmodeller. Dessa modeller används för att rikta uppmärksamhet mot och beskriva 

företeelser i verksamheten (Christiansson 2000). Verksamheter bör i olika situationer och i 

olika tidsperspektiv beskriva sin verksamhet för att förstå och för att kunna utveckla den. 

Verksamhetsmodeller ska med andra ord spegla hur respektive organisations verksamhet 

bedrivs och bör bedrivas både internt och i samverkan med andra parter. När verksamheter 

beskrivs i modeller kan den enkla teorin bli betydligt svårare att genomföra i praktiken. För 

att bedriva ett effektivt utvecklingsarbete och öka möjligheterna att nå lyckade resultat bör 

därför en modelleringsstrategi utarbetas (Christiansson 2000). 

En form av verksamhetsmodeller kan exempelvis vara processmodeller. Arbetet med 

processledning refereras ofta till kvalité- & managementsfilosofierna som exempelvis Lean 

Management, Six Sigma och TQM och Dahlin (2016) menar att processledning initieras från 
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ett behov av att mäta och kontrollera progressionen av en verksamhets processer över en 

förutbestämd tid för att fastställa och implementera prestationsstrategier för ett fortsatt arbete. 

Det är rimligtvis svårt och problematiskt att veta hur verksamhetsprocesser fungerar och 

presterar om verksamheten inte har några mätbara värden att kontrollera. Studien Mötet 

mellan process och komponent – mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation 

vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem av Christiansson och 

Christiansson (2006) beskriver varför verksamheter bör använda sig av processorientering. 

Författarna till studien menar att Processorientering initierades bland annat för att få de 

ekonomiska aspekterna i balans men också för att kvalitetssäkra sin verksamhet 

(Christiansson och Christiansson 2006).  

I Stigendal och Johanssons studie som omnämns av Jirby i Kvalitetsmagasinet (2004) menar 

forskarna att det finns tre huvudsakliga syften med processorientering: kultur, kvalitet och 

effektivitet. Dem menar att ett processorienterat arbetssätt innefattar att en verksamhet aktivt 

arbetar med att sätta kundens behov före sina egna, vilket kräver ett helhetstänk med hög 

motivation och engagemang från verksamhetens medarbetare. Vidare menar dem att 

kvalitetsaspekten av processorientering innebär att verksamheten arbetar med ordning och 

reda, vilket betyder att verksamheten minimerar variationer i arbetet och att verksamheten 

arbetar proaktivt med förebyggande åtgärder. Stigendal & Johansson (Jirby 2004) resonerar 

att syftena landar i ett genuint processorienterat arbetssätt vilket innebär att verksamheten 

arbetar med ständiga förbättringar och förändringar, vilket i slutändan leder till ökad 

effektivitet.   

Det har genomförts studier på ett mer övergripande plan som bland annat syftar till att påvisa 

effekten av att arbeta med ett systematiskt system för att identifiera och kontrollera 

etableringsgraden av processarbete. Karlsson (2017) och Okreglicka et al. (2015) studier 

syftade till att generera fram framgångsfaktorer gällande svenska organisationers 

förhållningssätt till förändring och processledning. Det visade sig att kontrollering och 

mätning av processer var väsentliga framgångsfaktorer som var avgörande för ett lyckat 

processorienterat arbetssätt och ett etablerat processledningsarbete (Karlsson 2017; 

Okręglicka et al. (2015). Vidare menade Karlsson (2017) att det är väsentligt att arbeta efter 

dokumenterade och kartlagda processer för att medarbetarna i verksamheten ska kunna förstå 

kundvärdet som produceras och få en organisk involvering i processarbetet. Det vill säga de 

operativa och mer praktiska aspekterna som ett processorienterat arbete kan bestå av är 

viktiga faktorer för att verksamheten ska genomsyras av det processorienterade 
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”tänkandet”.  De kartlagda processerna måste således även följas upp på en regelbunden basis 

för att kontrollera att de följer riktlinjerna för de uppsatta verksamhetsmålen. 

Resultatets resonemang delas av Andersson & Fredricsson (2007). Deras studie förs 

emellertid i en annan inriktning då dem riktade in sig på hur organisationer kan granska sin 

inre effektivitet genom mätningar och kontroller. En del av undersökningen visade 

korrelationen mellan effektivitet och processmätning och precis som Karlsson (2017) studie 

så visade Andersson och Fredricsson (2007) att mätningar kan motivera personalen och 

underlätta arbetet med ständiga förbättringar. Att låta personalen vara delaktiga i 

processarbetet kan med andra ord skapa en samhörighet i verksamheten och ett tydligt mål 

med vad processledningen önskar uppnå. 

1.2 Problemformulering 

Med tidigare forskning i åtanke kan frågan ställas varför verksamheter allokerar så mycket tid 

på förändringsarbeten utifrån chefers och beslutsfattares perspektiv trots att det är 

medarbetarnas som är mottagaren och de som blir mest drabbade av en förändring. En annan 

fråga man kan ställa sig då är om det saknas andra perspektiv inom forskningen? Som tidigare 

nämnt skriver Alvesson & Sveningsson (2008) att en förändrings fokus sällan riktas mot 

medarbetarna trots att är medarbetarna som är mottagarna av förändringen. Av den orsaken 

känns ämnet relevant genom att undersöka hur medarbetarna i en fallorganisation upplever en 

processetablering.  

Studien grundar sig både i ett praktiskt och ett vetenskapligt problem. Det praktiska problemet 

utifrån medarbetarnas synvinkel uppmärksammades under en förstudie (avsnitt 1.8) på 

fallorganisationen. Det vetenskapliga problemet grundar sig utifrån att den tidigare 

forskningen saknar medarbetarnas perspektiv på processetablering. Våra sökningar tyder på 

att det flesta studier är riktade på chefer och beslutsfattare och saknar därför studier om 

medarbetarnas upplevelse av processetablering.  

Som kunskapsbidrag har vi genererat en studie gällande medarbetarna i en fallorganisation 

och hur dem upplever den processorienterade arbetsstrukturen som etablerats. Studien ämnar 

belysa hur etablerat det processorienterade arbetssättet är i en organisation som har 

implementerat processorientering i ett flertal år. Studien lyfter fram perspektiven från 

medarbetarna i en förändrings och etableringsaspekt som generellt rör beslutsfattare i 

organisationer. Denna studie ska även kunna ge fallorganisationen en verklighetsbild över 
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medarbetarnas upplevda processetablering för att öka medvetenheten det processorienterade 

arbetssättet. 

Som ett akademiskt bidrag har studenterna uppmärksammat ett gap i den tidigare forskningen 

inom ämnet då vi inte kunde se så stor andel forskning om medarbetarnas upplevda 

processetablering. Som tidigare nämnt visar tidigare studier att ledning har haft svårigheter 

med att väcka ett intresse för förändringen bland sina vilket är av intresse för vår studie 

eftersom medarbetarnas upplevelse kan potentiellt skilja sig gentemot ledningen upplevelse 

vid exempelvis en organisatorisk övergång från en funktionell styrd verksamhet till en 

processorienterad verksamhet. Denna typ av förändring kan rimligtvis skilja sig drastiskt mot 

vad ledningen eller chefers upplevelse är gentemot vad medarbetarnas upplevelse är. 

Medarbetarnas perspektiv behöver lyftas fram för att en förändringsetablering ska förankras i 

en verksamhet. Med föreliggande studie önskar vi komplettera forskning gällande hur 

medarbetarnas processetablering kan lyftas i en fallorganisation.  

1.3 Syfte 

Tidigare studier som genomförts har på ett mer övergripande plan forskat på att påvisa 

effekten av att arbeta med ett systematiskt system för att identifiera och kontrollera 

etableringsgraden av processarbete. Karlsson (2017) menar att det är väsentligt att arbeta efter 

dokumenterade och kartlagda processer för att medarbetarna i verksamheten ska kunna förstå 

kundvärdet som produceras och få en organisk involvering i processarbetet. Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka medarbetarnas upplevda processetablering i en 

fallorganisation. 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur upplever medarbetare processetableringen i en fallorganisation? 

2. Hur kan medarbetarnas upplevelse av processetableringen ge en fallorganisation en 

verklighetsbaseradbild av det processorienterade arbetssättet?    

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till ett urval av medarbetare som arbetar i befintliga processer som är 

dokumenterade i fallorganisationen. Vi har även medvetet lagt mer intresse av att behandla 

teorin kring Harringtons processledningsstrategi på ett övergripande sätt och fokuserat på 

respektive fas huvudsakliga syfte och har därför valt att inte inrikta studien på modellens olika 
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verktyg och tekniker då dem kan anses irrelevanta för studiens syfte av att undersöka 

medarbetarnas upplevda processetablering. 

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för studien är personer och organisationer som är intresserade av 

processutveckling, processetablering, processorientering samt processledning. Samt 

medarbetarnas upplevda processetablering på en fallorganisation. Då studien utfördes hos en 

fallorganisation så är den praktiska målgruppen fallorganisationens medarbetare samt 

beslutsfattare som är direkt berörda av arbetet. 

1.7 Beskrivning av fallorganisationen 

Fallorganisationen är en svensk myndighet som verkar inom många områden, men den 

gemensamma nämnaren är att allt på ett eller annat sätt handlar om den geografiska platsen. 

De vet allt om Sveriges geografi och dess fastigheter. Fallorganisationen hjälper medborgarna 

att få rätt information när dem behöver plocka upp en karta i sin smartphone eller om dem vill 

köpa en tomt sköter de fastighetsbildningen på ett tryggt sätt. De säkrar gränserna och ägandet 

av landets tre miljoner fastigheter. Deras insatser är också nödvändiga när stora väg- eller 

järnvägsprojekt planeras. Arbetet lägger grunden för Sveriges infrastruktur. 

Fallorganisationen har cirka 2000 medarbetare och finns på 50 orter runt om i Sverige. 

Organisationen omsätter cirka 1,9 miljarder kronor per år och 67% av intäkterna kommer från 

avgifter och andra ersättningar, resten är anslagsfinansierade. De har arbetat med ett 

processorienterat arbetssätt sedan cirka tio år tillbaka. Den undersökta organisationen 

beskriver själva att de kommit en bit på vägen i sitt processarbete men att det finns en 

desorientering vid hur processer leds. Dem beskriver att processarbetet börjar bli etablerat 

men att det krävs en samsyn i hur det processorienterade arbetssättet ska utföras 

(Fallorganisationen 2018). 

1.8 Förstudie 

Problemområdet identifierades under höstterminen 2017 då en av studenterna genomförde ett 

tre månaders praktikprojekt på fallorganisationen. Under praktiktiden medverkade en av 

studenterna på flera processnätverksträffar, en mätning som fallorganisationen själv 

genomförde samt drev ett projekt om att modellera en process för en enhet på 

fallorganisationen. Utifrån dessa observationer uppmärksammades det att fallorganisationens 

medarbetare saknade en gemensam struktur och vision för det processorienterade arbetssättet. 
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Detta var ett problem som fallorganisationen var medvetna om men som inte hade prioriterats. 

Observationerna och samtalen med fallorganisationen under praktikprojektet förtydligade att 

avsaknaden av en strukturerad och etablerad processledning var ett problem. Detta eftersom 

att medarbetarna i fallorganisationen inte hade samma grundkunskaper eller färdigheter i det 

processarbete som dem utförde. 

2. Teori 
Processdefinition 

Processer kan ha många definitioner och användas på många olika sätt. I detta kapitel 

beskriver vi hur processer utifrån olika perspektiv kan kopplas till vårt arbete. En vanlig och 

erkända definition av begreppet process nämns i Larsson & Ljungbergs bok “Processbaserad 

Verksamhetsutveckling”: 

“En process är en kedja aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 

för en kund” (Ljungberg & Larsson, s.60) 

Processer har de senaste åren fått stort fokus i många företag och organisationer. Allt fler 

inser nyttan med att beskriva sin verksamhet i form av processer. Genom att använda ett 

standardiserat beskrivningssätt och symbolspråk underlättar man förståelsen för innehållet i 

processerna (Larsson & Ljungberg 2012). Larsson och Ljungbergs definition är allmängiltiga 

accepterad som b.la. Harrington (1991) står bakom då han menar att en process är en eller 

flera aktiviteter som tar någon form av input och tillför värde och förser en intern eller extern 

kund ett resultat. Både Larsson & Ljungberg och Harrington delar uppfattningen att processer 

består av input, förädling och output i form av ett resultat. Dessa definitioner har den 

gemensamma uppfattningen att betoningen ligger på hur ett resultat framställs. En något mer 

bredare och aktuell definition som vi ställer oss bakom med vår studie i åtanke är definitionen 

av Gabriel A. Pall som Rentzhog refererar till (Pall 1987 Se Rentzhog 1998 s.29) som lyder 

“Den logiska organisationen av människor, material, energi, verktyg och procedurer till 

arbetsaktiviteter designade att producera ett specifikt resultat”. Detta synsätt fokuserar inte 

enbart på hur ett resultat förädlas utan också av vem och med vilka resurser som behövs, det 

vill säga samverkan mellan människor, enheter och avdelningar inom och utanför en 

organisation (Sörqvist 2013). 
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Processer 

När processorientering ska appliceras är det oftast för att nå en helhetsbild av den operativa 

verksamhet som producerar ett resultat. Tillämpningen processkartläggning kan dock variera 

mycket avseende till olika motiv, olika hög/låg grad av processorientering och utveckling som 

ligger till grund för modellering av processer. Att processmodellera innebär, förenklat, att 

fånga vad som görs för vem, på vilket sätt och i vilken ordning (Christiansson och 

Christiansson 2006). 

Processorientering 

Verksamheter går allt mer ifrån idén om att verksamheten ska verka i funktioner, den s.k. 

funktionsorienterade organisationsstrukturen, och går mot att integrera 

verksamhetsfunktionerna till en horisontell verksamhetsstruktur (Larsson & Ljungberg 2012). 

Detta kan te sig logistiskt då arbetsuppgifter spänner sig generellt över flera 

funktionsområden. Kontentan är att integrera verksamhetsfunktionerna till att arbeta mot ett 

och samma slutresultat vilket anses vara värdet som tillfredsställer kundens behov (Ljungberg 

& Larsson 2012, Van Looy et al. 2011). Processledning är således metoden för att få 

verksamheter processorienterade. Processledning är den svenska översättningen av att leda 

och förbättra processer. Det är ett begrepp som är relativt svåröversatt då det benämns olika 

beroende på författare. Melan (1992) benämner angreppssättet för Process Management, 

medan Harrington (1992) kallar det Business Process Improvement. Det som samtliga har 

gemensamt är process management och processförbättring – vilket har översatts till 

Processledning (Ljungberg & Larsson 2012). Rentzhog (1998) definition av processledning: 

”Processledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer.”  

(Rentzhog, 1998, s.36) 

Med definitionen anses processledning syfta till att ge verksamheter en känd och stabil 

prestation- & kvalitetsnivå som kontinuerligt förbättras för att hantera omvärldens och 

kundernas krav och utveckling. Ljungberg & Larsson (2012) menar att processledning består 

av en variation av metoder och tekniker för organisering, dokumentation, mätning, styrning 

och analys av verksamhetsprocesser. Processledning kan därför ses som en 

verksamhetsstrategi vars syfte är att uppnå organisationens mål genom daglig och löpande 

styrning, användning och utveckling av verksamhetsprocesserna (Ljungberg & Larsson 2012). 

En etablerad processledning som arbetar med processer som är väl införstådda, accepterade, 
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kända och tillgänglig för organisationen kan således skapa förutsättningar för att hantera 

omvärldens och kundernas föränderliga krav och behov på ett mer effektivt sätt än om 

organisationen skulle arbeta funktionsorienterat (Ljungberg & Larsson 2012, Mattson 2012). 

En etablerad processledningsstruktur bör finnas för att det processorienterade arbetssättet 

verkligen ska realiseras i det dagliga arbetet (Rentzhog 1998; Harrington 1991). Det bör 

finnas en utnämnd processägare som har ansvaret av att övervaka processerna i sin helhet och 

arbeta med ständiga förbättringar. Processägarens ansvar innebär exempelvis att definiera 

övergripande mål och att involvera medarbetarna att förbättra sina processaktiviteter utifrån 

de uppsatta målen (Rentzhog 1998). Rentzhog (1998) förespråkar även att 

processledningsstrukturen innefattar processledarrollen och processteam. Processledaren har 

det operativa ansvaret för att säkerställa att processen uppfyller de uppsatta målen och kraven 

som processägaren har satt upp (Marcusson & Ahlin 2017). Processledarens ansvar kan 

emellertid se annorlunda ut beroende på organisation. Processledaren besitter ansvaret för 

dem tilldelade processernas kvalité och ska även leda processarbetet för att säkerställa den 

satta målbilden (Marcussson & Ahlin 2017). För att få ner processförankringen i det dagliga 

arbetet i organisationen kan ett processteam etableras. Ett processteam är en sammanställning 

av medarbetare som besitter expertkunskaper om sin del i processen och således utgör en 

komplimenterande helhet till varandras aktiviteter. Processteamets huvudsakliga uppgift är att 

bidra till att processen genomförs och att de förbättringar som utvecklas implementeras. 

Rentzhog (1998) varnar för att det finns en risk med att processteam medför konsekvenser av 

att individerna i processteamet ser sig som representanter för sin specifika funktion eller 

processaktivitet och sätter sina egna intressen före processutvecklingens bästa. Processledaren 

och processteamet bör därför ha regelbundna möten där processens tillstånd diskuteras och 

förbättringsåtgärder tas upp. Mötena skapar möjlighet till reflektion över samtligas 

involvering, medarbetarnas kunskapsutbyte och processens design (Ljungberg & Larsson 

2012).  

Vid större verksamheter kan processledningen ha en harmoniserande faktor och då är det 

viktigt att processrollerna är strukturerade för att optimera det. Det är även normalt att en 

större process har en eller flera delprocessledare för att underlätta styrningen. Exempelvis kan 

komplexiteten öka för processledningsarbetet om likadana processer används på flera 

avdelningar eller kontor som har en geografisk spridning. Ljungberg & Larsson (2012) menar 

att det kan vara aktuellt med ett införande av ett processråd för att hantera den ökade 

komplexiteten. 
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Hur kan en organisation lyckas med en framgångsrik processetablering? 

Hur kan en organisation lyckas med att etablera en arbetsstruktur som genomsyras av ovan 

nämnda processorientering? J. Harrington presenterade 1991 en processledningsstrategi i 

form av en etableringsmodell, se figur , som idag är en erkänd processledningsmodell som 

kallas ”Harringtons Processledningsmodell” (fritt översatt). Strategin har som utgångspunkt 

organisera resurser, att visualisera arbetsprocesser, identifiera följder av aktiviteter och 

fastställa vilka resurser som är nödvändiga för att implementera och etablera en förändring, 

exempelvis förbättra processarbetet i en verksamhet eller att konvertera en 

organisationsstruktur från funktionell till processorienterad (Harrington 1991). 

 
Figur 1 Harringtons Processledningsmodell (1991) 

Processledningsmodellen kan på så sätt betraktas som ett ramverk bestående av fem faser för 

hur en verksamhet kan organisera sina resurser, identifiera processaktiviteter och förankra 

processarbetet i organisationer (Harrington 1991). De fem faserna är utformade för att i steg 

för steg guida och säkerställa personerna som aktivt eller passivt berörda av processarbetet 

besitter den kunskap och förståelse som är nödvändig för att etablera en lyckad 

processetablering och dess införande i organisationen och därmed etablera processarbetet i 

alla nivåer av organisationen. 

För att ge en klarare bild över vad de fem faserna innebär följer sedermera en beskrivning av 

vardera fas: 

Organisera för förbättring 

Den första fasen syftar till att säkerställa ett framgångsrikt processledningsarbete och 

processorientering i organisationen genom att bygga ledarskap, förståelse och engagemang i 

den förändring som ska ske. Organisationen ska arbeta fram och kommunicera ut en 

välutvecklad plan och en tydlig struktur innan arbetet med att införa processorientering i 

verksamheten påbörjas. Organisationen behöver organisera sina resurser och kommunicera ut 

mål och syften till medarbetarna för att skapa engagemang och en grundlig förståelse med vad 

förändringen innebär. Organisationen ska utse de nödvändiga rollerna som exempelvis 

processägare, processledare och processteam och vad som förväntas av dem. Detta är ett 
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absolut nödvändigt steg för att minimera risken för ett misslyckat processledningsinförande 

och processorienteringsförståelse som kan vara kostsamt för organisationen och skapa 

motstånd bland organisationens medarbetare (Harrington 1991). 

 

Förstå processen 

Den andra fasen genomförs för att skapa en förståelse för alla dimensioner av rådande 

arbetsprocesser. Det innebär att processledningen och medarbetarna ska ta fram processkartor 

och processbeskrivningar för att definiera vilka processer organisationen arbetar efter och vad 

man önskar uppnå med dem. Processkartläggningar och processbeskrivningar skapas med 

hjälp av olika process-visualiseringstekniker och dokumentationstekniker, dessa tekniker bör 

vara homogena för hela organisationen och de personer som arbetar med processerna bör 

utbildas för att förstå hur verksamheten kan utvecklas och stödjas med dessa tekniker. Som 

tidigare nämnt ska processernas syfte klargöras – likaså vem eller vilka dess kunder är och i 

vilket sammanhang processerna integreras i. Kontinuerlig utbildning i tekniker, 

processorientering och förändringsledning är således en naturlig del i den andra fasen 

Harrington 1991). 

Strömlinjeforma 

Processledningens tredje fas genomförs för att förbättra processernas effektivitet och förmåga 

att anpassa sig i linje med organisationens eller verksamhetens mål och strategi. Genom att 

strömlinjeforma organisationens processer arbetar man aktivt och kontinuerligt med att 

förbättra processerna. Arbetet i de tidigare faserna ligger till grund för att kunna eliminera 

icke-värdeskapande aktiviteter. Verksamheten bör i detta läget ha skapat ett engagemang, 

medvetenhet och detaljerad förståelse till vad processarbetet innebär. Den tredje fasen 

operationaliserar processkartorna som har modellerats fram, kundbehoven som har 

definierats, feedback från processernas kunder etc. för att eliminera icke-värdegivande 

aktiviteter, korta ned processernas ledtider och fastställa ett standardiserat arbetssätt. Fasen 

innebär att processorienteringsarbetet implementeras ner till det operativa arbetet – här ska 

medarbetarna som utför det operativa arbetet i processerna arbeta utefter de riktlinjer och 

tekniker som har tagits fram i de tidigare faserna. Medarbetare och personerna med 

processledningsansvar förses med utbildning och kompetenslyft för att skapa en bättre 

förståelse för processarbetet (Harrington 1991). 
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Mätetal & styrning 

Den fjärde fasen genomförs för att implementera mätsystem för att kontrollera att de 

förbättringar som tas fram verkligen ger det utfallet som organisationen önskas. Att mäta 

prestationen - eller effekten - av processer innebär att processägaren och medarbetarna kan 

extrahera faktiska data på huruvida processen presterar och vilken kvalité som uppnås. 

Mätning är således en förutsättning för att kontrollera, utvärdera och förbättra kvalitén för 

processerna i organisationen. Personerna som ansvarar för processledningen ska utveckla 

mätetal och mål för processerna som processteamet sedan ska arbeta efter. Utifrån mätetalen 

kan processledningen därefter styra kvalitetsarbetet i den riktningen som behövs för att höja 

kvalitén i det operativa arbetet. I fasen är det kritiskt att mätningarna utgår från kundens 

behov för att säkerställa ett högt kundvärde genom processen (Harrington 1991). Ett citat av 

Harrington summerar fasen på ett bra sätt; 

”… If you cannot measure it, you cannot control it, if you cannot control it, you 

cannot manage it, if you cannot manage it, you cannot improve it” 

Harrington (1991, s.82). 

Ständiga förbättringar 

Processledningsmodellens femte fas syftar till att säkerställa att processerna genomsyras av 

ständiga förbättringar – en form av kontroll av de föregående faserna. Det är med andra ord en 

naturlig följd av föregående faser att verksamheten arbetar med att förbättra processerna för 

att maximera värdet av arbetet. Genom att förstå processens syfte och värdeskapande och att 

aktivt arbeta med mätning och styrning så blir det uppenbart att man behöver förändra och 

justera processen allt efter som icke-värdeskapande aktiviteter tas bort och kundens behov 

förändras. Harrington (1991) menar att en process ska vara ändamålsenligt, effektiv och 

anpassningsbar. Det förstnämnda innebär att processen skapar värde, och tillfredsställer det 

behov kunden har. En effektiv process är en process som är avskalad – så lite resurser som 

möjligen ska behövas gå åt för att uppnå den önskade kundtillfredsställelsen. Och 

avslutningsvis så behöver processen vara anpassningsbar och flexibel i sitt utförande för att 

kunna hantera kunden och omvärldens förändringsbara behov och krav (Harrington 1991). 

Som figur 1 visar så är de fyra faserna efter den första fasen ”Organisera för förbättringar” i 

en iterativ loop. Genom att mäta processer och därefter styra dem i önskad riktning för att 
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säkerställa kvalitén och kundbehov så uppstår nya insikter om åtgärder och processtrukturer. 

Processkartor behöver ständigt dokumenteras och uppdateras för att bidra med värde för 

organisationen (Ljungberg & Larsson 2012, Sörqvist 2013, Harrington 1991).  

Processarbetet som beskrivs i Harringtons (1991) processledningsstrategi förankrar 

medarbetarnas kontinuerliga involvering i processetableringsarbetet och dess förmåga att 

bidra med kunskaper och förbättringar. Det öppnar därför upp för en djupare förståelse för hur 

den enskilda medarbetarens arbete påverkas och påverkar föregående eller nästkommande 

moment i processerna. Genom att mäta och styra de organisatoriska processerna menar 

Ljungberg & Larsson (2012) att det skapas underlag för att jämföra utspridda verksamheter 

och därmed också lära av varandra. Det skapas således en effektiv processutveckling – 

organisationen slipper göra om misstag genom att arbeta efter likartade processer och 

dokumentationen finns som underlag och kompetensutbyte – individer och funktioner lär av 

varandra. 

2.1 Kritik mot den processorienterade organisationen  

Populariteten av att processorientera verksamheter är svår att undkomma under 1900-talets 

slut och framåt, och de positiva effekterna av att arbeta i processer framhävs i större 

utsträckning än dem negativa (Kohlbacher 2010). Andersson (2014) menar att en svårighet 

med att etablera ett processorienterat arbetssätt, och därmed en processledning, är att 

organisationer har problem med att förankra de nya arbetssätten som naturligt kommer med 

att arbeta i processer, vilket gör att medarbetarna har svårt att förstå nyttan med det nya 

arbetssättet. Exempelvis, i motsats till lovorden av att kartlägga verksamhetens processer som 

gavs av Larsson & Ljungberg (2012) så är det svårt att skapa och bibehålla ett engagemang 

från medarbetarna för att bedriva operativa arbetsuppgifter som till exempel 

processkartläggning då dess syfte och värde kan vara svårt att förmedla till medarbetarna 

(Christiansson & Christiansson 2006). När verksamhetsprocesserna ska visualiseras utförs det 

oftast av processmodellerare och Rosemann (2006) varnar för att det inte sällan utförs av 

processmodellerare som saknar gedigen kunskap eller erfarenhet av att visualisera processer. 

Vidare menar Rosemann (2006) att det saknas en förståelse mellan processmodellerare och 

processrepresentanter vilket innebär att dem t.ex. inte pratar “samma språk” vilket distanserar 

processkartornas nytta från processrepresentanterna som ska använda dem eftersom 

processkartorna förankring inte alltid stämmer överens med hur arbetsprocesserna utförs. En 

ytterligare kritik till det processorienterade arbetssättet är att processledningsarbetet tenderar 
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till att misslyckas med att förankra processorienteringens värde bland medarbetarna då 

medarbetarna har svårt att se helheten av processarbetet och sin egen roll i det (Rosemann 

2006). Rosemann (2006) tar bland annat upp ett par aspekter vid processarbete som oftast 

negligeras. Verksamhetens processer behöver knytas till verksamhetens strategier och mål för 

att generera värde vilket Rosemann (2006) menar är en vanlig fallgrop när verksamheter ska 

processorienteras. Rosemann (2006) menar även att det finns ett bristande engagemang från 

processledningar som kan göra det svårt att uttyda ägarroller och ansvarsstrukturer i 

processarbetet, och han fortsätter med att det behöver finnas ett motiv bakom verksamhetens 

strategier kopplat till processarbetet som ska tydliggöras för hela verksamheten för att skapa 

engagemang i alla nivåer. 

3. Metod 

Arbetet initierades genom en förstudie av en av studenterna som beskrevs tidigare i rapporten 

under avsnitt förstudie 1.8. Studien inleddes emellertid med en litteratursökning kring 

processetablering och processledning. Detta med anledning för att inhämta en bredare vy och 

kunskap kring områdena som studien skulle centreras mot. Efter att litteratur granskats och 

därmed även studiens teoretiska grund valts så valde vi tillvägagångssätt för att inhämta vår 

empiri. I forskningsstudier finns generellt två typer av metoder för insamling av data; 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Patel och Davidsson (2003) beskriver att valet av kvalitativ 

eller kvantitativ forskning grundas i hur forskaren väljer att samla in, bearbeta och analysera 

den data som samlas in till undersökningen. En kvantitativ studie är relevant att använda om 

avseendet är att få in enhetliga och mätbara data på hur människor upplever eller uppfattar ett 

fenomen vilket var i linje med studiens syfte (Patel & Davisson 2003; Jacobsen 2002). Ett 

frågeformulär (se bilaga 2) som var baserat på det teoretiska ramverket med fasta 

svarsalternativ ansågs mest optimalt för att samla in data med motiveringen av att vi ansåg att 

det bästa utformningen var frågor med fasta svarsalternativ för att få fram en klar och enhetlig 

bild av den upplevda processetableringen som studien syftade till.  

 

3.1 Uppbyggnad av enkät. 

Som tidigare nämnt valdes ett kvantitativt angreppssätt för studien där fasta svarsalternativ 

sågs som en möjlighet till att samla in data som kunde fastställa den upplevda 

processetableringen på ett enhetligt sätt. De fasta svarsalternativen till enkätfrågor är det 

dominanta alternativet när kvantitativa enkäter byggs upp och medför både för och nackdelar. 

Exempelvis lämnas det lite till inget utrymme alls för respondenterna att utveckla sina svar 
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eller tankar. Emellertid kan det samlas in data som kan mätas och analyseras utifrån enhetliga 

insamlade svar (Jacobsen 2002). Utformningen av frågorna i studiens enkät formulerades 

utifrån den bakgrundsfakta som fanns från förstudien (se avsnitt 1.8) och den valda 

processledningsteorin med utgångspunkt av Harringtons processledningsmodell (1991) och 

Larsson & Ljungberg (2012). Med motivering av att vi ansåg det väsentligt att förankra de 

olika faserna som en organisation kan gå igenom vid en processetablering vid utformningen 

av frågorna. Frågorna kategoriserades i tre olika områden utifrån teorin. Områdena är 

processledning, processdokumentation och mätning och uppföljning. Vi ansåg att de tre 

områdena involverar de faserna som teorin behandlar och är väsentliga aspekter för studiens 

syfte.  

 

Förstudien (1.8) gav oss insikt om att respondenterna eventuellt hade olika kunskapsnivåer av 

ämnet processetablering och därför strävade vi efter så tydliga och direkta enkätfrågor som 

möjligt.  En viktig aspekt som bör nämnas är att studiens frågor inte var exakt desamma under 

de 16 genomförda intervjuerna. Under de första intervjuerna fick några av frågorna modifieras 

då det var tydligt att frågorna kunde uppfattas på olika sätt beroende på hur insatt 

respondenten var i ämnet vilket medförde att vi fick förklara frågans innebörd för 

respondenten i fråga. Frågorna modifierades emellertid inte så drastiskt att innebörden eller 

syftet i frågan förändrades, utan det innebar endast förtydligande för att undvika risken av att 

samla in felaktiga data i form av misstolkning av enkätfrågorna. Exempelvis märke vi att 

begreppet ”processroller” i fråga 9 (se bilaga 2) var svår att förstå av majoriteten av 

respondenter under de första intervjuerna och därför förtydligades frågan med att inkludera de 

tre övergripande processrollerna; processteam, processledare, processägare, som utifrån det 

teoretiska ramverket ska vara fastställt i en processorienterad verksamhet. På så sätt kunde de 

första intervjuerna även testa frågornas formulering. Att testa enkätfrågor i ett tidigt skede kan 

rätta till potentiella missförstånd eller validitet och reliabilitetsproblem som kan öka risken av 

att forskarna samlar in felaktiga data (Jacobsen (2002). 

 

3.2 Urval och respondenter. 

De demografiska variablerna är enligt Shaughnessy, Zechmeister och Zechmeister (2012) 

viktiga för att beskriva respondenternas karaktärsdrag. Respondenterna bestod av 16 stycken 

medarbetare som besatt varierade yrkesroller i fallorganisationen så som; produktionsledare, 

produktionsmedarbetare, kartingenjör, informationssamordnare, förrättningslantmätare samt 

verksamhetsutvecklare. Åtta stycken medarbetare kunde delta vid en fysisk intervju och 
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resterande åtta respondenter kunde delta över email. Respondenterna arbetade i olika 

processer, men den väsentliga nämnaren (som var ett krav från vår sida) var att samtliga 

skulle arbeta processorienterat. Respondenter valdes ut av vår kontaktperson från 

fallorganisationen utefter våra krav. Detta kännetecknas som ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att respondenter valts utifrån tillgänglighet (Jacobson 2002). På grund av 

bekvämlighetsurvalet kunde inte demografiska variabler ta till hänsyn såsom kön, ålder, 

utbildningsnivå etc. Fallorganisationen besatt begränsningar i form av tillgängliga 

medarbetare och tid att tillgodose för studien. Vi kunde således inte involvera fler 

respondenter i studien även om det hade varit önskvärt. 

3.3 Genomförandet av empiri insamling 

Efter att enkäten var strukturerad så skickade vi ut intervjuförfrågningar och ett 

informationsbrev (bilaga 1) genom epost till respondenterna. Informationsbrevet innehöll en 

presentation av studiens syfte och sekretessen kring informationsinsamlingen. Ett medvetet 

val av att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats gjordes för att skapa en mer 

avslappnad intervjumiljö så att respondenterna skulle känna sig bekväma (Jacobsen 2002). 

Intervjuerna som tillhandahölls genomfördes i lokalen på fallorganisationen och hade 

kvalitéer som Jacobsen (2002) menar är fördelaktiga för att skapa goda förutsättningar så som 

exempelvis; bra belysning, avslappnad inredning. Åtta stycken intervjuer ägde rum mellan 

vecka 15 och 16 2018. Under vecka 17 distribuerades enkäten ut till de åtta respondenterna 

som deltog via epost. En vecka sattes som svarstid och därefter skickade vi ut påminnelsepost. 

Svaren som vi tog emot via epost samlades in under vecka 17 och vecka 18. Samtliga fysiska 

intervjuer genomfördes med likadana förutsättningar då en av oss ställde frågorna och en av 

oss antecknade svaren. Under intervjuerna ansträngde vi oss med att behålla en neutralitet i 

tonläge och betoningar i frågorna vilket är kritiskt för att inte leda in respondenten i sina egna 

föreställningar (Jacobsen 2002) vilket ökar chansen till tillförlitliga svar. Med studiens syfte i 

åtanke torde en större population varit fördelaktig enligt Jakobsen (2002) då 

fallorganisationen är består av väldigt många medarbetare men då studien var begränsad 

gällande personalresurser fick vi ändå anse oss nöjda med en svarsfrekvens på 100% då 

samtliga respondenter genomförde intervjun. 

3.3 Analys av insamlad data 

Det första steget i en kvantitativ dataanalys är enligt Jacobsen (2002) att kodifiera den 

insamlade datan från enkäterna. Datan som samlades in från respondenterna överfördes 

inledningsvis till datorprogrammet Excel och svaren från enkäterna sammanställdes. 
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Efter kodifiering av svar och överföring till Excel utfördes en univariat analys med enkla 

fördelningar som innebär att varje svar från enkäterna analyseras (Jacobsen 2002). Detta med 

anledning av att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna tolka alla de svaren som vi samlat in. 

Efter kodifiering så delades svaren in i färger vilket underlättade den visuella aspekten när 

data analyserades vilket Jacobsen (2002) förespråkar för att förenkla tolkningen av datan. 

Följaktligen visualiserades fördelningen av respondenternas svar i en grafisk modell. Enligt 

Jacobsen (2002) presenteras kvantitativa data vanligtvis i cirkeldiagram eller stapeldiagram. 

Vi ansåg att stapeldiagram var bäst lämpat då det framhäver respondenternas individuella och 

kollektiva svar på ett pedagogiskt och tydligt sätt. Utifrån fördelningen av enkätsvaren och 

systematiseringen av data kunde vi urskilja mönster i svaren. Det genererade en uppfattning 

av respondenternas upplevda processetablering.   

3.4 Tillförlitlighet 

Validitet 

Enligt Bryman & Bell (2013) är tillförlitlighet motsvarigheten till intern validitet. Intern 

validitet handlar om resultatens giltighet (Jacobsen 2002). Inledningsvis distribuerade vi ut 

enkäten till respondenterna via epost tillsammans med ett informationsbrev för att förklara 

syftet med undersökningen och att deltagandet i studien var frivilligt och att det fanns 

möjlighet att avbryta utan att ange orsak. Respondenterna fick även information om att 

deltagandet var anonymiserat och hur enkäten var utformad. Detta är enligt Jacobsen (2002) 

ett krav för att förse uppgiftslämnarna med relevant information gällande undersökning så att 

dem ska känna sig trygga i sitt deltagande. Eftersom studien har undersökt ett stickprov av en 

fallorganisationens medarbetare så behöver urvalet ha en hög extern validitet. Jacobsen 

(2002) tar upp två̊ vanliga problem med den externa giltigheten; risken att tappa intressanta 

grupper vid urvalet av population samt risken för slumpmässiga fel, vilket betyder att urvalet 

ur en population kan bli fel. För att säkerställa vår externa validitet tillfrågades 

organisationens kontaktpersoner om vilka medarbetare som var lämpliga att delta i 

undersökningen för dess syfte. Samtliga medarbetare som vi fick kontakt med hade en 

involvering i fallorganisationens processarbete men det finns alltid en möjlighet att 

respondenterna inte är lika insatta i det processarbete som utförs eller att dem känner sig 

påtvingade att delta – vilket kan påverka studiens resultat. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på̊ hur tillförlitligt en undersökningens resultat är. Interaktionen mellan 

undersökaren och respondent skapar alltid en viss effekt (Jacobsen 2002). För att minimera 

risken för större variationer gällande hur frågorna ställs så rekommenderar Jacobsen (2002) 

att intervjuerna ska ske under så homogena förutsättningar som möjligt. Vi genomförde 

studiens intervjuer i konferensrum hos fallorganisationen för att respondenterna skulle känna 

sig bekväma. För att skapa likartade förutsättningar för samtliga intervjuer var det likadant 

upplägg under vardera intervju. Vi anser att genom att en och samma student ställde frågorna 

under samtliga intervjuer medans den andra dokumenterade svaren kunde vi kontrollera 

tonläget och dylika faktorer som kan påverka hur frågorna upplevs för respondenten. Jacobsen 

(2002) tar upp risken med att frågorna kan missuppfattas, och att respondenterna därför svarar 

på̊ något de inte riktigt förstår. För att säkerställa att respondenterna förstod varje fråga fick 

dem kontinuerligt möjligheten att be om förtydligande vilket rekommenderas av Jacobsen 

(2002). Det gav oss även förutsättningar för att förbättra frågeformuleringarna så att frågorna 

skulle bli så klara som möjligen. Samma principer applicerades för de respondenterna som 

besvarade på̊ enkäten via epost. Vi försedde inledningsvis respondenterna med ett 

informationsbrev innan dem mottog enkäten med frågorna och vi förtydligade att dem kunde 

ställa frågor till oss vid oklarheter. Detta menar vi är en väsentlig faktor att behandla då det är 

högre risk för variationer i svaren när intervjuare och respondent inte är på̊ samma plats. 

Jacobsen (2002) menar att vid telefon- eller epost-enkäter så kan man aldrig vara säker på̊ att 

respondenterna har svarat under optimala situationer. Vi betonade i informationsbrevet att 

respondenterna skulle svara enskilt på̊ frågorna och inte diskutera svaren sinsemellan om det 

fanns fler respondenter som arbetade tillsammans. 

För att minimera risken att fel hantering vid kodningen och datoriseringen av enkätsvaren så 

dokumenterades svaren i realtid under intervjuerna. Svaren från epost- respondenterna 

datoriserades och kontrollerades upprepade gånger. Då vår kodning endast bestod av Ja/Nej-

svar menar vi att risken var väldigt låg för fel hantering. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga respondenter som deltog i undersökningen har blivit informerade om 

undersökningens syfte och vad för kunskap som förväntades skapas. Ett informationsbrev 

skickades ut till respondenterna när dem hade blivit godkända av kontaktpersonerna på 

fallorganisationen tog upp ovannämnda aspekter. Genom att ständigt arbeta med de etiska 

aspekterna i undersökningen har vi kunnat få en god tillförlitlighet. Jacobsen (2002) menar att 
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respondenter som vet att deras arbete kommer att undersökas tenderar ofta att agera 

annorlunda än vad dem hade agerat i en vanlig situation. Därför är det kritiskt att skapa 

förutsättningar för att reducera risken för missvisande resultat i en undersökning. De 

informerade samtycket innehåller fyra huvudkomponenter för att säkerställa att de personer 

som undersöks frivilligt deltar och är fullt införstådda med vilka risker och vinster som ett 

deltagande för med sig (Jacobsen 2002). 

Kompetens 

Respondenter till undersökningen behöver förstå̊ undersökningens syfte och ha kompetens 

nog av att avgöra om ett deltagande är gynnsamt eller inte. De flesta personer uppfyller detta 

kravet men vid undersökning av exempelvis barn eller äldre personer så bör detta noggrant 

betraktas (Jacobsen 2002). 

Frivillighet 

Kravet på frivillighet är nästintill själv sägande. Men det är exempelvis väsentligt att fundera 

om respondenterna har blivit påtvingade att delta i en undersökning av deras chef eller annan 

överordnad. Man bör betrakta grupptrycket av att personer kan ställa upp att delta bara för att 

deras kollegor eller vänner ska delta. Detta kommer att ha större eller mindre påverkan på̊ 

undersökningens resultat (Jacobsen 2002). 

Full information 

Det är viktigt att dem som ska delta i en undersökning har tillgång till all information. Det 

innebär att dem ska få veta vad undersökningens syfte är, vilka för- & nackdelar 

undersökningen potentiellt kan ha samt hur undersökningen ska användas (Jacobsen 2002). 

Förståelse 

Att respondenterna har förståelse behöver inte endast betyda att dem ska ha tillgång till all 

information, utan att de även ska förstå̊ informationen. Detta är svårare sagt än gjort då 

respondenter kan säga att dem förstår en sak men kan i själva verket sakna engagemang eller 

motivation till att verkligen förstå̊ eller säger att dem inte förstår för att få undersökningen 

avklarad (Jacobsen 2002). 

Vi har under undersökningens arbetsgång arbetat med att förse respondenterna med 

nödvändig information om undersökningens syfte och fortskridande. Vi har haft en 

kontinuerlig dialog gällande uppsats- och enkätfrågor. För att säkerställa att respondenterna 

skulle vara så ärliga och öppna som möjligt så arbetade vi med att anonymisera 
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respondenternas namn vilket Jacobsen (2002) menar är fördelaktigt när det finns risk att andra 

respondenter eller intressenter skulle kunna urskilja svaren utifrån varje respondent. 

Punkterna i Jacobsen (2002) “Informerat samtycke” har under uppsatsens gång inkluderats i 

våra val och beslut. Medarbetarna som deltog i undersökningen fick själva avgöra om de ville 

delta i undersökningen eller inte - dessutom hade dem möjlighet att ställa in sin medverkan 

när de ville. För att säkerställa att respondenterna förstod de frågor som de besvarade i 

undersökningens enkät var vi tydliga med att hela tiden förklara frågorna eller be om 

bekräftelse att frågorna var införstådda innan respondenterna besvarade dem. I slutfasen av 

rapporten delades rapporten ut till alla inblandade för att dem skulle få möjlighet att granska 

hur vi använde den insamlade informationen.  

4. Resultat 

I det här avsnittet presenterar vi det empiriska materialet som samlades in från 16 

respondenter som bestod av medarbetare från studiens fallorganisation. Empirin 

visualiserades i stapeldiagram och varje individuell fråga och tillhörande svar förses i bilaga 

3.  

4.1 Processledning 

Respondenterna anser att det saknas en uttalad processledare samt en processägare, vilket kan 

leda till att processarbetet blir desorienterat. Detta är något som fallorganisationen påstod sig 

finnas under förstudien (se avsnitt 1.8). Ytterligare menar respondenterna att det är ett svagt 

uttalat ansvar om vem som sköter dokumentationen av processen men upplever att det finns 

personer att söka stöd av i fråga om processarbetet inom organisationen.  

Respondenterna upplever att det är viktigt att processdeltagare förstår vad ett 

processorienterat arbete innebär och att dem förstår sitt egna syfte i processen eller 

processerna dem arbetar i, vilket resultatet av undersökningen styrker. Enligt den insamlade 

datan upplever respondenterna att ledningens förväntningar stämmer överens med processerna 

men fem personer anser att processen inte är styrd av fallorganisationens mål. Alla deltagande 

respondenter upplever att deras eget arbete stämmer överens med dem kartlagda processerna. 

4.2 Processdokumentation 

Samtliga respondenter menar att de processer dem arbetar i finns dokumenterade och att 

dokumentationen är lätt att förstå. Däremot upplever samtliga respondenter att notationerna 

inte förstås. Med notationerna menas symbolerna som en processdokumentation består av, 



 26 

som bildar en processkarta. Detta är något som fallorganisationen benämnt under förstudien 

(se avsnitt 1.8) ska finnas på processkartorna. En ytterligare varningssignal är att 

verksamheten inte har någon uttalad gemensam modelleringsteknik etablerad. Detta kan leda 

till att alla processkartor med olika detaljeringsnivåer, olika detaljeringsnivåer samt att det 

inte bidrar till att organisera ett etablerat processarbete. Däremot upplevs kunskapen hos 

respondenterna tillräckligt hög utifrån resultatet för att kunna utläsa en processkarta. Utifrån 

studien upplever respondenterna att dem förstår vad som triggar igång processen, vem som är 

mottagare av outputen för processen samt vilka som berörs av processen dem arbetar i.  

Verksamheten arbetar aktivt och kontinuerligt med att förbättra processerna menar 

respondenterna. Respondenterna menar också att deras arbetsuppgifter som är kopplade till 

processen är förankrade i processdokumentationen. De upplever att det är informerat och 

tydligt om vart processdokumentationen finns tillgängligt. Respondenterna menar att det finns 

personer att söka stöd och hjälp i frågor om processarbetet, vilket i längden kan bidra kan 

bidra till ett mer etablerat processarbete i fallorganisationen. Respondenterna upplever att det 

saknas kunskap och delaktighet till att utveckla deras processer. De anser även att det upplevs 

som att fallorganisationen inte aktivt arbetar med att utbilda fler medarbetare inom det 

processorienterade arbetssättet.  

4.3 Mätning och uppföljning 

Respondenterna upplevde att mätetal och styrning knappt var etablerade. Majoriteten av 

respondenterna upplevde att dem inte kände till om deras arbetsprocess ingick i en mätning 

eller eller vad syftet med att mäta en process var. Endast en respondent upplevde att resultaten 

av en mätning kommuniceras ut till medarbetarna och 13 respondenter upplevde att dem inte 

var delaktiga i någon form av mätning av processen. Vid fråga om huruvida ledningens 

förväntningar stämmer överens med det operativa arbetet som medarbetarna utför ansåg 

hälften att ledningens förväntningar stämmer överens och hälften av respondenterna ansåg det 

motsatta. 

Respondenterna upplever att de får veta när processdokumentationen uppdateras samt att de 

tar till sig uppdateringar gällande processdokumentationen vilket tyder på att det arbetas med 

uppföljning vid förändringar. Utifrån undersökningen upplevs den dokumenterade 

processkartan användbar i respondenternas dagliga arbete men bidragandet till att 

mätningarna följs upp/operationaliseras är svagt. Majoriteten av respondenterna känner sig 

tillräckligt involverade i processutvecklingen av processen. Trots att bidraget till 
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operationalisering är svagt upplever respondenterna att de har tillräckligt med kunskap för att 

arbeta med att utveckla processen samt har god förståelse för när processen kan behöva 

ändras. 

5. Analys 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka medarbetarnas upplevda processetablering i 

en fallorganisation. Studien visar att respondenterna i den processorienterade 

fallorganisationen upplevelser är komplexa och står inför många utmaningar. Föreliggande 

studie påvisar att respondenternas upplevda processetablering är komplex, detta kan bero på 

grund av ett begränsat och outtalat processledarskap i fallorganisationen.  

5.1 Processledning 

Fallorganisationen har tidigare implementerat det processorienterade arbetssättet till 

processledare i organisationen. I den tidigare studien Förändringsarbete i organisationer: om 

att utveckla företagskulturer skriver Alvesson & Sveningsson (2008) att en förändrings fokus 

sällan riktas mot medarbetarna. Trots att det är medarbetarna som är mottagarna av 

förändringen. Detta är en faktor som fallorganisationen tenderar att visa sidor av. 

Processledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer skriver Rentzhog 

(1998, s.36). Något som respondenterna anser att det saknas är en uttalad processledare samt 

en processägare. Anledningen till det upplevda, bristande processledarskapet kan vara en 

faktor som Persson (2016) belyser i sin studie där Persson påvisar att huruvida en förändring 

av arbetssätt eller andra organisatoriska förändringar tas emot kan i att bero på hur tydligt 

ledningen informerar sin personal gällande den rådande förändringen. En handfull av 

respondenterna var omedvetna över varför fallorganisationen ville ha ett processorienterat 

arbetssätt samt vilka fördelar förändringen skulle bära med sig. Detta är något som bekräftas 

av Söderlund (2014) som skriver att ledningen - som innefattar både den högsta nivån av 

beslutsfattare i en verksamhet, men även de mellanchefer och lägre beslutsfattare - behöver 

erbjuda utbildning till medarbetarna för att säkerställa att deras vision ska etableras ner till det 

operativa arbetet.  

Majoriteten av respondenterna upplever att ledningens förväntningar stämmer överens med 

processerna. Däremot fanns det respondenter som upplevde att processen inte är styrd av 

fallorganisationens mål. Ljungberg & Larsson (2012) menar att processledning kan ses som 

en verksamhetsstrategi vars syfte är att uppnå organisationens mål genom daglig och löpande 

styrning, användning och utveckling av verksamhetsprocesserna. Detta är något som bekräftas 
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av Persson (2016) då ledningen hade haft svårigheter med att väcka ett intresse för 

förändringen. Medarbetarnas perspektiv behöver lyftas fram för att en förändringsetablering 

verkligen ska förankras i verksamheter. 

Alla deltagande respondenter upplever att deras eget arbete stämmer överens med dem 

kartlagda processerna i fallorganisation. Detta är något som Meyer och Becker (2004) anser är 

en viktig faktor för att få väl fungerande organisation. Utifrån respondenternas perspektiv 

stämmer arbetet överens med dem kartlagda processerna och kan ses som motivation hos 

medarbetarna. Som Meyer och Becker (2004) skriver hänger ofta mål ihop med motivation, 

något som knyter an till att respondenterna upplever att ledningens förväntningar stämmer 

överens med processerna.  

5.2 Processdokumentation 

Processledning är metoden för att få verksamheter processorienterade. Föreliggande studie 

visar att respondenterna menar att de processer de arbetar i finns dokumenterade och att 

dokumentationen är lätt att förstå. En etablerad processledning ska ha processer som är väl 

införstådda, accepterade, kända och tillgänglig för organisationen skriver Ljungberg & 

Larsson (2012). Detta är något som är nyckeln för en lyckad implementering av 

processorientering. Med detta sagt upplever dock samtliga respondenter att notationerna inte 

förstås samt att fallorganisationen inte har någon uttalad gemensam modelleringsteknik 

etablerad. Med notationerna menas symbolerna som en processdokumentation består av, som 

bildar en karta. Dessa notationer bilder tillsammans en modelleringsteknik. När verksamheter 

beskrivs i modeller kan den enkla teorin bli betydligt svårare att genomföra i praktiken. För 

att bedriva ett effektivt utvecklingsarbete och öka möjligheterna att nå lyckade resultat bör 

därför en modelleringsstrategi utarbetas skriver Christiansson (2000). Som tidigare nämnt 

skriver studien Mötet mellan process och komponent – mot ett ramverk för en 

verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade 

informationssystem skriven av Christiansson och Christiansson (2006) beskriver varför 

verksamheter bör använda sig av processorientering. Författarna till studien menar att 

processorientering initierades bland annat för att få de ekonomiska aspekterna i balans men 

också för att kvalitetssäkra sin verksamhet (Christiansson och Christiansson 2006). 

En återkommande faktor som spelar stor roll hos respondenterna är ledarskapet i den 

processorienterade organisationen. Som Söderlund (2014) beskriver att kommunikationen 

från ledningen bör kontinuerligt infinnas för att sprida budskapet som det förändrade arbetet 
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ska leda till. Respondenterna upplever att det saknas både kunskap och delaktighet att 

utveckla processen. De menar också att det upplevs som att fallorganisationen inte arbetar 

aktivt med att utbilda fler medarbetare om ett processorienterat arbetssätt. Detta är något som 

fallorganisationen bör ta ett större grepp om, högre upp i hierarkin. Söderlund (2014) 

fortsätter med att ledningen - som innefattar både den högsta nivån av beslutsfattare i en 

verksamhet, men även de mellanchefer och lägre beslutsfattare - behöver erbjuda utbildning 

till medarbetarna för att säkerställa att deras vision ska etableras ner till det operativa arbetet 

(Söderlund 2014). Respondenterna menar dock att det finns personer att söka stöd och hjälp i 

frågor om processarbetet.  

5.3 Mätning och uppföljning 

För att genomföra ett förändrings/förbättringsarbete i en organisation bör det mätas eller 

kontrolleras på något sätt. Som Andersson & Fredricsson (2007) undersökt hur organisationer 

kan granska sin inre effektivitet genom mätningar och kontroller. Studien undersöker vidare 

att mätningar kan motivera personalen och underlätta arbetet med ständiga förbättringar. Att 

låta personalen vara delaktiga i processarbetet kan med andra ord skapa en samhörighet i 

verksamheten och ett tydligt mål med vad processledningen önskar uppnå. Vilket 

respondenterna i vår undersökningen visade stor brist på. Respondenterna upplevde att 

mätetal och styrning knappt var etablerade. Majoriteten av respondenterna upplevde inte att 

dem visste om processen ingick i en mätning eller vad syftet med att mäta en process var. 

Majoriteten av respondenterna upplevde att resultaten av en mätning inte kommuniceras ut till 

medarbetarna och dem inte var delaktiga i någon form av mätning av processen. Hälften av 

respondenterna upplevde att ledningens förväntningar stämmer överens med det operativa 

arbetet. Detta är något som Harrington (1991) vill undvika och anser att mätning är en viktig 

del till att få det processorienterade arbetet etablerat. Han säger som tidigare nämnt i studien: 

”… If you cannot measure it, you cannot control it, if you cannot control it, you 

cannot manage it, if you cannot manage it, you cannot improve it” 

Harrington (1991, s.82). 

Något som fallorganisationen bör ta åt sig för att utveckla och etablera sin processorienterade 

verksamhet.  
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6. Metodanalys 

Studien har applicerat en kvantitativ ansats för att undersöka medarbetarnas upplevda 

processetablering på fallorganisationen. Med facit i hand hade undersökningen fått bredare 

svar med en kvalitativ ansats. Vi anser att det var svårt att få fram respondenternas fulla 

upplevda processetablering men standardiserade svarsalternativ.    

Valet att genomföra undersökningen på endast en fallorganisation kan ifrågasättas, detta 

främst på grund av att spridningen på respondenterna blir fokuserade på en typ av enhet. Ett 

större urval från fallorganisationens population hade också varit till fördel eftersom vi fick ett 

begränsat antal medarbetare för vår undersökning - 16 stycken (0.8% av totala populationen 

på fallorganisationen), vilket gör att studiens resultat inte kan anses generaliserbart. Jacobsen 

(2002) menar att den kvantitativa ansatsens styrka är att man kan generalisera studiens resultat 

eftersom man kan nå fler respondenter på ett enklare vis än vid kvalitativa studier. 

Genomförandet av16 stycken undersökningar, och inte en “renodlad” enkätstudie, ansåg vi att 

ett fysiskt möte var viktigt för att kunna se respondenten i verkligheten så kunde inte vi nå en 

större population. En annan viktig aspekt som bör belysas är att utformningen av 

enkätfrågorna baserades på vår teoretiska bakgrund om vad som ansågs väsentligt att 

undersöka. Studiens resultat grundas därför från en analys på vad vi ansåg relevant från den 

teoretiska bakgrunden eftersom vi inte fann några standardiserade frågeformulär för den här 

typen av studie. 

Vi är medvetna om att de åtta respondenterna som deltog i studien via epost inte hade lika 

förutsättningar som respondenterna vi träffade fysiskt. Jacobsen (2002) menar att det finns en 

risk att respondenterna som besvarade enkäter via datorn inte är fullt koncentrerad eller 

införstådda i fenomenet som ska undersökas. Vi följde emellertid Jacobsen (2002) råd om att 

eposta ut ett informationsbrev som respondenterna fick läsa igenom och lämna åsikter om 

innan dem besvarade enkäten, precis som vi gjorde för dem fysiska undersökningen. 

Dessutom påpekar Jacobsen (2002) att när respondenterna besvarar enkäter från en dator så 

kan intervjuaren inte iaktta kroppsspråk eller reaktioner vilket vi anser är en betydande faktor 

som kan förbättra resultatet då intervjuaren har möjlighet att kontinuerligt säkerställa att 

respondenten förstår enkäten.  

Urvalets demografiska variabler av medarbetare tycker vi var lämpliga för undersökningen då 

medarbetarna hade olika roller och erfarenheter av sitt respektive processarbete, vilket var 

önskvärt. Det ger undersökningen ett bredare perspektiv vilket var något vi hade som avsikt 
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att få. Vi är även medvetna om att alla respondenter inte hade lika stor erfarenhet eller 

kunskap inom verksamhetens processarbete men det anser vi är tillför variation i 

undersökningen och passar sig väl med undersökningens syfte eftersom vi ville undersöka hur 

pass etableras processledningen var på olika nivåer i fallorganisationen.  

En risk som kan uppstå vid utformandet av standardiserade enkäter är att man definierar i 

förväg vad som är relevant att besvara (Jacobson 2002). De frågor som vi formulerade utifrån 

den teori och tidigare forskning anser vi var lämpliga då vi hade för avsikt att beröra 

respondenternas kunskap och förståelse för deras upplevda processetablering men även deras 

kunskap och förståelse gällande processarbetet för verksamheten dem arbetar i.  

För att stärka undersökningens reliabilitet bör studien upprepas med återkommande 

undersökningar samt på fler positioner på fallorganisationen exempelvis chefsroller. Detta 

anser vi skulle gynna studien genom att få en spridning samt att kunna jämföra medarbetarnas 

med chefernas upplevda processetablering. 

7. Avslutning 

7.1 Slutsats 

Genom kvantitativa intervjuer på fallorganisationen visualiserades medarbetarnas upplevda 

processetablering. Detta för att skapa en verklighetsbaserad bild av processetableringen på 

fallorganisationen. Den processorienterade organisationen arbetar ofta utifrån ledningens 

upplevelser och intryck vilket leder till en komplex arbetssituation för medarbetarna på 

fallorganisationen. Det kan finnas anledning att titta närmare på bakomliggande betydelser för 

eventuella skillnader mellan chefers respektive medarbetares upplevda processetablering. 

Föreliggande studie bidrar till en verklighetsbaserad bild av processetableringen utifrån 

medarbetarnas perspektiv. Studien resulterar i att medarbetarna upplever en brist på 

processledarskap som i samhörighet med tidigare forskning. Tidigare studier lyfter ledarskap 

som en viktig faktor för ett etablerat processarbete, detta styrker vår studie då vi fann ett 

bristande processledarskap utifrån medarbetarnas perspektiv. Utifrån föreliggande studie kan 

fallorganisationen se vilka aspekter i processetableringen medarbetarna tycker är mer eller 

mindre etablerade och arbeta på att förbättra dessa. Detta är för att stärka processetableringen 

på fallorganisationen. Studien kan även vara ett stöd för hur andra verksamheter kan 

undersöka processetableringen utifrån medarbetarnas perspektiv. Studien ger enbart en bild av 

medarbetare som är involverade i det processorienterade arbetssättet.  
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7.2 Fortsatt forskning 

Som nämnt tidigare föreslår vi en större population och en större spridning i 

fallorganisationen. Vi föreslår även att genomföra samma undersökning fast på chefer och 

beslutsfattare i fallorganisationen. Detta är för att sedan kunna studera vidare på om den 

uppleva processetableringen skiljer sig mellan medarbetare och chefer. Den framtida studien 

skulle ge en bredare och kanske en rättvis och verklighetsbaserad bild över 

processetableringen på fallorganisationen.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuenkät med informationsbrev 

Hej! 

Vårt namn är My Norén och Fredrik Gerling. Vi är två studenter som studerar 

informationslogistik vid Linnéuniversitet och skriver vårt examensarbete här på 

XXXX. Vi har fått dina kontaktuppgifter av vår kontaktperson på 

fallorganisationen. Hoppas du anser att det är okej att vi kontaktar dig! 

Anledningen till att du har valts ut är för att du arbetar aktivt med 

verksamhetens processarbete. Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter och 

svaren kommer givetvis vara anonyma. 

Syftet med studien är att undersöka hur väl det processorienterade arbetssättet 

som  XXXX.  har implementerat under ett antal år har etablerats i 

organisationen utifrån medarbetarnas perspektiv. Vi hoppas att studien ska 

förse er och forskning med insikter om hur medarbetarperspektivet kan stärka 

etableringsgraden av processorienterat arbetssätt. 

Har du några frågor så kontakta oss gärna.  

Kontaktuppgifter finns i epostsignatur.  

Hälsningar My & Fredrik. 

Linnéuniversitetet VT18. 

Informatik - Informationslogistik. 
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Bilaga 2. 

1. Upplever du att du har förståelse för vad ett processorienterat arbete innebär? 

2. Upplever du att processen tydligt styrd efter verksamhetens mål? 

3. Upplever du att du förstår din arbetsprocess syfte? 

4. Upplever du att ditt eget arbete i processen mappar emot processdokumentationen? 

5. Upplever du att du förstår skillnaden mellan processrollerna: processteam, 

processledare och processägare? 

6. Vet du vem som är processägare för processen? 

7. Vet du vem/vilka som är processledare för processen? 

8. Vet du vem som ansvarar över processdokumentationen för processen? 

9. Vet du om de processer du arbetar inom har en dokumenterad processbeskrivning? 

(processgraf/karta samt en textuell processbeskrivning?) 

10. Upplever du att du vet vilka som är beställare alternativt triggar igång de processerna 

du verkar inom? 

11. Upplever du att du vet vilka som är mottagare av de processer du arbetar inom? 

12. Upplever du att du har en god förståelse för de processer du verkar inom? 

13. Upplever du att processdokumentationen är enkel att förstå? 

14. Upplever du att du tillräcklig kunskap & förståelse för att tolka och läsa de 

processgrafer som finns dokumenterade som berör ditt arbete?  

15. Upplever du att du förstår notationerna som processkartorna består av? 

16. Upplever du att du förstår du den processmodelleringsteknik som används för 

processmodellering av processerna som berör dina uppgifter - samt vet du vilken 

teknik som används? 

17. Har fallorganisationen kommunicerat ut på ett sådant sätt så att du anser ha förståelse 

till varför fallorganisationen etablerar ett processorienterat arbetssätt? 

18. Upplever du att du vet vilka som berörs av de processerna du arbetar inom? 

19. Upplever du att dina arbetsuppgifter som är kopplade till de processer du verkar inom 

är förankrade i processdokumentationen? 

20. Upplever du att det finns någon person/personer att söka stöd och hjälp av i frågor 

gällande processarbete? 

21. Vet du vart du kan hitta processdokumentation i era system? 

22. Upplever du att du förstår nyttan av de processer som du arbetar inom? 
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23. Upplever du att du är tillräckligt delaktig i utformningen av processdokumentationen 

av de processer du verkar inom? 

24. Upplever du att verksamheten aktivt arbetar med att utbilda medarbetare om det 

processorienterade arbetssätt och de tekniker ni applicerar (modellering, 

dokumentation etc)? 

25. Har du förståelse för vad det innebär av att mäta processer? 

26. Vet du om de processer du arbetar inom ingår i en mätning? Anser du att resultaten av 

mätningarna kommuniceras ut väl till din enhet i organisationen? 

27. Känner du dig (tillräckligt) delaktig i mätningarna av de processer du arbetar inom? 

28. Upplever du att ledningens uppsatta mål stämmer överens med det operativa arbetet 

som utförs? 

29. Bidrar du, utifrån dina förutsättningar, till att processmätningarna följs 

upp/operationaliseras? 

30. Upplever du att processkartorna är användbar i ditt arbete på t.ex. ett sådant sätt att 

icke-värdegivande moment kan reduceras? 

31. Upplever du att får veta när processdokumentationen uppdateras? 

32. Upplever du att du är tillräckligt involverad i processutvecklingsarbetet av de 

processer som du verkar inom? 

33. Upplever du att du har tillräckligt med förståelse för att bidra med förbättringsåtgärder 

i det processutvecklingsarbete som utförts i organisationen? 

34. Upplever du att kommunikationen kring processförändringar ger dig förståelse för 

varför processer förändras? 
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13. Upplever du att processdokumentationen är enkel
att förstå?
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9. Vet du om de processer du arbetar
inom har en dokumenterad

processbeskrivning? (processgraf/karta
samt en textuell processbeskrivning?)

10. Upplever du att du vet vilka som är
beställare alternativt triggar igång de

processerna du verkar inom?

11. Upplever du att du vet vilka som är
mottagare av de processer du arbetar

inom?
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16. Upplever du att du förstår du den
processmodelleringsteknik som används för

processmodellering av processerna som berör dina
uppgifter - samt vet du vilken teknik som används?

17. Har fallorganisationen kommunicerat ut på ett
sådant sätt så att du anser ha förståelse till varför
fallorganisationen etablerar ett processorienterat

arbetssätt?

18. Upplever du att du vet vilka som berörs av de
processerna du arbetar inom?
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19. Upplever du att dina arbetsuppgifter som är
kopplade till de processer du verkar inom är

förankrade i processdokumentationen?

20. Upplever du att det finns någon person/personer
att söka stöd och hjälp av i frågor gällande
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21. Vet du vart du kan hitta processdokumentation i
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22. Upplever du att du förstår nyttan av de processer
som du arbetar inom?

23. Upplever du att du är tillräckligt delaktig i
utformningen av processdokumentationen av de

processer du verkar inom?

24. Upplever du att verksamheten aktivt arbetar med
att utbilda medarbetare om det processorienterade

arbetssätt och de tekniker ni applicerar (modellering,
dokumentation etc)?
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25. Har du förståelse för vad det innebär
av att mäta processer?

26. Vet du om de processer du arbetar
inom ingår i en mätning? Anser du att

resultaten av mätningarna
kommuniceras ut väl till din enhet i

organisationen?

27. Känner du dig (tillräckligt) delaktig i
mätningarna av de processer du arbetar

inom?

28. Upplever du att ledningens uppsatta
mål stämmer överens med det
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29. Bidrar du, utifrån dina
förutsättningar, till att

processmätningarna följs
upp/operationaliseras?

30. Upplever du att processkartorna är
användbar i ditt arbete på t.ex. ett
sådant sätt att icke-värdegivande

moment kan reduceras?

31. Upplever du att får veta när
processdokumentationen uppdateras?

32. Tar du till dig uppdateringar gällande
processdokumentationen?
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för att bidra med förbättringsåtgärder i det
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processer förändras?

R
es

p
o

n
d

en
te

r

Diagram 10

JA NEJ


