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SAMMANFATTNING 
 

Ökad konkurrens, leder till mer krav på företag att öka kvaliteten på de produkter de 

producerar. För att klara av konkurrensen krävs det bland annat en högre effektivisering i 

produktionen. Ett första steg är att fokusera mer på hur de producerar sina varor eller tjänster, 

och inte på vad de producerar. Företag bör redan i produktionen försöka utveckla och 

förbättra sina tjänster eller varor. För att få en kontroll över företagets produktion är det 

viktigt att förstå sina processer och sambandet mellan processerna, vilket bland annat kan 

uppnås med processledning. 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka svårigheter och problem som tjänsteföretag 

kan uppleva vid införande och tillämpning av processbaserat arbetssätt. Det har genomförts en 

fallstudie på regionföreningen HSB Stockholm, som är en av 31 regionala föreningar inom 

fastighetsbolaget HSB. Fallstudiens syfte är att visa på olika tillvägagångssätt och 

förbättringsmöjligheter av att införa ett processbaserat arbetssätt. I fallstudien upprättas 

dessutom processkartor med huvudsaklig fokusering på den så kallade Nykundsprocessen.  

Studien har främst ett explorativt syfte, men innefattar även ett deskriptivt syfte. För att samla 

in data har det genomförts intervjuer, observationer, arkivstudier samt litteraturstudier. 

Genom datainsamling kunde processkartor upprättas för att skapa en helhetsbild av HSB 

Stockholms verksamhet samt för analys av hur de kan integrera förbättringsarbete i en av 

delprocesserna.  

Litteraturstudierna visar vikten av att tjänsteföretag tillämpar processledning för att 

effektivisera och få kontroll över sina processer. Detta eftersom tjänsteföretag ofta är i 

samverkan med kunden i ett betydligt tidigare skede än vad till exempel tillverkningsföretag 

är. HSB Stockholm har sedan tidigare påbörjat vissa processbaserade aktiviteter som finns 

inom arbetssättet processledning, där bland annat processkartläggning har genomförts och 

enstaka processroller har utnämnts. Processarbetet har dock inte fullföljts, vilket främst anses 

bero på bristen av kunskap, engagemang, kommunikation, samarbete samt bristen på tydliga 

mål med arbetet. Dessutom finns ett för starkt fokus på den hierarkiska 

organisationsstrukturen och inte för processerna inom organisationen. 

Genom studien har det visat sig finnas många faktorer som kan medföra svårigheter vid 

införande och tillämpning av processledning. Om genomförandet sker med noga planering 

samt med stort engagemang och samarbete anses dock processledning kunna bidra till en 

processorienterad organisation, med resultatet av effektiva och fungerande processer som kan 

tillfredställa krav från kunder, ägare och medarbetare.    



 

  iii 

ABSTRACT 

 
Increasing competition amongst companies, results in companies need to improve the quality 

of the products they are producing. To remain competitive the production has to be more 

efficient. A first step is to focus more on how they produce their products, instead of what 

they produce. Companies should already in their production try to develop and improve their 

output.  To get control of the production it is important to understand the processes and the 

relations among them, which can be achieved with for example the method of process 

management.  

In this study the aim is to find difficulties and problems that service companies could perceive 

when they implement and adapt to a process based way of working. A case study has been 

carried out at the housing society HSB Stockholm, one of 31 societies of the housing 

enterprise HSB. The aim of the case study is to find different approaches and improvements 

to implement a process based method of working. The case study is mainly focusing on the so 

called “New Customer Process”, which in the current situation needs to be revised.   

The study has mainly an explorative approach, but also includes a descriptive approach. 

Interviews, observations, archive studies and literature studies have been used for data 

collection. By this data collection, process maps could be established to create an overall 

picture as well as an analysis of how HSB Stockholm can integrate improvement work in one 

of the established processes.  

The literature study has shown how important it is that service companies apply methods to 

rationalize and get control over their processes. This is because service companies often are in 

contact with the customer in a much earlier stage than, for example, a manufacturing 

company. HSB Stockholm has earlier started some process based activities which are 

included in the method of process management where, for example, process mapping has 

been performed and certain process roles have been established. Unfortunately the process 

based activities have not been completed, which is considered to be mainly due to the lack of 

knowledge, engagement, communication, collaboration as well as clear objectives regarding 

the process work. Furthermore there is a strong focus on the hierarchical organizational 

structure within the company and not on the processes themselves.  

The study has shown that there are many factors that can contribute to difficulties and 

problems when implementing and adapting process management. If it is implemented with 

careful planning and with great engagement and collaboration, process management is 

considered to contribute to a process oriented organization, with the result of effective 

processes that could satisfy customers, owners and employees. 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR OCH DEFINITIONER 
 

NYKUNDSPROCESSEN En process inom HSB Stockholm som 

hanterar nya kunder, återvunna kunder 

samt kundavslut. 

KUND Bostadsrättsföreningar som köper tjänster 

av HSB Stockholm. 

 

KUNDGRUPP Den grupp som levererar till kunden. 

 

KUNDANSVARIG En företrädare gentemot kunden och ska 

vara HSB Stockholms öra ut mot kunden 

och dirigera kundgruppen. 

AFFÄRSOMRÅDEN  Samlingsnamn för olika områden inom 

organisationen för HSB Stockholm. Se de 

ljusa rundade kvadraterna i Bilaga 3. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN Samlingsnamn för underområden till 

Affärsområden.  Se de mörka kvadraterna i 

Bilaga 3. 

 

LEVERANTÖRER/ SAMARBETSPARTNER  De som är upphandlade enligt avtal 

 

NÖJD KUNDINDEX (NKI EK/FÖRVALTNING) Ett mått på förvaltningskundernas 

uppfattning av HSB Stockholm som 

tjänsteleverantör.  
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1 INTRODUKTION 

Introduktionen inleds med bakgrund om ämnesområdet för rapporten som därefter övergår 

till en problemdiskussion. Avslutningsvis beskrivs rapportens syfte med tillhörande 

frågeställningar som besvaras i rapporten. 

1.1 BAKGRUND 

Globaliseringen är en bidragande faktor till att konkurrensen mellan företag ökar. I och med 

den integrerande handeln världen över, skapas krav på företag att vara innovativa samt krav 

på att öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheten (Sbordone, 2007). Den ökade 

konkurrensen företag emellan beskriver även Mishkin (2009) som en av globaliseringens 

effekter. Mishkin beskriver dessutom hur inflationen minskas med den ökade produktiviteten 

och den reducerande produktionskostnaden. Bueren, Schierholz, Kolbe & Brenner (2006) 

framhäver betydelsen av att företagen bör öka kvaliteten på sina varor och tjänster för att klara 

av den ökande konkurrensen och nå tillräckligt hög lönsamhet, vilket således kräver en 

reducering av kostnader och effektivisering av produktionen. För att åstadkomma en ökad 

produktivitet i företag krävs det först och främst att de förstår sina processer och sambandet 

mellan processerna (Ibid.). Ett ofta förekommande angreppsätt för att tydliggöra och förstå 

sina processer är att upprätta en processkarta, där processen kan brytas ner i mindre delar 

vilket skapar en övergripande bild (Rentzhog, 1998, s. 93).  För att företag ska kunna öka 

produktiviteten och nå de höga kraven på varu- och tjänstekvalitet bör processerna inom 

företaget effektiviseras och förbättras (Tang, 2004).  

Alla företag, oavsett bransch eller storlek, består av processer med olika aktiviteter och 

funktioner vilka skapar värde för företagens kunder och intressenter (Ljungberg & Larsson, 

2012, s. 20; Kohlbacher, 2010). Begreppet process definieras enligt Ljungberg & Larsson 

(2012, s. 60) som: ”Ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som 

tillfredsställer behovet”.  

Att mäta hur processerna fungerar i dagsläget är en väsentlig del i processledning då det 

handlar om att arbeta på rätt sätt och skapa en så effektiv process som möjligt (Syamil, Doll & 

Apigian, 2004). Processledning i sin tur definieras enligt Fehrman-Ekholm & Thor (2000) 

som ”Ett systematiskt sätt att organisera, leda och ständigt förbättra organisationens 

verksamhet”. Utöver detta kan processledning dessutom leda till att anställda får mer ansvar 

och självständighet vilket ofta skapar en bättre psykosocial arbetsmiljö som gynnar hela 

organisationen (Vanhaverbeke & Torremans, 1998). Processledningsperspektivet måste enligt 

Grönroos (2008, s. 45) genomsyra hela aktivitetskedjan i en process och inte inriktas på 

enskilda avdelningar för att skapa lokala värden.  

Processledning kan även ses som ett tillvägagångssätt för att få ett stabilt processarbete, och 

som stödjer ett så kallat processorienterat arbetssätt (Škrinjar & Trkman, 2012). Ett 

processorienterat företag har identifierat sina processer och förstår deras syfte vilket medför 

att de kan styra och utveckla processerna (Ljungberg & Larsson, 2012, ss. 22-23; Kohlbacher, 

2010).  

Upprättade processkartor inom tjänsteföretag är ovanligt enligt Does, van den Heuvel, de 

Mast, & Bisgaard (2007). Processorientering ses ofta som mest förekommande inom 

tillverkningsföretag, eftersom deras produktionsprocesser anses vara enklare och har hög 
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repetitivitet till skillnad från företag som hanterar administrativt arbete eller tjänster 

(Ljungberg & Larsson, 2012, s. 43). Detta anses dock vara felaktiga föreställningar enligt 

författarna och de ser inga betydande begränsningar för att ett företag som hanterar 

administrativt arbete eller tjänster  ska kunna bli processorienterade.  

En tillverkningsprocess innebär att resurser i form av fysiskt material går igenom ett flöde 

med tillverkning i olika typer av maskiner som i slutändan resulteras i varor och eventuellt 

restprodukter (Grönroos, 2008, s. 41; Gutowski, Dahmus & Thiriez, 2006). En tjänsteprocess 

däremot kan ses som att kunden erbjuds tjänster som innehåller olika typer av resurser såsom 

varor, människor, information och så vidare (Grönroos, 2008, s. 412). Tjänsteprocesser är till 

skillnad från tillverkningsprocesser mer i samverkan med kunden under processens flöde då 

kunden lättare kan påverka värdet i tjänsten som produceras (Becker, Beverungen, 

Knackstedt, Matzner & Müller, 2011). Detta menar även Tseng, Qinhai & Su (1999) som 

beskriver detta som en av de unika skillnaderna mellan tjänsteprocesser och 

tillverkningsprocesser. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Att mäta värdet i en tjänsteprocess beskriver Heskett, Jones, Loveman, Sasser & Schlesinger 

(1994) som ganska komplext, eftersom värdet beror på kundens intryck och förväntningar av 

tjänsten samt att kundens intryck av tjänsten förekommer i ett betydligt tidigare skede än för 

en tillverkningsprocess. De menar även på att det bör finnas en tydlig samverkan mellan 

lönsamhet, kundlojalitet samt medarbetarnöjdhet för att tjänsteprocessen ska fungera optimalt 

(Ibid.). Om tjänsteprocesser är komplexa i form av många kommunikationsvägar mellan 

avdelningar och med många olika aktiviteter i flödet, skapar detta även en komplexitet för 

designen av processkartan. Detta kan även i sin tur minska förståelsen för hela processen 

(Akamavi, 2005).  

Ett vanligt problem bland företag är att de inte har identifierat sina processer och studerat om 

de är väsentliga för att uppfylla verksamhetens syfte. En annan vanlig företeelse är att företag 

upprättat processkartor och har ambitionen att skapa ett processorienterat arbete, men att de 

inte kommer upp till den nivån som de tänkt från början (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 66). 

De beskriver att det är en stor fördel att identifiera sina processer och arbeta processorienterat. 

Detta eftersom om processerna inte är identifierade och utformade som de borde vara för att 

uppfylla företagets syfte kan detta påverka både organisationen som helhet, men även 

medarbetarna som hanterar processen. Stigendal & Johansson (2003) beskriver också vikten 

av att förstå sina processer eftersom det bidrar till en helhetsförståelse för medarbetare och 

ledning, vilket i sin tur ger bättre förutsättning att uppfylla de behov och krav som finns.   

HSB Stockholm, en kooperativ bostadsrörelse i Sverige, genomförde en förändring och 

omorganisation av vissa verksamhetsområden under våren 2012. Denna organisations-

förändring blev inte som planerad utan det uppstod ett gap mellan planering av 

förändringsarbetet och utförandet. Dessa brister har vidare gett avtryck på olika processer som 

ingår i hanteringen av kunder på HSB Stockholm, däribland Nykundsprocessen 

(Verksamhetschef, Servicecenter, 2014). Nykundsprocessen innefattar hantering av nya 

kunder, återvunna kunder samt kundavslut och är en av många processer inom HSB 

Stockholm. Processen löper genom flera olika verksamhetsområden vilka hanterar olika delar 

som berör den nya kunden (Säljare, Affärsutveckling, 2014). 

Nykundsprocessen skär igenom flera avdelningar och har många olika kommunikationsvägar. 

Detta medför att arbetet i processen är relativt komplext och orsakar olika typer av 
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missförstånd avdelningarna emellan. Dessutom saknas en tydlig samordnad styrning av 

processen vilket försvårar samarbetet verksamhetsområdena emellan. Under år 2013 

genomfördes ett processutvecklingsarbete i en tvärfunktionell grupp med representanter från 

de avdelningar som berörs av Nykundsprocessen. Aktivitetsbeskrivningar för processen togs 

fram och dokumenterades i ett Excel-dokument. Tillsammans diskuterade gruppen vilka 

verksamhetsområden som var involverade och ansvariga för respektive aktivitet i processen. 

Detta processutvecklingsarbete implementerades inte fullt ut vilket medfört konsekvenser i 

hanteringen av nya kunder. Detta och den bristande omorganisationen från 2012 har resulterat 

i en sårbar process. Bland annat saknas tydliga mål, en gemensam syn på processen samt 

avbrott i processflödet på grund av dålig kommunikation. (Verksamhetschef, Servicecenter, 

2014) 

Det finns en ambition hos HSB Stockholm att åter försöka utveckla och implementera ett 

fungerande processbaserat arbetssätt för att främst få bort sårbarheten samt få en spårbarhet i 

arbetet med nya kunder. (Verksamhetschef, Servicecenter, 2014) 

 

1.3 RAPPORTENS SYFTE  

Syftet med rapporten är att utreda svårigheter och problem för tjänsteföretag att införa och 

tillämpa ett processbaserat arbetssätt. Genom en fallstudie på HSB Stockholm med fokus på 

Nykundsprocessen syftar rapporten dessutom till att visa på ett tillvägagångssätt för att införa 

ett processbaserat arbetssätt, främst med fokus på processkartläggning. 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 Hur kan tjänsteföretag införa och tillämpa ett processbaserat arbetssätt för att uppnå 

en effektiv verksamhet som tillfredsställer krav från kunder och ägare? 

 Hur arbetar HSB Stockholm med ett processbaserat arbetssätt, i företaget som stort 

samt specifikt med avseende på Nykundsprocessen? 

 Hur kan HSB Stockholm förbättra sitt processbaserade arbete, på ledningsnivå samt 

specifikt med avseende på Nykundsprocessen?
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta avsnitt är till för att skapa en grundläggande förståelse av ämnesområdet. Avsnittet 

kommer dessutom senare i rapporten analyseras och jämföras mot empirin för att antingen få 

bekräftat att empirin sammanfaller alternativt avviker från teorin. 

2.1 PROCESSER 

Det finns en uppsjö av olika definitioner på processer. I introduktionen presenteras 

Ljungbergs & Larssons (2012, s. 60) definition på en process som följande:  

”Ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och 

resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer behovet” 

Nedan presenteras ett urval med andra definitioner av begreppet process hittade i olika 

artiklar; 

 ”Något som behandlas, bearbetas eller omvandlas och därigenom får ökat värde för ett 

företag eller annan organisation eller för en person” (Perssons, 2007, s. 7). 

 ”En standardiserad serie av upprepade aktiviteter som omvandlar ett ”input” till ett 

resultat” (Rentzhog, 1998, s. 25). 

 ”En strukturerad samling av aktiviteter som syftar till att skapa output för en specifik 

kund på marknaden” (Davenport, 1993, p.5). 

 ”En samling aktiviteter som hanterar en eller fler typer av input och skapar output som 

är av värde för kunden”(Hammer and Champy, 1993, p.35).  

 “Ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö, 

2007, s. 44). 

Dessa olika definitioner skiljer sig något i formulering, men de flesta som nämns här och de 

som uppmärksammats i annan litteratur utrycker någon form av skapande med hjälp av olika 

aktiviteter. En process ska enligt Ljungberg & Larsson (2012, s.194) och Rentzhog (1998, s. 

26-28) bestå av komponenterna objekt in, aktiviteter, resurser, information samt objekt ut, se 

Figur 1. Rentzhog nämner dessutom leverantör som den som förser processen med in- objekt, 

vilket både kan vara en leverantör inom organisationen eller en utomstående leverantör. 

Objekt in är den komponent som startar processen, och kan exempelvis vara en vara, 

information eller ett dokument. Objekt ut är det direkta resultatet som processen ger och är 

objekt in för nästa process. Resurser i form av exempelvis personer, material eller 

anläggningar krävs för att processen ska fungera. Likaså information som finns till för att 

stöda och styra processen. Det bör dock poängteras att den stödjande och styrande 

informationen inte utgör ett objekt in i processen utan mer som en länk till en annan process 

(Ibid.).
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2.1.1 PROCESSKATEGORISERINGAR  

Processer kan kategoriseras beroende på vilken uppgift eller vilket gränssnitt processen har. 

Bergman & Klefsjö (2007, s. 45) benämner processers uppdelning efter uppgift som 

huvudprocess, stödprocess samt ledningsprocess och illustrerar dessa processer som i Figur 2. 

Huvudprocesser definierar Ljungberg & Larsson (2012, s. 83) som ”Processer som 

tillsammans bildar ett system som utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller 

verksamheten”. Egnell (1994) (refererad i Bergman & Klefsjö, 2007, s. 45) beskriver att 

huvudprocesser innefattar aktiviteter som skapar de produkter företaget erbjuder, och har som 

mål att uppfylla externa, eller interna kunders behov. Med extern kund menas exempelvis en 

person, företag eller liknande, som tar emot en produkt eller en tjänst som processen levererar. 

En intern kund finns inom organisationen och en extern kund är utomstående (Edvardsson, 

Andersson, Sandén & Waller, 1998). Rentzhog (1998, s. 32) benämner istället 

huvudprocesser som kärnprocesser och beskriver dem som en spegling av företagets kärn-

verksamhet.  

Ljungberg & Larsson (2012, s. 185) förklarar att stödprocesser finns till för att 

huvudprocesserna ska verka på ett fungerande sätt. Bergman & Klefsjö (2007, s. 45) beskriver 

att stödprocesser innefattar aktiviteter vilka levererar resurser som exempelvis bemanning, 

eller något administrativt arbete till huvudprocessen, och ska därmed direkt uppfylla interna 

kunders behov, och indirekt de externa kundernas behov.  

Den sistnämnda, ledningsprocessen, innefattar en mängd aktiviteter inom företagens ledning, 

såsom beslut om mål och strategier bland annat. Denna process, liknande stödprocessen, 

tillgodoser även interna kunders behov (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 45). Ljungberg & 

Larsson (2012, s. 186) beskriver att ledningsprocesserna är nödvändiga för att kunna styra och 

samordna huvudprocesserna och stödprocesserna. Palmberg (2009) förklarar processerna på 

liknande sätt som Bergman & Klefsjö (2007) men benämner dem istället operativa 

leveransprocesser, administrativa stödprocesser samt strategiska ledningsprocesser.    

 

 

 

 

Figur 1: Illustration över en process utformning (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 194) 
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Bergman & Klefsjö (2007, s. 471) presenterar uppdelningen av processer efter gänssnitt som 

individuella processer, funktionella processer samt kärnprocesser, se Figur 3. Individuella 

processer är de processer som utförs av enskilda medarbetare inom företaget. Funktionella 

processer utförs av enskilda avdelningar, funktioner eller enheter. Kärnprocesser är som 

beskrivet tidigare, de processer som löper tvärs igenom avdelningar inom en organisation och 

finns till för att direkt leverera företagets produkter till de externa kunderna. 

 
  

Figur 2: Illustration över tre typer av processer med olika uppgifter, med start av 

kundbehov till externa kunder (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 45) 
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Figur 3: Illustration över uppdelningen av processer efter gränssnitt inspirerad av Bergman & Klefsjö (2007, 

s. 471) 
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Palmberg (2009) beskriver även en hierarkisk kategorisering inom respektive process och 

beskriver att huvudprocesser är mer övergripande processer som finns till för att uppnå 

företagets syfte, vilka i sin tur består av mer detaljerade processer, så kallade delprocesser. 

Delprocesserna i sin tur består av ett antal aktiviteter. På likande sätt beskriver även Eugene 

Melan (refererad i Rentzhog, 1998, s. 31) men tillägger även arbetsuppgifter som en 

undernivå till aktivitet. Dicander Alexandersson, Almhem, Rönnberg & Väggö (1998, s. 29) 

illustrerar denna kategorisering av processer som i Figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentzhog (1998, ss. 33-34) beskriver ett alternativ till att dela upp processerna i kategorier 

som beskrivet i avsnitt 2.1.1. Rentzhog presenterar istället olika processperspektiv, som kallas 

produktperspektivet, serviceperspektivet, informationsperspektivet samt förbättrings-

perspektivet. Processerna studeras alltså utifrån flödet av produkter, flödet av kunder, flödet 

av information eller flödet av hur datainsamling och förbättringsåtgärder fullbordas. Rentzhog 

förklarar detta som att studera en process utifrån olika synvinklar, och ger ett exempel av hur 

en kundserviceprocess i en snabbmatsrestaurang kan studeras. I kundserviceprocessen kan 

både kundens flöde genom restaurangen och flödet av hamburgare studeras. Rentzhog 

föklarar också att detta kan ses som en och samma process eftersom de är beroende av 

varandra, men att de kan ses ur olika perspektiv.  
  

Figur 4: Illustration över den hierarkiska strukturen för processer (Dicander Alexandersson, Almhem, 

Rönnberg, & Väggö, 1998) 
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2.2 PROCESSORIENTERING 

Nyström (1999, s. 13) beskriver processorientering som en meningsfull utveckling av 

organisationer, vilken blev känd i Sverige under 1980-talet genom organisationskonceptet 

Business Process Reengineering. Jirby (2004) samt McCormack & Rauseo (2005) hävdar att 

processorientering inte är något tillfälligt organisationskoncept som snart kommer gå ur 

mode, utan en nödvändig del att tillämpa för att svara på behoven av att kundorientera och få 

effektivare flöden. Hellström & Eriksson (2008) beskriver att med processorientering ligger 

ett större fokus på hur produkter produceras inom företaget och inte på vad som kommer ut 

genom produktionen. Processorientering innebär även att organisationer har större fokus på 

processerna som löper igenom verksamheten istället för att lägga tonvikten på de hierarkiska 

strukturerna som i en funktionellorienterad organisation (Ibid.). I en funktionell organisation 

finns det en risk för suboptimering, det vill säga att det läggs för stort fokus på ens egen 

avdelnings resultat och att helheten glöms bort. Genom att tillämpa ett tvärfunktionellt 

processbaserat arbete leder detta till ett mer kundfokuserat helhetstänk (Dicander 

Alexandersson et al, 1998, s. 31). Som nämnt tidigare har alla organisationer processer, men 

för att tillämpa processorientering gäller det att synliggöra dem (Ljungberg & Larsson, 2012, 

ss. 22-23; Kohlbacher, 2010). 

Processorientering är dessutom en av de värderingar som framkommer i SIQ:s modell för 

kundorienterad verksamhetsutveckling. SIQ är ett institut för kvalitetsutveckling, där svenska 

staten är huvudman, via Tillväxtverket samt medlemsorganisationerna i intresseföreningen 

Kvalitetsutveckling. SIQ beskriver värdet av processorientering på följande sätt:   

”Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och 

arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling”. (SIQ, 

Institutet för kvalitetsutveckling, 2014) 

Nyström (1999, s. 14) förklarar att processorientering inte enbart innebär en förändring av 

strukturen utan det kan även ge positiva effekter på kommunikation och relationer 

medarbetarna emellan, samt mellan medarbetarna och ledningen. Den mest väsentliga delen 

för att klara en övergång från funktionellorienterad organisation till processorienterad 

organisation är genom att se hela processen och se bortom gränserna mellan olika funktioner. 

Det vill säga genom att inte lägga fokus på enskilda avdelningars verksamhet utan se till hela 

processens flöde (Vanhaverbeke & Torremans, 1998). Ett bra angreppsätt för att öka 

samarbetet och effektiviteten är att skapa tvärfunktionella grupper. Dessa grupper utgör 

personer från samtliga funktioner som är berörda av en specifik process och tillsammans kan 

de arbeta mot samma mål, utväxla information med varandra och därmed ökar samarbetet och 

effektiviteten i arbetet (Ibid.). 

Anjard (1998) ställer sig frågan varför företag ska arbeta med och förbättra sina processer. 

Författaren svarar själv på frågan och förklarar att det är viktigt att lägga fokus på hur 

processerna fungerar och hur de kan utvecklas till det bättre. Detta eftersom processer leder 

företaget till att uppnå kundkraven och företagets egna mål samt att det skapar en 

konkurrensfördel gentemot andra företag. Carpinetti, Buosi & Gerólamo (2003) beskriver 

dessutom hur viktigt det är för företag att utvärdera och ha kontroll över sina processer för att 

upptäcka orsaker till problem och brister. Författarna hävdar att det finns flera användbara 

verktyg att använda för att identifiera processer och upptäcka de processer som är i mest 

behov av förbättring.  
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2.2.1 HUR BLIR FÖRETAG PROCESSORIENTERADE? 

Hellström & Eriksson (2008) förklarar att för att en organisation ska bli processorienterad kan 

de införa och tillämpa arbetssättet processledning. Att implementera processledning kan verka 

som ett enkelt val, men att genomföra detta i praktiken kan ibland te sig lite annorlunda. Att 

kunna gå från ord till handling är med andra ord en utmaning för att kunna nå ett 

processorienterat arbetsätt. Det kräver att företag ändrar attityd och tänk och i extrema fall 

även ändrar företagskulturen. För att förändringen ska kunna genomföras krävs det stor 

delaktighet och förståelse för alla interna inom organisationen (Ljungberg och Larsson, 2012, 

ss. 25-51). Ljungberg & Larsson skriver ett citat om detta dilemma med att uppnå 

processorientering; ”Det räcker inte att ha facit, man måste kunna räkna talen också”. Det är 

med andra ord viktigt att alla förstår varför förändringen ska genomföras, vilka konsekvenser 

det skapar och hur det ska genomföras.  

I många verksamheter sker det ofta förändringar vilka vanligtvis löper över en lång tid. Det 

kan både vara stora förändringar av organisationsstrukturen, men även små förändringar 

gällande ansvarsområden och arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Detta sker för att skapa en 

bättre situation, men ibland kan arbetet leda till en försämring. Att ett förändringsarbete lett 

till försämring beror ofta på dålig planering och av stress under genomförandet på grund av 

det brådskande behovet av förändring. (Ljungberg & Larsson, 2012, ss. 18-21) 

Nyström (1999, s. 16) förklarar även vikten av ett gemensamt språk i hela företaget. 

Författaren beskriver att det första som krävs för att kunna genomföra processförbättringar 

och bli processorienterad är ett gemensamt språk. McCormack & Rauseo (2005) beskriver att 

ett gemensamt språk är starkt kopplat till en gemensam processyn. Vid skapandet av en 

gemensam processyn måste alla medarbetare inkluderas för att arbetet mot att bli 

processorienterade ska fungera optimalt.  

Nyström (1999, s. 87) presenterar följande tre kritiska framgångsfaktorer för att klara av 

övergången från att vara ett funktionsorienterat företag till ett processorienterat: 

 Utbildning – personlig utveckling leder till organisatorisk utveckling 

 Mätning – kontinuerlig mätning av förändringsarbetet  

 Enkelhet – allt arbete ska genomföras med enkelhet för att undvika komplexitet 

Nyström (1999, s. 87) beskriver dessutom att företag kan genomföra förbättringsarbetet på två 

olika tillvägagångssätt; gradvisa kontinuerliga förbättringar eller språngvisa större 

förbättringar. Gradvisa kontinuerliga förbättringar innebär att förbättringar inte sker på 

grundnivå utan det sker gradvis inom individnivå och gruppnivå genom exempelvis 

förbättringar av arbetsrutiner eller genom kompetensutveckling. Språngvisa större 

förbättringar innebär däremot att en förbättring sker just på grundnivå genom att ta ett större 

kliv och förändra den gamla situationen. Detta innebär mer fokus på ledningsnivå, med 

eventuellar förändringar av strukturfrågor eller företagskultur. Författaren hävdar att 

övergången ska vara kombinerad av dessa två tillvägagångssätt för att fungera optimalt, 

genom att ledningen ansvarar för de språngvisa förbättringarna och alla medarbetare för de 

gradvisa förbättringarna. (Ibid.) 
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Balzarova (2004) förklarar sju olika faktorer som är kritiska för att företag ska bli 

processorienterade.  

 Den första kritiska faktorn för att bli processorienterad är att låta det ta den tid det tar, 

eftersom resultatet oftast visar sig på längre sikt.  

 Den andra kritiska faktorn är att ha god kommunikation och förståelse för varandra inom 

företaget för att undvika onödiga missförstånd och eventuellt dubbelarbete. 

 Den tredje kritiska faktorn är processkartläggningen, hur väl den blir integrerad och 

förstådd inom företaget.  

 Den fjärde kritiska faktorn är mätning av processer, vilket är avgörande eftersom det 

fastställer hur företaget förhåller sig till sina uppsatta mål och strategier.  

 Den femte kritiska faktorn handlar om motstånd till förändring. Det är därmed viktigt att 

tydligt förmedla förändringsarbetet till all personal och göra dem delaktiga i arbetet för 

att det ska lyckas.  

 Den sjätte kritiska faktorn är vikten av teamwork, eftersom grupper utgör en länk mellan 

det personliga intresset och organisationen som helhet.  

 Den sjunde kritiska faktorn handlar om utveckling och lärande. Författaren beskriver att 

det krävs identifiering av lärandebehov både på organisationsnivå, gruppnivå samt 

individnivå.  

2.2.2 ERFARENHETER AV PROCESSORIENTERING 

Nyström (1999, s. 13) beskriver att det finns företag som har lyckats se bortom de hierarkiska 

strukturerna och blivit processorienterade, men att det också finns företag som inte har nått dit 

i samma mån. Författaren förklarar vidare varför det uppstår problem för vissa företag, och 

menar på att det till viss del beror på att ledningen inte skaffat sig den kunskap som behövs 

för att genomgå en förändring till att bli mer processorienterade. Dessutom är ett vanligt fel 

att roller som processägare och processledare är de enda som engageras i processarbetet, och 

att valet av processägare ofta blir de som har störst ansvar för processen, utifrån roll inom 

linjeorganisationen (Ibid.). Detta dilemma beskriver även Bergman & Klefsjö (2007, ss. 474-

475), och uttrycker det som att det oftast blir chefen över respektive ansvarsområde som utses 

till processägare.  

Ett vanligt misstag enligt Vanhaverbeke & Torremans (1998) är att företag som vill bli 

processorienterade implementerar arbetssättet processledning som en egen dimension i den 

befintliga funktionella organisationen. Detta leder till dilemmat som beskrivits tidigare, det 

vill säga att det utses processansvar som inte får den organisatoriska legitimitet som behövs. 

Detta kan därmed skapa konflikter med andra funktioner inom företaget. Författarna förklarar 

vidare om vilka två typiska aspekter som kännetecknar ett väl fungerande processorienterat 

företag. Det första kännetecknet är att företaget är indelat i grundläggande organisatoriska 

enheter vilka i sin tur är organiserade kring företagets kärnprocesser. Det andra är att det finns 

processer kopplade till dessa enheter så att de kan fungera på ett effektivt sätt. (Ibid.) 

Många av Sveriges offentliga fastighetsföretag som har det kärvt med ekonomiska medel 

anser sig varken har tid eller pengar till att få till ett fungerande och systematiskt 

kvalitetsarbete. Detta borde självklart vara åt det motsatta hållet. Genom att få till ett väl 

fungerande kvalitetsarbete kan företag spara både tid och pengar. Att fokusera på processerna 

inom organisationen kommer in som en central roll i arbetet mot att få ett fungerande 

kvalitetsarbete. (Oresten & Löfvenberg, 2000) 
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En fallstudie på ett fastighetsföretag i nordvästra England genomfördes för att utreda vilka 

svårigheter som kan uppstå vid implementering av processbaserade arbetssätt. Studien visade 

att fastighetsföretaget hade stort fokus på avdelningar, som hindrade att processarbetet kunde 

fungera optimalt, vilket därmed också påverkade företaget som helhet. Detta beskriver dock 

författaren inte som ett unikt problem för detta företag, utan det förekommer på flera andra 

företag som strävar efter att bli processorienterade. Författaren förklarar vidare att det är 

omöjligt för vissa företag att bli processorienterade pågrund av dess starka hierarkiska och 

funktionella synsätt. (Balzarova, 2004) 

Utöver de svårigheter som företag kan uppleva med att bli processorienterade, finns det 

dessutom en del upplevda nackdelar med att vara processorienterad. I en artikel av Garvare 

(2003) presenteras en undersökning genomförd på Luleå tekniska universitet där 1500 

slumpvalda småföretag blivit studerade med avseende på deras erfarenheter av 

processorientering. I artikeln förklaras det att majoriteten av småföretagen upplever resultaten 

av processorienteringen som positiv inom flera områden i företaget. Dock presenteras några 

upplevda nackdelar med processorientering. De flesta nackdelar upplevs förekomma i det 

tidiga skedet mot att bli processorienterad, där det främst rör sig om tidskrävande 

dokumentation, motstånd från personal samt en viss upplevd resursbrist. En nackdel som 

upplevs när de är processorienterade är att personal upplever en känsla av att vara 

kontrollerade och övervakade i och med en tydlig ansvarsfördelning (Ibid.). Andra nackdelar 

med att vara processorienterad lyfter Sadiq, Indulska, Bandara & Chong (2007) fram i sin 

artikel. I artikeln beskrivs framförallt upplevda nackdelar med den mängd terminologi som 

finns inom processorientering. 

2.3 ORGANISATIONSKONCEPT & SYSTEM MED PROCESSORIENTERING  

Enligt Hellström & Eriksson (2008) är processorientering en viktig del i 

organisationskoncepten Business Process Re-engineering, Total Quality Management och 

Lean Production. I följande avsnitt ges en kort presentation av dessa organisationskoncept och 

deras relation till processorientering. I detta avsnitt presenteras även kvalitetsledningssystemet 

ISO 9001 som uppmanar företag att arbeta systematiskt med sina processer. 

2.3.1 TOTAL QUALITY MANAGEMENT- TQM 

TQM:s motsvarighet på svenska är enligt Bergman & Klefsjö (2007) offensiv 

kvalitetsutveckling. Begreppet TQM nämndes för första gången i Feigenbaums bok Total 

Quality Control från år 1956, där huvudsyftet är att varje funktion inom ett företag som på 

något sätt involveras i värdeskapandet av produkten har delat ansvar för att det ska resultera i 

god kvalitet (Melan, 1998). Brown (2013) förklarar att företagen som implementerat TQM, 

under konceptets mest framgångsrika tid på 1990-talet, hade mycket fokus på teamwork och 

systematiska processer för att identifiera problem. Problem som de löste med olika verktyg 

som Ishikawa-diagram, de sju ledningsverktygen, processförbättringsteam och 

kvalitetscirklar. Hellsten & Klefsjö (2000) menar på att TQM oftast brukar beskrivas som en 

filosofi vilken grundar sig i bland annat värderingar som just processorientering men även 

kundfokus, ständiga förbättringar, engagemang, resultatorientering och lärande. Några av 

dessa värderingar kan utläsas i Hörnstensmodellen av Bergman & Klefsjö (2007, s.39), se 

Figur 5. 

Basera beslut på fakta innebär vikten av att ta beslut som är väl underbyggda och inte ta 

beslut av en ren tillfällighet. För att kunna uppnå detta krävs det att fakta samlas in på ett 
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strukturerat sätt och som analyseras korrekt. Det krävs samtidigt kunskap om att det finns 

variationer och dessutom att ha förmågan att se skillnad på riktiga orsaker och störande 

faktorer. Arbeta med processer kan kopplas till begreppet processorientering vilket är 

beskrivet i avsnitt 2.2. Arbeta ständigt med förbättringar innebär att företag regelbundet ska 

försöka utveckla och förbättra sin verksamhet, både med avseende på sina varor eller tjänster 

samt sina processer. Skapa förutsättningar för delaktighet innebär att det ska finnas god 

kommunikation, delegation och utbildning för de anställda, för att de ska känna en 

samhörighet med företaget. Detta är en vital del för att de anställda ska kunna utföra ett bra 

arbete. Engagerat ledarskap är även det en viktig del i kvalitetsarbete. Engagerat ledarskap 

handlar om att ledningen ska ha ett tydligt och engagerat ledarskap för att övertyga resterande 

medarbetare om att arbetsättet kommer bidra till något positivt. Sätta kunderna i centrum 

innebär att kvalitetsarbetet måste ställas i förhållande till vad kunderna tycker och tänker. Det 

vill säga vad kunderna har för behov och förväntningar. Det gäller alltså att aktivt ta reda på 

kundernas krav, behov och förväntningar för att uppnå ett lyckat kvalitetsarbete. (Bergman & 

Klefsjö, 2007, ss. 40-51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 LEAN PRODUCTION 

Enligt Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman (2009, ss. 28-29) uppkom 

begreppet Lean Production för första gången i boken: ”The Machine that Changed the World” 

från 1990 av Womack, Jones och Roos. Begreppet utvecklades med inspiration från Toyota 

Production System vilket är ett system som innebär att arbeta effektivt med sina resurser. 

Författarna förklarar att om företag skall vara lönsamma och klara av konkurrens krävs det att 

de använder sina resurser på ett effektivt sätt och försöker minska eventuella slöserier. Om 

företagen tillämpar Lean Production på rätt sätt kan de hantera dessa frågor och förbättra 

kvaliteten på de varor eller tjänster som företaget lanserar. Petersson et al. (2009, s. 13) 

beskriver konceptet Lean Production som ett förhållningssätt eller en strategi för hur företag 

ska bedriva sin verksamhet. De Toni & Tonchia (1996) förklarar att Lean Production innebär 

en strävan efter högsta kvalitet och förbättring av organisationer. Denna strävan till förbättring 

leder ofta till att företagen tillämpar processarbete för att identifiera och samverka de 

aktiviteter i processen som på olika sätt hanterar skapandet av varorna eller tjänsterna. 

Processarbetet hjälper till att säkerställa god kundnöjdhet samt att processerna fungerar på 

bästa möjliga sätt (Ibid.). 

Figur 5: Hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 39) 
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TOYOTA PRODUCTION SYSTEM 
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Ett sätt att se på Lean är genom det så kallade TPS-huset, se Figur 6. Enligt Petersson et al. 

(2009, s. 34) är det vanligt att företag presenterar sina leanprinciper i ett TPS-hus. Detta hus 

visar företagets mål och vision i taket, stabilitet i form av exempelvis standardiserat arbete i 

husgrunden samt principerna som ska leda företaget mot visionen och målen i husets väggar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING 

Business process re-engineering, BPR, är ett koncept som är mer drastiskt i sitt förfaringssätt, 

då företaget bortser från den befintliga processen och skapar en helt ny utvecklad process 

(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 469). På liknande sätt beskriver även Carpinetti et al. (2003) 

BPR, och skriver att konceptet är mer radikalt i sättet att tillämpa förbättringsåtgärder. Genom 

att implementera BPR, utvecklas hela företagets organisatoriska uppbyggnad genom att gå 

från den hierarkiska till den mer horisontella, processorienterade strukturen (Hellström & 

Eriksson, 2008).  

I en artikel av Childe, Maull & Bennett (1994) presenteras ett påstående om BPR från 

Hammer (1990) som lyder; ”Re-engineering kan inte utföras med små försiktiga steg utan 

måste ske med inställningen allt eller inget”. Detta påstående ger också en klar bild av att 

konceptet har en radikal inverkan på företag. Childe et al presenterar dessutom i punktform de 

fördelar som BPR skapar för ett företag. Dessa fördelar är: 

 Att företagets processer samt interna- och externa kunder definieras 

 Att processerna kartläggs och analyseras för att stödja företagets produktion av varor eller 

tjänster  

 Att möjligheterna för både radikala och stegvisa processförbättringar belyses genom 

identifiering och eliminering av slöserier och ineffektivitet 

 Att förbättringar implementeras genom en kombination av IT och goda arbetsvanor 

 Att ett system etableras för att försäkra ständiga förbättringar av nyförändrade processer 

 

Figur 6: TPS- huset (Toyota Production System) översatt från Walder, Karlin, & Kerk (2007) 
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2.3.4 KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001 

Genom att bli kvalitetscertifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001 kan företag 

ständigt förbättra sina processer. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som 

beskriver hur företag ska bygga upp och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem (Bergman & 

Klefsjö, 2007, s. 508). Författarna presenterar dessutom följande punkter som måste uppfyllas 

för att ha ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001; 

 De processer som rör kvalitetsledningssystemet ska identifieras 

 Dessa processers ordningsföljd och samverkan mellan varandra ska identifieras 

 Kriterier och metoder som krävs för att säkerställa att dessa processer fungerar och styrs 

på ett effektivt sätt ska fastställas 

 Resurser ska säkerställas för att kunna ha fungerande processer och kunna övervaka dessa 

 Processerna ska mätas, övervakas och analyseras 

 Vidta nödvändiga åtgärder för att se till att planerade resultat och ständiga förbättringar 

kan åstadkommas 

Biazzo & Bernardi (2003) och (Garvare, 2003) beskriver att ISO 9001 uppmanar företag att 

bli processorienterade för att få ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Det ställs även 

vissa krav på att bland annat identifiera, kartlägga, styra och förbättra de processer som anses 

vara av störst vikt för företaget. Även Balzarova (2004) förklarar att ISO 9001 uppmuntrar 

företag att implementera processbaserade ledningssystem och arbetssätt. Detta för att ständigt 

förbättra processer och verksamheten som helhet genom mätning och analys av kundnöjdhet.  

I Figur 7 illustreras en modell över hur processangreppssättet för kvalitetsledningssystemet 

ISO 9001 går till.  
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Figur 7: Modell från ISO 9001: 2000 över det processbaserade kvalitetsledningssystemet, översatt från 

Biazzo & Bernardi (2003) 
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2.4 PROCESSKARTLÄGGNING 

En lämplig första åtgärd som bör genomföras när ett företag vill förstå sina processer bättre är 

att skapa en nulägesbild med hjälp av en processkarta (Rentzhog, 1998, s. 25). Kartläggning 

är ett visuellt hjälpmedel för företag att kunna presentera processer, som visar processers 

input och output samt olika sammanlänkade aktiviteter (Anjard, 1998). Processkartläggning 

kan med enkla medel ge en tydlig helhetsbild över hur processerna ser ut och hur olika 

funktioner inom processen samverkar med varandra (Jacka & Keller, 2009; Ljungberg & 

Larsson, 2012, ss. 66-67). Jacka & Keller beskriver dessutom att processkartläggning ger 

medarbetarna en bild av vad deras arbete har för syfte för resterande aktiviteter i processen. 

Detta kan samtidigt öka känslan av teamwork eftersom alla får kunskap om hur de arbetar mot 

att uppfylla samma mål. Andra fördelar med processkartläggning som Lemieux (1999) lyfter 

fram är att den belyser processens syfte, flödet av kommunikationsströmmar och eventuella 

slöserier. Sammanfattningsvis kan värdet av processkartläggning vara: 

+ Visar en helhetsbild av processen 

+ Visar processens syfte 

+ Visar kommunikationsflöde 

+ Visar på eventuella slöserier 

+ Visar aktiviteternas syfte + Skapar känsla av teamwork 

 

Enligt Ljungberg & Larsson (2012, s. 207-208) utförs processkartläggning oftast efter dessa 

åtta steg: 

1. Definiera processens syfte samt dess start- och slutpunkt. 

2. Identifiera alla processens aktiviteter och skriv ner dem på post-it-lappar. 

3. Arrangera aktiviteter i korrekt ordning. 

4. Eventuellt slå ihop och lägg till aktiviteter. 

5. Definiera objekt in och objekt ut för respektive aktivitet. 

6. Kontrollera att alla aktiviteter hänger ihop via objekten. 

7. Kontrollera att aktiviteter har samma detaljnivå och att namnen på aktiviteterna är 

ändamålsenliga. 

8. Korrigera tills processen har en tillfredställande beskrivning. 

 

Det finns många företag som inte har dokumenterade handlingar om deras processer, 

arbetsroller och arbetsuppgifter utan endast förlitar sig på kompetenta medarbetare vilka sitter 

inne på värdefull information och kunskap om processerna. Detta är sårbart, eftersom 

kompetensen kan försvinna från företaget om personen i fråga slutar. (Ljungberg & Larsson, 

2012, ss. 66-67) 
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2.4.1 IDENTIFIERING AV PROCESSER 

Identifiering av kärnprocesser brukar vanligtvis utgå från företagets affärsidé eller uppdrag 

samt vision och strategier. Ett företags verksamhetsidé eller uppdrag beskriver i vilket syfte 

företaget existerar (Nyström, 1999, s. 47; Rentzhog, 1998, s. 47). Pearce (1982) förklarar att 

företaget bör ha en bred beskrivning av affärsidén, där syftet kan bestå under en lång tid. Det 

ska dessutom vara en affärsidé som skiljer sig från andra företag i liknande bransch. Nyström 

(1999) och Rentzhog  (1998) förklarar vidare att affärsidén ligger i nära relation med 

kärnprocesserna inom företaget. Detta eftersom kärnprocesserna likaväl som affärsidén visar 

på varför företaget existerar och hur de speglar företagets kärnverksamhet. Båda författarna 

hävdar att genom en nedbrytning av företagets affärsidé kan dess kärnprocesser identifieras. 

Kärnprocesserna skall även passa in i relation med företagets valda vision. Detta eftersom 

kärnprocesserna inte enbart existerar för den nuvarande verksamheten utan även för att leda 

företaget mot dess vision. Slutligen hävdar Rentzhog att kärnprocesserna skall kunna 

förstärka företagets valda strategier, och ger ett exempel på hur ett företag kan välja 

teknikutveckling som en av sina kärnprocesser, om de har en strategi i form av att utveckla 

nya innovativa produkter (ibid.).  

Nyström (1999, s. 78) anser det lämpligast att identifiera och kartlägga ungefär fem 

beskrivningsnivåer, det vill säga, en huvudprocesskarta med stöd- inklusive styrprocess, sedan 

ska respektive process med dess delprocess identifieras och sedan delprocesserna med de 

tillhörande aktiviteterna. Enligt Rentzhog (1998, s. 94) och Anjard (1998) bör 

huvudprocessen först definieras och presenteras för att skapa en övergripande bild. Därefter 

kan huvudprocessen brytas ner i mindre delprocesser, vilket illustreras i Figur 4 i avsnitt 

2.1.1. Soliman (1998) beskriver också att den första nivån av processkartläggning är att 

kartlägga huvudprocessen, och skriver dessutom att huvudprocessen inte kräver lika detalje-

rad information som delprocesserna.  

Matsumoto, Stapleton, Glass & Thorpe (2005) förklarar att processkartor inte är ändpunkten i 

kvalitetsarbetet, utan vikten ligger i att förmedla den kunskap och information som 

framkommit i och med processkartläggningen till de personer som är involverade i 

processerna. Författarna menar också att tillvägagångssättet för hur denna information ska 

förmedlas till medarbetarna som arbetar med processerna måste vara väl genomtänkt för att 

syftet med processkartläggningen ska uppnås. På liknande sätt uttrycker sig Petersson et al. 

(2009, s. 185) angående processkartans syfte, och menar på att processkartläggningen i sig 

inte nödvändigtvis skapar förbättringar utan lyfter upp eventuella förbättringar som skulle 

kunna genomföras.  

I avsnitt 2.4.2–2.4.4 presenteras tre olika typer av processkartläggningar som kommer 

användas i denna studie. Det finns ett flertal andra sätt att illustrera processer samt andra 

former av information och data, genom exempelvis värdeflödeskartor eller histogram, men 

processkartorna presenterade i nedanstående avsnitt är de som anses vara mest lämpliga i 

fallstudien inom HSB Stockholm. 
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2.4.2 TRADITIONELL FLÖDESKARTA 

En traditionell flödeskarta används när företag vill tydliggöra hur tidsförloppet för en viss 

process ser ut (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 127). Det ger dessutom en bild över processens 

struktur och logik, vilket underlättar arbetet med att hitta eventuella brister och slöserier i 

processen (Sandholm, 2001). 

En traditionell flödeskarta består av olika aktiviteter, moment eller liknande som oftast 

presenteras med rutformade symboler, och med tillhörande pilar för att visa flödets riktning i 

processen. De symboler som anses vara viktigast är start- och stoppsymbolen, eftersom de 

visar var processen börjar och slutar (Biege, Lay & Buschak, 2012). Oftast uttrycker sig start- 

och stoppsymbolen av cirklar, rektanglar eller av ovala former. De aktiviteter som beskriver 

input och output i processen brukar vanligtvis uttryckas i former av parallellogram. Ett 

vägskäl i processen med olika villkor eller val, brukar vanligtvis presenteras med en romb 

(Winkelmann & Weiß, 2011). Sandholm (2001, s. 122) beskriver dessutom en annan symbol 

som ingen av de tidigare nämnda författarna tar upp. Det är en cylinderformad symbol som 

representerar en databas med elektroniskt lagrad information. I Figur 8 ges ett exempel på hur 

en traditionell flödeskarta kan se ut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 SWIMLANE-MODELL 

Swimlane-modeller är lämpliga att använda då företag vill tydliggöra hur processer rör sig 

mellan olika funktioner (Alter, 2007). Petersson et al. (2009, s. 182) beskriver att Swimlane-

modellen kan vara lämplig att använda i vissa icke-tillverkande företag då det ofta krävs en 

annan typ av beskrivning av processen än vad den traditionella flödeskartan ger. Petersson et 

al. förklarar precis som Alter, att Swimlane-modellen tydligt illustrerar övergångar mellan 

olika avdelningar eller yrkesområden.  

I en Swimlane-modell är en rad, alternativt en kolumn om den är vertikal, upprättad med 

antingen personer, roller eller organisationer som på olika sätt ingår i processen. Det 

vanligaste är att en Swimlane-modell har rader som beskriver de olika aktörerna, där raderna 

kan ses som olika simbanor vilka på något sätt inverkar i processen. Det bör dessutom finnas 

symboler som tydliggör processens början och slut. Flödet genom processen beskrivs med 

pilar in och ut från de olika aktiviteterna inom processen, med undantag för startsymbolen 

med endast en pil ut och stoppsymbolen med endast en pil in. Det finns dessutom en symbol 

som kan ses som ett vägskäl, där ett visst belsut ska tas, vilket kan ge olika vägar beroende på 

Figur 8: Illustrering av hur en flödeskarta kan utformas (Rentzhog, 1998, s. 117) 
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vilket val som görs. Dessa brukar uttryckas  på samma sätt som i en traditionell flödeskarta, i 

form av en romb (Conger, 2011, s. 56). Ett exempel på hur en Swimlane-modell kan se ut 

visas i Figur 9. Där kan det bland annat utläsas fyra olika simbanor, start- och slutsymboler, 

rombsymboler för olika vägval samt olika delprocesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 RELATIONSKARTA 

Relationskartor presenterar inte processer som Swimlane- modellen och flödeskartan gör, men 

den brukar oftast vara en inledande del inom processkartläggning som visar hur 

relationsmönstret ser ut mellan vissa funktioner. Relationskartor brukar alltså vanligtvis 

användas när det finns en stor mängd relationer mellan olika funktioner, vilka ej kan uttryckas 

i en vanlig flödeskarta eller Swimlane-modell. En relationskarta presenterar olika logiska 

samband mellan dessa funktioner med hjälp av pilar (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 573). 

Ahmad, Kamaruddin, Khan, Mokthar & Almanar (2006) visar en figur av Bassard (1999) som 

beskriver relationskartor som ett verktyg, vilket hanterar svåra och stora mängder problem 

eller önskade resultat samt undersöker och presenterar alla samverkande faktorer. Författarna 

beskriver precis som Bergman & Klefsjö (2007) att det visar logiska samband mellan 

faktorer, funktioner eller liknande. 

Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström (1999, ss. 43-47) förklarar hur 

kartläggning av relationer kan genomföras. Gruppen som ska genomföra kartläggningen ska 

först och främst tillsammans definiera vad problemet är. Sedan ska tänkbara orsaker till 

problemet identifieras och skrivas ner på post-it-lappar samt sättas upp på ett stort pappersark. 

Därefter ska en diskussion kring orsakerna genomföras för att reda ut eventuella frågor och 

funderingar. Nästa steg är att välja en orsak och ställa frågan: ”Vilken annan lapp orsakar eller 

är orsakad av denna lapp?”. Sedan ska pilar placeras ut för att illustrera orsaksrelationen. 

Pilspetsen ska vara i orsaksriktningen. Det är viktigt att tänka på att de orsaker som redan 

skrivits ner med pilar, även måste tas i hänsyn till de resterande lappar som ska sättas upp. 

När alla lappar är uppsatta och när pilarna är utritade kan vissa justeringar genomföras om 

nödvändigt, annars är relationskartan klar. 

Figur 9: Illustrering av hur en Swimlane-modell kan utformas (Grapholite, 2014) 
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Process & resultat 

Grundläggande orsaker 

Resultat 

Enligt Klefsjö et al. (1999) bör de orsaker som har stort antal utgående pilar, så kallade 

”utdrivare”, tas störst hänsyn till. Orsaker som har ett stort antal ingående pilar kallas för 

”kritiska utfall” och ska ses som ett mått på goda resultat. De orsaker som både har ett stort 

antal utgående och ingående pilar ska ses som flaskhalsar och ska tas i stor beaktning då 

implementeringen planeras, för att kunna nå det önskade läget. Bergman & Klefsjö (2007, s. 

573) illustrerar relationskartan liknande som i Figur 10.  

I Ahmad et al. (2006) beskrivs  hur en relationskarta upprättades när orsaker och samband till 

luftförorening på ett specifikt företags produktionsgolv skulle undersökas. En grupp på fem 

eller sex personer var med i undersökningen. De startade undersökningen med att genomföra 

en brainstorming för att identifiera olika orsaker till luftföroreningen. De började med att 

identifiera vilka de bidragande faktorerna kunde vara, som exempelvis medarbetarnas 

aktiviteter, underhåll, maskiner och processer. Sedan kunde de lättare komma fram till 

tänkbara orsaker som de bidragande faktorerna skapar. De identifierade orsakerna 

presenterades sedan i en relationskarta med pilar som visade relationerna mellan orsakerna. 

Författarna förklarar det som, om en pil pekar från orsak A till orsak B, bidrar orsak A till att 

orsak B uppstår, vilket även Figur 10 visar. På detta sätt kunde de se vilken orsak som var den 

största bidragande faktorn till luftföroreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 FÖR- OCH NACKDELAR MED PROCESSKARTORNA 

I Tabell 1 presenteras en kort sammanfattning av vilka för- och nackdelar som finns med 

respektive karta som tagits upp i de tidigare avsnitten.  

 

Tabell 1: För- och nackdelar med traditionell flödeskarta, Swimlane-modell samt relationskarta 

Kartor Fördelar Nackdelar 

Traditionell flödeskarta Visar en tydlig helhetsbild Visar inga kopplingar mellan 
funktioner 

 Tydliggör tidsförloppet  

Swimlane-modell Visar kopplingar mellan funktioner Något mer detaljerad 
kartläggning än flödeskartan 

 Tydliggör tidsförloppet  
Relationskarta Tydliggör relationer eller informations- 

och kommunikationsflöde mellan 
funktioner 

 

Inte att tillämpa för 
kartläggning av processer 

 Ger en tydlig bild av vilken funktion som 
tar del av mest eller minst information 
eller kommunikation  

 

Figur 10: Illustrering av hur en relationskarta kan utformas (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 573) 
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2.5 PROCESSLEDNING 

Som nämnt i avsnitt 2.2 kan processorientering uppnås genom att tillämpa arbetssättet 

processledning. Benner & Tushman (2002) beskriver processledning som: ”Förbättra en 

organisations effektivitet genom att samordna organisationens aktiviteter på en hög nivå, i ett 

rationaliserat system av processer”. 

Bergman & Klefsjö (2007, s. 476) förklarar att på grund av att många företag strävar mot att 

bli processorienterade har arbetssättet processledning uppkommit. Författarna beskriver att 

processledning har sitt ursprung från företaget IBM, som hade stort fokus på dess 

huvudprocesser i deras arbetssätt med kvalitetsförbättringar. Enligt Sanders Jones & 

Linderman (2014) innefattar processledning tre olika huvudområden: processdesign, process-

förbättring samt processkontroll.  

 Processdesign innebär att företag ska möjliggöra utveckling av nya processer som kan 

förknippas med innovation av nya tjänster eller varor. 

 Processförbättring innebär att redan befintliga processer ständigt ska utvecklas och 

förbättras för att öka kvaliteten på tjänsten eller varan. 

 Processkontroll innebär att företaget ska bevaka och styra sina befintliga processer för att 

få kontroll och upptäcka eventuella avvikelser eller brister.  

Bergman & Klefsjö (2007)  presenterar en sammanfattning av hur de ser på de olika steg och 

faser som processledning innebär. Författarna menar på att första fasen är att bestämma 

processägare, en grupp som hanterar processförbättringarna samt beskriva vilka gränssnitt 

som finns. Under fas två skall det säkerställas att alla förstår processen, det vill säga fastställa 

vilka aktiviteter och funktioner som finns samt vilka som är kunder och leverantörer. Detta 

görs vanligtvis med hjälp av processkartläggning. Nästa fas innebär att mätpunkter med olika 

parametrar skall fastställas för att regelbundet kunna mäta och analysera processen. Sista 

fasen innebär att processen skall förbättras med hjälp av den information och data som 

framkommit i tidigare steg. En övergripande bild av de olika faserna presenteras i Figur 11. 

De olika stegen i figuren kan även kopplas till de fyra kategorierna planera – gör – studera - 

lär vilka förekommer i PDCA-cykeln. Denna modell beskrivs vidare i avsnitt 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Steg i processledning enligt Bergman & Klefsjö (2007, s. 477) 
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Benner & Tushman (2002) presenterar tre olika steg i processledning som inte har samma 

upplägg som i Figur 11, men som belyser liknande områden.  

 Det första steget är att dokumentera rutiner och kartlägga hur processen genomlöper 

organisationen. En dokumentation av rutinerna och kartläggning av processen är till för att 

genomföra processförbättringar. Målet är att genomföra stegvisa förändringar som 

effektiviserar processerna och möjliggör större samarbete mellan funktioner som är 

beroende av varandra.  

 Det andra steget är att genomföra regelbundna mätningar av processen, för att ständigt 

undersöka hur effektiv processen är. Mätningar som exempelvis visar olika resultat, slöseri 

av tid och resurser eller kundnöjdhet.  

 Det sista steget är att säkerställa att de dokumenterade rutinerna är de mest lämpliga och 

praktiska för alla medarbetare och att de följs korrekt av samtliga på företaget. 

  

Förbättringsarbetet är det slutgiltiga målet med att införa processledning. Detta sker efter det 

att processroller är utsedda, processkartor upprättade och mätningar genomförda och är en 

vital del för att processarbetet ska fortsätta och inte stanna på vägen. Det utsedda 

processteamet bör med jämna mellanrum träffas för uppföljning av mål och resonera kring 

eventuella processförbättringar. Ett bra sätt att få ett hållbart processarbete som inte avstannar, 

är att skapa en förbättringsrutin. Detta medför även att alla processer inom företaget har 

samma tillvägagångssätt för förbättringsarbete, vilket skapar ett hållbart processarbete för hela 

företaget. Ett exempel på en förbättringsrutin ges i Bilaga 1. (Dicander Alexandersson et al., 

1998, s. 114)  

Hellström & Eriksson (2008) beskriver att då företag har en fungerande processledning har de 

processägare, ett fungerande mätsystem för processerna samt identifierade möjligheter till 

förbättringsåtgärder. Genom detta kan förhoppningsvis processerna inom företaget förbättras 

vilket därmed leder till att företaget går mot att bli processorienterad.  

2.5.1 PROCESSROLLER 

Det finns tre viktiga roller inom processledning; processägare, processledare samt 

kompetensförsörjare (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 482). Enligt Dicander Alexandersson et al. 

(1998, s. 39) ska processägaren ha en helhetssyn samt vara ansvarig för hela processens 

prestanda och förbättring. Att vara nytillsatt som processägare kan vara ett krävande arbete. 

Det kan därmed vara lämpligt att inledningsvis tillsätta en handledare som har kunskapen om 

metodiken kring processledning. Bergman & Klefsjö beskriver processledarens roll som den 

operativa samordnaren. Det krävs ofta att en del viktiga beslut måste tas gällande 

resursförstärkningar eller att det krävs vissa omprioriteringar i processen. Detta har 

processledaren som ansvar att se till att det fungerar på bästa sätt. Delprocesser har inte några 

processägare utan där finns det enbart en processledare, som har den operativa rollen inom 

den enskilda delprocessen, se Figur 12 (Ibid.). 
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Rollen som kompetensförsörjare handlar om att tillhandahålla resurser till processerna i form 

av peronal med olika typer av kompetens. Rollen kan även ibland kallas för coach, eftersom 

rollen även innebär att vara en mentor för personalen. Bland annat kan coachen ge tips och 

råd på hur de kan utvecklas och ge återkopplingar på det arbete de utför (Bergman & Klefsjö, 

2007, s. 484). Andra stödjande roller som oftast ingår i processledning kallas vanligtvis för 

underlättare, specialister och dokumenterare. En underlättares uppdrag är att stödja ett 

processteam genom att studera hur de arbetar. Denna roll är inte aktivt medlem inom teamet 

för att lösa den uppgift teamet arbetar med. Underlättaren är istället med som stöd för frågor 

kring deras metod, och som oftast ger regelbunden återkoppling på vilka styrkor och 

svagheter de har med avseende på arbetssättet. Specialistens uppgift innebär ofta att analysera 

processen och försöka förbättra den. Det kan exempelvis vara personer som har stor 

specialistkunskap inom analys och insamling av data, eller personer som har kunskap inom 

digitala simuleringar av processkartor. Dokumenterare är en mer ovanlig roll, och finns ibland 

för att fullborda processteamets dokumentering av processer och göra processkartorna i 

processteamets önskade utformning. Detta ger dock en onödig överlämning som kan orsaka 

missförstånd (Rentzhog, 1998, ss. 79-80). 

Det finns även olika indelningar i grupper inom processledning, vilka benäms 

kärnprocessledningsteam, delprocessteam samt problemlösningsteam. Kärnprocesslednings-

teamets uppgift är att med deltagare från alla delar av kärnprocessen leda och utveckla den 

genom att planera och samordna förbättringsarbetet. Kärnprocessledningen ska se till att 

kärnprocesskartan är akutell samt att arbeta fram övergripande mål och handlingsplaner för 

processtrukturen, för att sedan löpande följa upp dessa mål och planer. För delprocesserna, 

utgör respektive processledare en kanditat i processledningsteamet. Under processägarens 

ledning försöker processledningsteamet förbättra processen utifrån alla perspektiv i respektive 

delprocess. (Rentzhog, 1998, s. 76)  

2.5.2 NACKDELAR MED PROCESSLEDNING 

Processledning medför många fördelar för en organisation, men det finns likväl en del kritik 

riktad mot processledning. En typ av kritik är att det läggs för stor vikt vid att minska 

variation och avvikelser i befintliga processer, vilket därmed leder till att en stor mängd 

resurser används till effektivitetsstödjande aktiviteter och mindre till innovationsstödjande 

aktiviteter. Eftersom det är en stor konkurrens bland företag är det viktigt att kunna vara 

flexibel i produktion av både tjänster och varor. Genom kontinuerlig styrning och bevakning 

av befintliga processer kan dock organisationen ha svårt att vara flexibel vid plötsliga 

förändringar. Det krävs således att vid processledning även fokusera på att ständigt förbättra 

befintliga processer samt att utveckla nya processer för att klara av konkurrensen med andra 

företag (Sanders et al., 2014). Biazzo & Bernardi (2003) hävdar att det finns ett brett intresse 

av att identifiera sina processer och hur de kan förbättras, men att det samtidigt finns en 

Figur 12: Illustration av processroller inom processledning (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 483) 
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Figur 13: PDCA- cykeln för att arbeta med ständig förbättring (Bergman & Klefsjö, 2007) 

osäkerhet kring detta och hur det ska genomföras. Författaren beskriver att en nyligen 

genomförd studie visat på hur företag som implementerat processledning inte fått klart för sig 

det egentliga syftet med arbetsättet, vilket skapat en osäkerhet under införandet och det 

kontinuerliga förbättringsarbetet.  

Osäkerherheten kring implementering och upprätthållandet av processledning beskriver även 

Palmberg (2010). Implementeringen  av arbetssättet upplevs krävande av många företag, där 

ett stort fokus ligger på de tekniska delarna inom processledning såsom olika tekniker för 

processkartläggning och datasystem för att hantera processer i flera olika nivåer. Detta leder 

till att det blir för stort fokus på de praktiska delarna och mindre fokus på vad arbetsättet ska 

leda fram till för resultat. Detta skapar dessutom ett missnöje bland ledningen, då det brister i 

tydliga resultat från genomförandet som samtidigt krävt mycket resurser. (Ibid.) 

2.6 PROCESSFÖRBÄTTRING OCH UTVECKLING 

Det är viktigt att problem angrips systematiskt och noggrant vid allt förbättringsarbete 

(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 238). Det finns flera arbetssätt och verktyg att ta till för att 

utveckla och förbättra processer inom företag. Genom exempelvis PDCA-cykeln och 

värdeflödesanalys som presenteras nedan, kan förbättringsarbetet genomföras i praktiken.  

2.6.1 PDCA- CYKELN 

PDCA- cykeln, även kallad Deming cycle eller Shewhart cycle, är en metod att använda för 

att arbeta med ständig förbättring, se Figur 13. PDCA står för plan-do-check-act och innebär 

att organisationer ska planera ett utförande, genomföra planen, studera resultatet och sedan 

lära sig av resultatet, det vill säga gå igenom cykeln igen om resultatet misslyckades eller 

implementera det nya utförandet i organisationen (Ramjit, 2008). Bergman & Klefsö (2007) 

beskriver vikten av att angripa problem systematiskt och noggrant. Om ett problem skulle 

uppstå är första steget i cykeln att utreda den främsta orsaken till problemet. Detta kan 

genomföras med exempelvis ett orsak-verkan-diagram som åskådliggör tänkbara orsaker på 

ett strukturerat sätt. Ett annat sätt är genom tillämpning av  en FMEA-analys, vilken är en 

metod som visar tänkbara problem, utreder konsekvenser samt poängsätter möjliga åtgärder 

till problemet. När den främsta orsaken till problemet är fastställd ska de föreslagna 

åtgärderma genomföras. Därefter ska resultatet studeras och kontrolleras med hjälp av 

exempelvis olika diagram, för att se om de framtagna åtgärderna lett till en förbättring. Det 

sista steget, lära, är minst lika viktig som de andra, eftersom det gäller att ta lärdom av 

förbättringsarbetet för att undvika att samma problem skulle uppstå igen (Ibid.).  
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Ljungberg & Larsson (2012, s. 282) förklarar att en väl utvecklad process bör innehålla 

aktiviteter från alla dessa faser i PDCA-cykeln, se Figur 14. De förklarar vidare att det är 

viktigt att aktiviteter i en process inte enbart ska utföras, utan de behöver även planeras, 

utvärderas samt vid behov även förbättras. Ett vanligt problem beskrivs som att utvärdering 

ofta sker alldeles för sent i processen, vilket kan medföra att en eventuell kund redan hoppat 

av i exempelvis försäljningsprocessen. Det är troligtvis mer aktiviteter i processen i form av 

genomförande men det viktiga är att aktiviteter som exempelvis utvärdering, uppföljning och 

lärande inte ligger utanför processen, utan finns integrerade och beskrivna i processkartan. 

Författarna beskriver vidare att det första steget är att i befintliga processer studera 

förekomsten av dessa fyra faser och därefter införa de som eventuellt saknas. (Ibid.) 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 VÄRDEFLÖDESANALYS 

Ett annat sätt att förbättra en process är genom en värdeflödesanalys. Rentzhog väljer att  

benämna det värdeskapandeanalys, vilken är en metod att tillämpa för att utreda och minska 

eventuella icke värdeskapande aktiviteter i en process (Rentzhog, 1998, s.124). Harrington 

(refererad i Rentzhog, 1998, s. 124) delar in aktiviteter i tre respektive kategorier; 

kundvärdeskapande, affärsvärdeskapande samt icke-värdeskapande. Kundvärdeskapande 

aktiviteter skapar ett direkt värde åt kunden. Affärsvärdeskapande aktiviteter kan liknas vid 

stödprocesser och skapar alltså värde åt verksamheten. Icke-värdeskapande aktiviteter skapar 

inget värde åt kunden och bör alltså i största mån elimineras. Dessa aktiviteter kan exempelvis 

vara omarbeten, dubbelarbeten eller lagring. I Figur 15 illustreras en modell för värde-

skapandeanalys. 

   
  

Figur 14: Illustration av en process som innehåller alla kategorier i PDCA- cykeln 
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Figur 15: Illustration av en värdeskapandeanalys (Rentzhog, 1998, s. 124),  
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2.7 TJÄNSTER OCH VAROR 

I inledningen och i avsnitt 2.1 i den teoretiska referensramen nämns både tjänster och varor 

och hur de levereras utifrån en process. Eftersom fokus för denna rapport ligger i hur 

tjänsteföretag kan bli processorienterade sker härmed en förklaring av vad en tjänst är för 

något och hur det egentligen skiljer sig från varor. Edvardsson et al. (1998, ss. 28-30) 

presenterar deras definition av en tjänst som: 

”En process av delvis överlappande aktiviteter eller händelser, i vilken kunden ofta 

medverkar genom att utföra olika moment i interaktion med tjänsteföretagets medarbetare i 

syfte att uppnå ett visst resultat som påverkar antingen kunden själv eller det kunden äger”. 

Edvardsson et al beskriver dessutom hur tjänster kan skiljas från varor genom tre olika 

kännetecken, som de sammanfattar som tjänstelogiken. Dessa tre kännetecken kallar de för 

immaterialitet, samproduktion samt heterogenitet. Med immaterialitet menar de att tjänster i 

jämförelse med varor är abstrakta och immateriella. Vad gäller samproduktion menar de att 

tjänster oftast produceras samtidigt som den levereras och används av kunden. Angående 

heterogenitet menar de att tjänster skiljer sig åt mycket från varandra, beroende på hur kunden 

och medarbetarna är samt hur mycket resurser det finns tillgängligt i form av exempelvis 

arbetskraft eller kunskap (ibid.). Grönroos (2008, s. 74) beskriver att till skillnad från varor 

där egenskaperna kan ses som inbyggda, består tjänster istället av en samling egenskaper som 

är kopplade till tjänstens process eller det resultat som processen skapar.  

Bergman & Klefsjö (2007, s. 101) förklarar att det fanns en period då arbetsätt och verktyg 

utvecklades specifikt för att uppnå tjänstekvalitet, där mycket fokus låg inom marknadsföring 

och ekonomi. Kvalitet inom tillverkningsindustrier beskriver författarna som mer utvecklat 

kring ett tekniskt och statistiskt förhållningssätt. Författarna förklarar dock att dessa 

förhållningssätt för att uppnå högre kvalitet numera är gränsöverskridande både inom tjänste-

företag och inom tillverkningsföretag. 
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2.8 SAMMANFATTANDE MODELL  

I Figur 16, presenteras en sammanfattande modell av den litteratur som är sammanställt i den 

teoretiska referensramen. Den visar olika organisationskoncept och system som kan tillämpas 

för att införa arbetssättet processledning i företag. Dessutom presenteras huvuddelarna inom 

processledning samt vilka metoder som finns för processförbättring och utveckling. Till sist 

presenteras dessutom verktyget processkartläggning som är en del inom arbetssättet 

processledning och ger en helhetsbild av processer samt ger möjligheten att analysera dem. 

Dessa koncept, system, arbetssätt, metoder och verktyg kan företag implementera för att öka 

kvaliteten inom verksamheten och kan vara avgörande för att de ska bli processorienterade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Sammanfattande modell av teoretiska referensramen 
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3 METOD 

I metodavsnittet förklaras rapportens utformning och studiens tillvägagångssätt med 

utgångspunkt från rapportens syfte och frågeställningarna i avsnitt 1.3. 

 

Metodavsnittets syfte är att beskriva och diskutera för läsaren tillvägagångssättet för att uppnå 

rapportens syfte, ge en diskussion kring valda strategier samt resonera kring validitet och 

reliabilitet. I Tabell 2 nedan visas en övergripande bild av metodavsnittets struktur med en 

kortare beskrivning av studiens syfte, ansats, strategi, vilken typ av studie det är, 

datainsamling, metodanalys samt validitet och reliabilitet. Dessutom en sammanställning över 

studiens olika val i detta metodavsnitt.   

 

 

 

  

 

Tabell 2: Struktur över metodavsnittet (med inspiration från Halvarsson, 2012) 

3.1 Studiens syfte I denna del förklaras vilken typ av undersökning 

som tillämpas, antingen explorativ, deskriptiv 

eller förklarande studie 

3.2 Studiens ansats I denna del anges studiens ansats angående 

förhållandet mellan teori och empiri. Antingen en 

deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. 

I denna del anges strategin för hur studien ska 

uppnå syftet och svara på de angivna 

frågeställningarna. 

3.3 Studiens strategi 

3.4 Typ av studie I denna del anges vilken typ av data som används 

för att uppnå syftet och besvara de angivna 

frågeställningarna. 

3.5 Datainsamling I denna del anges vilka typer av metoder som 

används för att samla in det data som behövs i 

undersökningssyfte. 

3.7 Validitet & 

Reliabilitet 

 

I denna del resoneras kvaliteten och pålitligheten 

för de valda metoderna. 

3.6 Metodanalys I denna del anges hur datainsamlingsmetoderna 

kommer analyseras. 

Begrepp 

 

Förklaring 

 

Val för studien 

 Explorativ                            

Deskriptiv  

Abduktiv  

Fallstudie  

Kvalitativ                             

Kvantitativ  

Intervjuer                      

Observationer       

Litteraturstudier             

Arkivstudie 

Processkartläggning        

Gapanalys 

 Flera datainsamlingsmetoder 

Granskning av nyckelpersoner  
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3.1 STUDIENS SYFTE 

Efter fastställandet av rapportens syfte är följande steg att resonera kring studiens syfte, det 

vill säga vilken typ av undersökning som ska tillämpas. De tre huvudsakliga typer som finns 

att utgå ifrån är; explorativ studie, deskriptiv studie samt förklarande studie. Dessa skiljer sig 

åt huruvida tillgången till fakta är angående det problemområde som studeras. (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009, s. 141) 

Valet av en explorativ studie sammanfaller när syftet är att få fram så mycket kunskap som 

möjligt om det problemområde som ska undersökas, vilket ofta resulterar i att flera olika 

tillvägagångssätt används för att samla in önskad information (Olsson & Sörensen, 2001, ss. 

33-34). Halvorsen (1992, s. 84) beskriver explorativ studie på liknande sätt, det vill säga att 

det primära syftet är att få fram en bred förståelse och en helhetssyn av ett eller flera områden. 

Vid deskriptiv studie däremot, finns redan en viss tillgång till information om 

problemområdet, vilket medför att det blir en viss avgränsning av den. Med en deskriptiv 

studie är syftet att beskriva personer, händelser eller situationer för valt problemområde 

(Ibid.). Vid deskriptiva studier väljs det att presentera data som beskriver valt område, men 

inte gå djupare och analysera (Olsson & Sörensen, 2001, s. 34). Detta menar även Danermark, 

Ekström, Jakobsen & Karlsson (2003, s. 223) som beskriver deskriptiv studie som när mer 

grundläggande information skall tillhandahållas för att beskriva ett visst problem, struktur, 

relation eller likande. Den sistnämnda studien, den förklarande, innebär en utredning samt 

analys av de samband som kan finnas mellan de variabler som uppmätts i studien (Saunders et 

al., 2009, s. 140). 

Denna studie kommer ha ett explorativt syfte, i och med att den första och den tredje 

frågeställningen i avsnitt 1.3 kräver att en mängd information samlas in för att förstå hur 

processbaserat arbetssätt fungerar i tjänsteföretag samt för att undersöka hur HSB Stockholm 

kan förbättra sitt processarbete. Litteraturstudien visar på att det finns mycket skrivet om 

processbaserat arbetssätt inom tillverkningsföretag men desto mindre inom tjänsteföretag. 

Studien kommer även innefatta ett deskriptivt syfte. Detta eftersom den andra frågeställningen 

syftar till att beskriva HSB Stockholms arbetssätt med processer och även en specifik 

nulägesbeskrivning av Nykundsprocessen.  

3.2 STUDIENS ANSATS 

De två olika ansatser som nämns i Saunders et. al (2009, s.61) är deduktiv och induktiv 

ansats. Dessa ansatser är viktiga att fundera kring för att veta hur undersökningen ska 

genomföras. Om en deduktiv ansats är vald innebär det att teori och hypotes framställs för att 

sedan genom den empiriska studien testa om teorin och hypotesen stämmer. Den andra, en 

induktiv ansats, innebär däremot att teori och hypotes framställs som ett resultat av den 

empiriska studien (Ibid.). Patel & Davidson (2011) beskriver en tredje ansats kallad abduktiv 

ansats, vilken sägs vara en kombination av den deduktiva och induktiva. Med andra ord är det 

en metod där teori både framställs och testas, utifrån empirisk data. 

Denna studie kommer stödjas med tidigare forskning och annan relevant litteratur, där olika 

teorier kommer jämföras med det insamlade datamaterialet i empirin. Samtidigt kommer även 

nya resultat framkomma och tolkas i och med fallstudien på HSB Stockholm. En abduktiv 

ansats stödjer därmed detta angreppssätt eftersom det både kommer falla sig inom den 

deduktiva eller induktiva ansatsen och blir som en kombination av dessa metoder. 
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3.3 STUDIENS STRATEGI 

Valet av vilken typ av undersökning som skall genomföras beror till viss del på studiens syfte, 

även om de olika undersökningsstrategierna ofta faller inom flera av de tidigare nämnda 

syftena; explorativ, deskriptiv och förklarande (Halvardson, 1992, s.61). Författaren beskriver 

att strategier inte enbart innefattar tekniska tillvägagångssätt utan även surveyundersökningar. 

Denscombe (2000) förklarar fem olika strategier att tillämpa för att uppnå syftet och svara på 

frågeställningarna vilka är följande; surveyundersökningar, fallstudier, experiment, 

aktionsforskning samt etnografi.  

 Surveyundersökningar genomförs ofta då forskaren vill få en bred bild av problemet i fråga 

och genomför denna undersökning med hjälp av bland annat frågeformulär, intervjuer, 

observationer eller litteraturstudier (Denscombe, 2000, ss. 12-40).  

 Experiment utförs då forskaren vill genomföra en undersökning under mer kontrollerande 

former (Denscombe, 2000, ss. 55-70). Denna strategi är en fördel att använda då forskaren 

vill se effekter och samband mellan olika variabler (Halvorsen, 1992, ss. 66-67).  

 Aktionsforskning innebär att forskaren kombinerar undersökning och praktiska handlingar 

för att lösa praktiska och konkreta problem (Denscombe, 2000, ss. 71-82). Enligt 

Halvorsen (1992, ss. 52-53) är syftet med denna forskning att kartlägga människors 

handlingsmöjligheter, och att medverka till en social förändring.  

 Etnografi innebär att forskaren studerar och beskriver människogruppers kulturer med dess 

sociala och psykologiska beteenden (Denscombe, 2000, ss. 84-98).  

 Fallstudier genomförs då forskaren vill gå mer på djupet i undersökningen och enbart 

studera utifrån en typ av undersökningsenhet, exempelvis en person, ett företag eller ett 

lokalt samhälle. I en sådan strategi studeras oftast processer för att se hur något fortlöper 

(Halvorsen, 1992, s. 67). Denna typ av strategi kan göra det svårt att generalisera resultatet 

eftersom det enbart består av ett enda fall. För att möjliggöra generaliseringen kan 

lösningen vara att göra en multipel fallstudie (Bryman, 1997, s. 106). 

 

Valet av strategi för denna undersökning är att främst genomföra en fallstudie. Eftersom syftet 

med rapporten är att undersöka hur ett tjänsteföretag kan införa och tillämpa ett 

processbaserat arbete faller det sig naturligt att vara på plats och studera tjänsteproducerande 

processer i verkligheten. Dessutom innebär en fallstudie som nämnt tidigare en djupare 

undersökning av en specifik situation, vilket en av frågeställningarna i denna studie kräver. 

Aktionsforskning kommer även till viss del genomföras, men i mindre proportion i jämförelse 

med fallstudien. Detta på grund av att en del aktiviteter angående Nykundsprocessen 

förhoppningsvis kommer bidra till att vissa handlingar kan komma att förbättra människors 

dagliga arbetssituation, i och med ökad delaktighet exempelvis. Nackdelen med 

aktionsforskning är att det kan vara svårt att förmedla resultatet eftersom genomförandet av 

studien blir en del av forskningen.  Surveyundersökningar anses inte som en lämplig strategi 

för denna studie, eftersom det kan bli en allt för omfattande datamängd att hantera. 

Visserligen kommer intervjuer, observationer och litteraturstudier genomföras för att samla in 

information kring HSB Stockholms processarbete, men det kommer inte genomföras i den 

grad som surveyundersökningar syftar till. Vad gäller experiment och etnografi kommer inte 

dessa att tillämpas, eftersom de inte anses vara lämpliga för att besvara frågeställningarna.   
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3.4 TYP AV STUDIE 

Valet kring typ av studie, innebär vilken sorts data som är relevant att samlas in för 

undersökningen. Dessa typer klassificeras antingen som kvalitativ eller kvantitativ data. 

Kvalitativ data brukar vanligtvis innefatta ord som den centrala enheten medan kvantitativ 

data till mestadels består av siffror (Denscombe, 2000, s. 204). Enligt Olsson & Sörensen 

(2001, ss. 40-41) kombineras ofta dessa typer av studier för att kunna belysa flera perspektiv i 

undersökningen och samtidigt använda de olika typerna som stöd till varandra. Kvalitativ data 

samlas oftast in då ett enskilt fall undersöks, exempelvis en person, ett samhälle, eller en 

process. Fördelen med kvalitativ data är att den oftast samlas in i de enskilda fallens verkliga 

miljö. Fördelen med att samla in kvantitativ data, som oftast innefattar en stor mängd 

sifferdata, är att informationen kan sammanställas och åskadliggöras i många olika typer av 

modeller (Danermark et al., 2003, s. 278, s. 281-282). 

I denna studie kommer främst kvalitativ data användas för att förstå hur HSB Stockholms 

Nykundsprocess fungerar och påverkar företaget. Detta eftersom det ger en mer detaljerad och 

beskrivande karaktär av problemet som undersöks och dessutom att undersökningen sker i 

fallstudiens naturliga miljö. Eftersom en av studiens frågeställningar även innebär att 

undersöka hur processen kan bli mer effektiv kommer även kvantitativ data användas för att 

uppskatta och fastställa ledtid för olika aktiviteter inom processen.  

3.5 DATAINSAMLING 

För att samla in data krävs det kunskap om vilka olika datainsamlingsmetoder som finns att 

tillgå. Först och främst krävs det dock att veta vilken sorts data som ska samlas in. Det finns 

en rad olika metoder att tillämpa för att samla in information som behövs i 

undersökningssyfte. Dessa kan vara intervjuer, frågeformulär, observationer eller skriftliga 

källor (Halvorsen, 1992, s. 78). Valet av datainsamlingsmetod ligger enligt Denscombe (2000, 

ss. 101-102) i hur väl metoden passar in i praktiken och inte vilken metod som är bättre i de 

mest generella fallen. Det betyder dock inte att valet enbart ligger på en metod, utan det bör 

med fördel väljas flera olika metoder, eftersom resultatet kan skilja sig åt och ge olika typer 

av infallsvinklar trots insamling av samma typ av data (Ibid.). 

Olsson & Sörensen (2001, s. 34) beskriver två olika varianter av data, primär- eller 

sekundärdata. Primärdata är den data som samlas in för första gången genom exempelvis 

intervjuer, frågeformulär eller liknande. Hansson (2007) beskriver att primärdata uppfyller 

direkthetskravet, vilket innebär att källan upplevts och inte tillhandahållits i efterhand.  

Sekundärdata är redan insamlad vid ett tidigare tillfälle som exempelvis bokföringsdata från 

den statliga förvaltningsmyndigheten Statistiska centralbyrån (Olsson & Sörensen, 2001, s. 

34).  Halvorsen (1992, s. 73) beskriver att sekundärdata både kan vara muntlig data som 

exempelvis dagböcker men även data som inte är muntligt uttalande som exempelvis 

bruksföremål.  
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Nedan presenteras de datainsamlingsmetoder som kommer användas i rapportavsnitten; 

planering, introduktion, teoretisk referensram, empiri, analys samt slutsats.  

 Planering och introduktion 

 Litteraturstudie 

 Arkivstudie 

 Observationer 

 Intervjuer 

 Teoretisk referensram 

 Litteraturstudie 

 Empiri, analys och slutsats 

 Intervjuer 

 Processkartläggning 

 Workshops 

 Gapanalys 

 Litteraturstudie 

 Arkivstudie 

 

3.5.1 PRIMÄRDATA  

Här beskrivs de metoder som kommer användas för att ta fram primärdata samt 

tillvägagångssättet i denna studie. 

INTERVJUER 

Det finns tre huvudtyper av intervjumetoder att tillämpa. Dessa benämns som strukturerade, 

semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Vid tillämpning av strukturerade intervjuer 

ligger vikten i att ha frågeunderlagen standardiserade så att de inte skiljer sig åt när olika 

respondenter blir intervjuade. Det är även viktigt att samma tonläge i rösten används vid 

samtliga intervjuer och att frågorna inte förvrids när de ställs (Saunders et al., 2009, ss. 320-

321). Fördelen med en strukturerad intervju är att sammanställningen av den insamlade 

informationen underlättas på grund av de standardiserade frågeunderlagen. Nackdelen kan 

vara att denna typ av intervjusituation kan upplevas obekväm, vilket medför att inte all 

information framkommer i den mån som önskas (Halvorsen, 1992, s. 88). Semistrukturerade 

intervjuer är däremot mer flexibla då intervjuaren ofta utgår från en mängd frågor för samtliga 

intervjuer men att frågorna kan tillåtas variera från respondent till respondent (Saunders et al., 

2009, ss. 320-321).  Ostrukturerade intervjuer är den mest informella formen av dessa tre och 

används då intervjuaren behöver ha tillgång till viss information om ett ämne. Denna form 

kräver inte att respondenterna blir tillfrågade på exakt samma sätt. Det räcker med att 

intervjuaren har en idé om vilka frågor som skall ställas och där flera frågor även kan 
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framkomma under själva intervjun (Saunders et al., 2009, ss. 320-321; Halvorsen, 1992, s. 

86). Fördelen med ostrukturerade intervjuer är att respondenten kan uttrycka sina svar på ett 

mer obehindrat sätt eftersom intervjusituationen kan upplevas mer bekväm. Nackdelen kan 

vara att när intervjuerna ska sammanställas kan klassifikationen av den insamlade 

informationen vara komplicerad och ta lång tid (Halvorsen, 1992, s. 86).  

Det finns en del information som är oklar kring olika delar i Nykundsprocessen. För att få ett 

helhetsgrepp över processen ska ett flertal ostrukturerade intervjuer därmed genomföras på de 

olika verksamhetsområdena som är berörda av processen. Varje avdelning ska få frågor kring 

sina respektive delar i processen, och intervjufrågorna ska utgå från ett tidigare upprättat 

dokument av HSB Stockholm med aktivitetsbeskrivningar för respektive avdelning, se Bilaga 

2. Intervjufrågorna ska vara upprättade i samma ordning som processflödets riktning. 

Dessutom ska en förfrågan om lämpliga respondenter ställas till den ansvarige för 

Nykundsprocessen. Under samma period ska även en intervju med verksamhetschefen på 

Servicecenter genomföras angående den omorganisation som genomfördes två år tidigare på 

HSB Stockholm. Detta för att få en grundläggande förståelse för varför Nykundsprocessen ser 

ut som den gör i dagsläget. 

OBSERVATIONER 

Observationer används då forskaren vill studera en situation i dess naturliga sammanhang och 

är en bra metod att tillämpa då forskaren vill studera människors handlingar (Halvorsen, 1992, 

s. 83). Det finns tre olika huvudtyper av observationsmetoder att tillämpa. Dessa klassificeras 

som direkt observation, indirekt observation eller observation genom deltagande (Olsson & 

Sörensen, 2001, ss. 83-84).   

Direkt observation innebär att information iakttas under normala förhållanden och framställs 

inte på något onaturligt vis. Denna metod är användbar när viss information inte kan erhållas 

vid intervjusituationer på grund av att det kan vara etiskt opassande (Olsson & Sörensen, 

2001, ss. 83-84). Ett exempel på direkt observation beskriver Hansson (2007) som när en 

forskare studerar en beslutsprocess samtidigt som den pågår. Indirekt observation innebär att 

mätvärden observeras genom användning av olika instrument istället för att observera 

mätvärdena med mänskliga sinnet, vilket kan vara omöjligt i vissa fall (Olsson & Sörensen, 

2001, ss. 83-84). Hansson beskriver indirekt observation som när exempelvis historiska 

dokument studeras, eftersom informationen endast ger indirekt kunskap om tidigare 

händelser. Observation genom deltagande innebär att forskaren själv är med i den situation 

som ska studeras (Halvorsen, 1992, s. 84). Det går ut på att observera situationer och 

händelser i en förutbestämd miljö där anteckningar genomförs på ett noggrant och utförligt 

sätt så att det inte kan misstolkas (Olsson & Sörensen, 2001, ss. 83-84).  

Observationer kommer genomföras kontinuerligt genom hela studien eftersom arbetet sker på 

HSB Stockholm där den studerade processen äger rum. Direkt observation genomförs genom 

att anteckningar av medarbetarnas syn på processen noteras. Det noteras till mesta dels 

anteckningar angående missnöje med någon del inom processen, eftersom detta fångar mest 

uppmärksamhet. Det genomförs även deltagande observation under arbetets gång. Detta sker i 

form av medverkan i ett flertal möten som behandlar Nykundsprocessens nuvarande status. 

Under dessa möten antecknas deltagarnas tankar om processen och vad som skulle kunna 

åstadkommas på kort sikt.  
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3.5.2 SEKUNDÄRDATA  

Här beskrivs de metoder som kommer användas för att ta fram sekundärdata samt 

tillvägagångssättet i denna studie. 

LITTERATURSTUDIE 

Enligt Saunders et al. (2009, ss. 61-62) genomförs litteraturstudier för att skapa en större 

förståelse för läsaren, få svar på frågeställningarna samt för att kunna jämföra mot den 

fallstudie som eventuellt ska genomgöras.  Denscombe (2000, s. 187) beskriver att all 

forskning bör ha litteraturstudier eftersom det visar att forskaren har kunskap om tidigare 

arbeten. Det visar dessutom de mest betydande problemområdena och vilka kunskapsluckor 

som finns inom områdena samt att det ger en vägledning för läsaren. Olsson & Sörensen 

(2001, s. 111) menar på att litteraturstudien ska genomföras efter datainsamlingen för att inte 

påverkas av tidigare forskning och begränsa forskaren till att komma på egna lösningar. De 

beskriver dock samtidigt att detta kan vara ett problem om forskaren är i behov av att förstå 

vissa områden.   

En övervägande del i arbetet kommer bestå av att genomföra litteraturstudier. Detta kommer 

ge en grund till den inledande delen i rapporten som beskriver hur processarbete fungerar i 

teorin, varför det bör göras, konsekvenser och ytterligare delområden kring ämnet. Dessutom 

kommer det som nämnt tidigare, användas en abduktiv ansats, med litteraturstudier för att 

kunna jämföra mot fallstudien på HSB Stockholm. Det vill säga genom att först beskriva hur 

processarbete fungerar i teorin och sedan jämföra med hur det fungerar i praktiken.  

Skriftliga källor som böcker och vetenskapliga artiklar kommer användas i introduktionen och 

i den teoretiska referensramen En databassökning ska genomföras för att finna lämplig 

litteratur som behandlar ämnesområdet och med speciellt fokus på processarbete inom 

generella företag samt inom tjänsteföretag. Databasen Google Scholar kommer användas för 

att hitta vetenskapliga artiklar. Några exempel på ord som kommer användas för sökning är 

”process performance”, ”administrative processes”, ”manufacturing process”, ”process 

mapping”, ”process based organization”. För att hitta relevanta böcker inom ämnesområdet 

kommer även en sökning genomföras på biblioteken i Stockholmsområdet.  

ARKIVSTUDIE  

Enligt Denscombe (2000, s. 191) utgör arkiverade dokument inom företag en viktig källa 

eftersom de oftast ger en systematisk bild över situationer då dokumenten är ett sätt att öka 

ansvarigheten hos personer på företaget.  Halvorsen (1992, s. 75) beskriver att om ett specifikt 

företag undersöks i fallstudien kan de arkiverade dokumenten från företaget innehålla viktiga 

sekundärdata. Halvorsen framhäver framförallt att årsberättelserna kan innehålla nyttig 

information.  

Genom att ha tillgång till HSB Stockholms intranät kommer ett flertal dokument som 

behandlar processen få tas del av, vilket förhoppningsvis kommer skapa förståelse över deras 

tidigare samt nuvarande arbete. Mötesprotokoll från föregående möten angående 

Nykundsprocessen kommer även kunna tas del av och studeras för att förstå hur och varför 

beslut tagits om Nykundsprocessen. Årsberättelsen från 2012 finns också tillgänglig vilken 

framförallt kommer ge information till avsnitt fyra om företaget HSB. 
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3.6 ANALYSMETOD 

Enligt Halvorsen (1992, s. 107) innebär analys av data att den insamlade informationen 

struktureras och blir kategoriserad i syfte att visa vad informationen betyder men framförallt 

för att belysa problemställningen. Saunders et al. (2009, s. 159) beskriver det som vägen från 

att ha en mängd data tills dess att informationen är presenterad på ett organiserat sätt så att det 

går att dra slutsatser. Denscombe (2000, ss. 214-215, ss. 245-247) beskriver hur kvalitativ 

data respektive kvantitativ data kan analyseras. Kvantitativ data presenteras oftast i tabeller 

eller diagram för att skapa en tydlighet och möjliggöra en analys. Kvalitativ data presenteras 

oftast i texter, fältanteckningar och likande men för att kunna analysera behövs först och 

främst data organiseras. Detta kan göras genom att bryta ner informationen i mindre delar och 

kategorisera informationen i olika områden. Sedan kan olika kopplingar och jämförelser 

genomföras mellan de olika kategorierna (Ibid.). 

Nedan beskrivs två metoder som kommer användas för analysen i studien. För att besvara den 

första och den tredje frågeställningen behövs en analys mellan litteraturstudier och det 

insamlade datamaterialet vilket medför att en gapanalys är lämplig i detta fall. Detta eftersom 

det kommer visa hur stort gapet är mellan HSB Stockholm situation och den teoretiska 

referensramen. För att besvara den andra frågeställningen anses processkartläggning vara en 

lämplig metod i denna studie. Processkartläggning, vilken ligger i fokus i den teoretiska 

referensramen, kommer främst att användas för att skapa en bild av HSB Stockholm, samt 

användas för att analysera deras arbetssätt. En alternativ analysmetod som är passande i en 

studie som denna är metoden 5-varför. Den metoden kan användas om grundorsakerna 

behöver utredas för det problemområde som studien grundar sig i. Arnheiter & Maleyeff 

(2005) ger följande exempel på frågor som kan ställas för att komma till rotorsaken för varför 

sista förfallodagen ofta går över tiden för ett visst företag; 

1) Problemet är att sista förfallodagen går över tiden – varför?  

2) Ledtiden är för lång – varför? 

3) Finns inte nog med kapacitet – varför? 

4) Långa ställtider – varför? 

5) Justeringar är tidskrävande 

 

Denna analysmetod anses i nuläget inte relevant för att besvara frågeställningarna, men om 

det skulle krävas en djupare analys för ett specifikt problemområde inom ramen för syftet kan 

denna analysmetod vara lämplig att tillämpa.  

3.6.1 PROCESSKARTLÄGGNING 

Processkartläggning anses vara en av de enklaste metoderna att tillämpa för att presentera 

processen som helhet samt belysa de problem som eventuellt kan finnas i processen. Det ger 

även en grundläggande förståelse för hur och varför vissa steg genomförs (Akamavi, 2005). 

Soliman (1998) beskriver också att utifrån den mer detaljerade kartläggningen kan processen 

analyseras för att upptäcka eventuella brister. 

Eftersom en av rapportens frågeställning syftar till att analysera Nykundsprocessens nuläge är 

som nämnt tidigare processkartläggning en användbar metod att tillämpa. Genom tillämpning 

av information från intervjuerna, observationerna samt arkivstudien kommer en traditionell 

flödeskarta kunna upprättas. Kartan över Nykundsprocessens nuläge kommer skapas 

allteftersom information från intervjuerna framkommer från de olika verksamhetsområdena. 
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Datainsamling 

Kartläggning 

Verifiering 

(Verksamhetscontroller) 

Verifiering 

(Processteam) 
Korrigering 

Digital 
kartläggning 

Denna processkarta kommer till en början upprättas på ett A2-ark med post-it-lappar, för att 

på ett enkelt sätt kunna omfördela aktiviteterna vid behov. 

Eftersom Nykundsprocessen innefattar omfattande kommunikationsströmmar som skär 

igenom flera verksamhetsområden på HSB Stockholm kommer det även upprättas ett 

relationsdiagram alternativt en Swimlane-modell för att lättare kunna presentera den 

informationen. Detta diagram och den traditionella processkartan kommer sedan användas för 

att identifiera brister och problem i den nuvarande processen. Därefter kommer processkartan 

och relationsdiagrammet alternativt Swimlane-modellen sammanställas i programmet 

Microsoft Visio för att presentera dessa digitalt. I Figur 17 visas den struktur över hur 

kartläggningen kommer att genomföras. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 GAPANALYS 

ReVelle (2004, s. 68) beskriver gapanalys som en metod för att jämföra det nuvarande läget 

med det önskade läget, där informationen från analysen kommer skapa en förutsättning för att 

nå det önskade läget.  Enligt Bullock (2007) kan exempelvis gapen som ska analyseras vara 

gapet mellan nuläget och fallstudiens vision, gapet mellan nuläget och den teoretiska 

referensramen samt gapet mellan nuläget och ett annat företag.  

Som nämnt tidigare anses en gapanalys vara en lämplig analysmetod, eftersom studien har en 

abduktiv ansats vilket innebär att en växelvis jämförelse kommer ske mellan den teoretiska 

referensramen och empirin. Genom att med hjälp av datainsamlingen från intervjuerna, 

observationerna samt de arkiverade dokumenten från HSB kommer gapet analyseras mellan 

nuläget och det önskade läget av Nykundsprocessen. Litteraturstudien kommer frambringa 

teorier om processarbete som därefter ska jämföras med nuläget på HSB Stockholm. Genom 

en studie av ett annat företag kommer dessutom gapet analyseras mellan deras processarbete 

och HSB Stockholms.  

Figur 17: Illustrering av hur kartläggningen av Nykundsprocessen kommer genomföras 
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3.7 VALIDITET OCH RELIABILITET  

Yin (2009) beskriver fyra olika kriterier för att avgöra om en studie är av hög kvalitet. Dessa 

benämns; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet.  

Begreppsvaliditet innefattar hur datamaterial insamlas och sammanställs, det vill säga om det 

finns tillräcklig mängd data och att fallstudien granskas av lämpliga personer (Yin, 2009, s. 

40). Intern validitet innefattar hur det insamlade datamaterialet kan säkerställas att det 

stämmer överens med verkligheten. Den externa validiteten handlar om att säkerställa att 

metoden som genomförs leder till att resultatet kan generaliseras (Saunders et al., 2009, ss. 

157-158). Den sistnämnda, reliabilitet, handlar om att kunna säkerställa att undersökningen 

kan upprepas och ändå leda till samma resultat (Olsson & Sörensen, 2001, s. 73). 

Nedan, i Tabell 3 beskrivs hur dessa kriterier kan sättas upp i ett test för att utreda kvaliteten 

på en studie: 

Tabell 3: Test för fallstudie med fyra olika testkriterier (Yin, 2009) 

Tester Fallstudietaktik Fas i studien där taktiken används 

Begreppsvaliditet 

Användning av flera metoder för 

datainsamling Datainsamling 

  Skapa sammanhängande data Datainsamling 

  

Nyckelpersoner ska granska utkast av 

fallstudien Sammanställning 

Intern validitet Analysera mönster Dataanalys 

  Skapa och sätt samman förklaringar Dataanalys 

  Ta itu med rivaliserade förklaringar Dataanalys 

  Använd logiska modeller Dataanalys 

Extern validitet Använd teori i enkel fallstudie Metodutformning 

  Använd replikering i multipla fallstudier Metodutformning 

Reliabilitet Använd protokoll för fallstudien Datainsamling 

  Använd databas för fallstudien Datainsamling 

 

3.7.1 BEGREPPSVALIDITET  

För att bidra till att stärka begreppsvaliditeten kommer flera olika datainsamlingsmetoder med 

primärdata och sekundärdata användas i denna studie. Även insamlig av både kvalitativ data 

och kvantitativ data kommer genomföras för att förstärka vissa påståenden i undersökningen 

av Nykundsprocessen. Intervjuerna med respektive verksamhetsområde som berörs av 

Nykundsprocessen kommer ge en kontinuerlig analys av processkartan eftersom 

datamaterialet kommer sammanställas allteftersom. Även då direkta observationer samt 
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observationer genom deltagande kommer ske samtidigt som intervjuerna leder detta till 

sammanhängande data eftersom all datainsamling berör Nykundsprocessen men med olika 

perspektiv. För att bidra till att stärka begreppsvaliditeten gällande processkartan över nuläget, 

kommer den kontrolleras av processägaren när den blir färdigställd för att undvika felaktiga 

påföljder under studien. Dessutom kommer en eller flera workshops genomföras med en 

representant från respektive verksamhetsområde som berörs av Nykundsprocessen. Detta för 

att ytterligare kontrollera att processkartan stämmer överens med verkligheten. Detsamma 

gäller för intervjuerna då sammanställningarna kommer skickas till respektive respondent för 

kontroll. Gällande fallstudien på HSB Stockholm anses en nackdel vara risken för påverkan 

från medarbetare. I och med att vara på plats och studera en specifik process, kan ens egna 

åsikter påverkas i och med att det är lätt att formas av anställdas åsikter och tankar om 

processen. Detta är givetvis en del i undersökningen, att ta reda på de anställdas tankar och 

åsikter om processen, men för att till en början själv skapa en övergripande blick för 

processen kan detta medföra en viss inverkan på resultatet. För att reducera risken att formas 

av medarbetarnas tankar kommer dessa åsikter endast dokumenteras för att användas vid 

senare analys. Egna tankar och åsikter kommer att dokumenteras allteftersom och kommer 

sedan jämföras med medarbetarnas. 

3.7.2 INTERN VALIDITET  

För att bidra till att den interna validiteten stärks kommer fallstudien jämföras och analyseras 

mot den teoretiska referensramen som behandlar problemområdet. Intervjuer kommer 

dessutom ske med både verksamhetschefer och medarbetare vilket ger fler perspektiv på hur 

processen fortlöper i nuläget. Dessa förklaringar angående processen samt de som själv 

uppfattas i och med observationer och studier av de interna dokumenten på HSB Stockholm 

kommer sättas samman i ett större perspektiv för att se hur processen fungerar i verkligheten.   

Detta kommer göras med hjälp av en processkarta över Nykundsprocessen vilket leder till att 

mönster kan analyseras på ett enklare sätt. De förklaringar som eventuellt kan vara 

rivaliserade kommer utredas genom att utföra ytterligare intervjuer med berörda personer. 

Logiska modeller, beskrivs enligt Hamilton Consulting (2014) som modeller som visar teori 

av förändring och beskriver ett projekts avsedda resultat i grafiskt perspektiv. Sådana 

modeller kommer inte användas i denna studie.  

3.7.3 EXTERN VALIDITET  

För att bidra till att den externa validiteten stärks kommer den teoretiska referensramen 

jämföras med den empiriska datainsamlingen i fallstudien på HSB Stockholm. Dessutom 

kommer en benchmarking, alternativt en multipel fallstudie genomföras på ett eller flera 

företag för att möjliggöra generalisering av resultaten.  

3.7.4 RELIABILITET  

För att bidra till att stärka reliabiliteten, eller med annat ord tillförlitligheten, kommer 

intervjuprotokoll samt sammanställningar upprättas från intervjuerna. Dessutom finns en noga 

beskrivning av tillvägagångssätt för datainsamlingen genom litteraturstudier, interna 

arkiverade dokument samt observationer i avsnitt 3.5. Eventuellt kan reliabiliteten försvagas 

något i och med att respondenterna kan bytas ut, vilket leder till eventuell olika syn på 

Nykundsprocessen. Detta anses dock ha ganska liten påverkan på resultatet då intervjuerna 

som kommer genomföras till mesta del kommer behandla frågor om processens olika 

aktiviteter och mindre frågor om deras åsikter.  
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4 HSB STOCKHOLMS VERKSAMHET 

I detta avsnitt presenteras företaget som studeras i fallstudien för att få en grundläggande 

förståelse för verksamheten . En presentation om HSB koncernen beskrivs inledningsvis, och 

sedan sker en vidare beskrivning om HSB Stockholm och till sist en beskrivning av den 

omorganisation som genomförts på HSB Stockholm. 

4.1 HSB 

HSB är en medlemsägd organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning 

och erbjuder boenden i 3900 bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Det finns 31 regionala 

HSB-föreningar som tillsammans är ägare av HSB Riksförbund och är en medlems- och 

serviceorganisation för de regionala föreningarna. HSB-föreningarna genomför olika 

bostadsprojekt och erbjuder bostäder till de medlemmar som bosparar, och där många 

föreningar dessutom är fastighetsägare (HSB, 2014). I Figur 18 visas en övergripande bild av 

hur HSB är uppbyggt. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 HSB STOCKHOLM 

HSB Stockholm är en av de 31 regionala HSB-föreningarna och grundades 1923. De erbjuder 

förvaltning av administrativt, ekonomiskt och tekniskt arbete för de tillhörande 437 

bostadsrättsföreningarna. HSB Stockholm arbetar främst mot deras individuella medlemmar 

och hyresgäster samt medlemmar och kunder från bostadsrättsföreningarna. De är även med 

inom nyproduktion av fastigheter som drivs av HSB Bostad AB, vilket är ett intressebolag 

och ägs till 50 % av HSB Stockholm. Även vissa omsorgstjänster tillhandahålls inom HSB 

Stockholm, men vilka drivs av det helägda dotterbolaget HSB Omsorg AB. HSB Stockholms 

verksamhetsidé lyder: ”Vi skapar ett attraktivt, hållbart och tryggt boende genom 

bosparande, byggande, förvaltning och omsorg i samverkan med medlemmarna”. Inom HSB 

Stockholm finns sju olika grenar, kallade affärsområden i rapporten; Ekonomi, Förvaltning, 

Medlem & Marknad, Fastighetsutveckling, Personal- och löneavdelningen, Administrativa 

avdelningen samt VD- staben. Dessa affärsområden kan utläsas i ett organisationsschema i 

Bilaga 3. Inom HSB Förvaltning, som är det huvudsakliga affärsområde som studeras i 

fallstudien, finns det ytterligare indelning i olika verksamhetsområden; Fastighetsservice, 

HSB Förvaltare, Affärsutveckling, Mark & Trädgård, HSB Konsult samt Servicecenter.  
  

Bostadsrättsföreningar Enskilda medlemmar 

HSB: s regionala föreningar 

HSB Riksförbund 

Figur 18: Illustrering av hur HSB är uppbyggt (Årsredovisning, 2012) 
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Företagets vision är att de ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla intressenter 

när det gäller boendet. De beskriver sina intressenter som dem som påverkas av och/eller 

påverkar HSB Stockholm på något sätt. (Årsredovisning, 2012) HSB Stockholms viktigaste 

intressenter presenteras nedan i Figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fokusområden och strategier, som HSB Stockholm tagit fram i sin verksamhetsplan för år 

2014-2016 är medlems- och kundkapital, medarbetarkapital, organisations- och 

strukturkapital, samhällskapital samt finansiellt kapital. De har dessutom sammanställt 

nulägesmätningar och mål för år 2014, 2015 samt 2016. (Verksamhetsplan, 2013) 

  

INTRESSENTER 
FÖR 

 HSB STOCKHOLM 

Figur 19: Illustrering av HSB Stockholms viktigaste intressenter. 
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4.2.1 FÖRVALTNING 

HSB Stockholm tillhandahåller förvaltning till bostadsrättsföreningar och övriga 

fastighetsägare i Stockholm. Det finns ett brett utbud av tjänster att köpa, och omfattar bland 

annat tjänster inom ekonomi, energi, underhållsplanering, markskötsel och fastighetsskötsel. 

Utöver de mer handfasta tjänsterna erbjuds även kunder specialisttjänster som bland annat kan 

innefatta upphandling, entreprenad, fastighetsutveckling och finans. Det finns dessutom en 

fövaltartjänst som innebär att en auktoriserad förvaltare från HSB Stockholm företräder 

styrelsen i bostadsrättsföreningen och hjälper styrelsen med det mesta inom fastighets-

förvaltning. Bostadsrättsföreningarna som efterfrågar dessa tjänster kan skräddarsy sina avtal 

under förhandling med HSB Stockholm och få just de tjänster som de är i behov av. Den 

största delen av förvaltningen sköts av HSB Förvaltning som är ett av affärsområdena inom 

HSB Stockholm. (Tjänstekatalog, 2014)  

Nybo är ett verksamhetsområde som hanterar övertagandet av de nyproducerade 

bostadsrättsföreningarna när inflyttning sker samt då drift och skötsel ska börja fungera. Detta 

kan ses som den inledande fasen där en ny bostadsrättsförening tar form. När detta är under 

kontroll och föreningen är bildad, avlämnas i vanliga fall föreningen till HSB Förvaltning som 

tar vid och övertar förvaltningen, alternativt att föreningen blir självständiga. (Internkonsult & 

verksamhetsanalytiker, HSB Bostad, 2014) 

Förvaltningsverksamheten befinner sig på en marknad som är konkurrensutsatt, vilket innebär 

att kundnöjdhet är en viktig faktor för att klara av konkurrensen. Det genomfördes ett index 

för kundnöjdhet, NKI, under år 2012 viket visade på en positiv ökning från 3,9 till 4,0 på en 

femgradig skala över kundnöjdhet (Årsredovisning, 2012). I den nyligen utkomna 

årsredovisningen från 2013 visade det sig att kundnöjdheten fortsätter att öka och låg för år 

2013 på 4,1 av 5 (Årsredovisning, 2013).  

4.2.2 OMORGANISATIONEN 2012 

En omorganisation av vissa verksamhetsområden genomfördes inom HSB Stockholm under 

våren 2012. Syftet med omorganisationen var att skapa stordriftsfördelar inom förvaltningen 

av bostadsrättsföreningarna. Tidigare fanns det handläggare fördelade på avdelningarna för 

Lägenhet & avgift, Medlemsservice samt Hyresfastigheter vilka hanterade olika delar i 

förvaltningen. Omorganisationen innebar att dessa handläggare flyttades till ett så kallat 

Servicecenter som skulle hantera allt administrativt arbete med förvaltningen. Detta skulle 

skapa ett större samarbete handläggarna emellan, minska dubbelarbeten samt göra arbetet mer 

effektivt. Dock uppkom det problem i förändringsarbetet och många upplevde att 

omorganisationen gick för fort samt att det inte fanns någon delaktighet av personalen i 

förändringsarbetet. Många förstod inte varför förändring av organisationen skulle ske vilket 

resulterade i ett missnöje bland personalen. Detta medförde att många handläggare slutade 

vilket i sin tur skapade en stor brist på kompetens inom området, då mycket information inte 

fördes vidare till de personer som ersatte positionerna. Idén var dessutom att handläggare på 

Servicecenter skulle ta del av färdiga underlag och dokument som enbart behövdes fyllas i. 

Detta blev inte fallet, utan i dagsläget genomförs underlag och utredningar av personalen på 

Servicecenter. Det huvudsakliga problemet var att det uppstod ett glapp mellan planeringen av 

förändringsarbetet och själva utförandet. (Verksamhetschef, Servicecenter, 2014) 

I årsredovisningen från 2012 beskrivs Servicecenters uppdrag vara att förbättra service, 

kvalitet och effektivitet gentemot medlemmar och kunder. Det framgår också i 

årsredovisningen att det uppstod problem vid införandet av detta nya verksamhetsområde, 

men att det likväl vid årsskiftet 2012/2013 resulterat i godkänt betyg av medlemmar och 
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kunder baserat utifrån kundnöjdhetsindex (Årsredovisning, 2012). Brister i omorganisationen 

har gett avtryck på Nykundsprocessen vilket medför att den upplevs relativt sårbar. Det 

saknas gemensam syn och tydliga mål för de berörda verksamheterna inom 

Nykundsprocessen. Dessutom uppstår det i dagsläget ett flertal avbrott i processflödet, avbrott 

som främst sker när material ska samlas in från gamla förvaltare, och som oftast beror på 

bristen av kommunikation mellan verksamhetsområden (Verksamhetschef, Servicecenter, 

2014). 

I årsredovisningen från 2013 beskrivs ytterligare en förnyelse angående Servicecenter. Det 

har införts så kallade kundteam, och en ny roll som kundkoordinator för att öka den lokala 

kännedomen om kunderna. Det beskrivs dessutom att verksamheten stärktes med nya 

kompetensområden och nya arbetsätt. Detta har skapat en effektivare handläggning med 

uppbyggnaden av kunden samt att det finns hjälp att få med de nya kompetensområdena inom 

Servicecenter i form av stödfunktioner (Årsredovisning, 2013). Dessa stödfunktioner är 

Produktspecialist, Ärendecoach samt Trafikledare, vilka inte enbart stödjer Nykundsprocessen 

utan även andra processer inom HSB Stockholm. Produktspecialistens roll är att besluta om 

rutiner för arbetsuppgifter inom Servicecenter, Ärendecoachen ser till att rutinerna följs och 

löser eventuella funderingar kring rutinerna och Trafikledaren ser till att det finns bemanning 

och resurser (Produktspecialist, Servicecenter, 2014). 
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5 HSB STOCKHOLMS PROCESSARBETE 

Detta avsnitt inleds med en allmän beskrivning av HSB Stockholms processarbete. Därefter 

presenteras dokumenterade processer från HSB Stockholm, hur processarbetet ser ut 

angående Nykundsprocessen, samt medarbetarnas syn på Nykundsprocessen. All information 

i detta avsnitt är sammanställt från intervjuerna, observationerna samt studie av 

arkivdokumenten.   

 

HSB Stockholm arbetar i dagsläget inte aktivt och systematiskt med sina processer. Genom 

tillgång till intranätet och servrar på HSB Stockholm påträffades dock en del dokumenterade 

processer. Dessutom har visst processarbete observerats, vilket försiggår separat inom olika 

affärsområden, däribland Nykundprocessen. 

För att förstå situationen bättre angående Nykundsprocessen gjordes en intervju med 

verksamhetschefen på Servicecenter, angående den omorganisationen som genomfördes 

2012. Intervjun gav värdefull information för vidare förståelse kring varför Nykundsprocessen 

ser ut som den gör idag, och hur medarbetarna upplever situationen efter omorganisationen. 

För att ännu bättre förstå hur processarbetet ser ut för Nykundsprocessen specifikt gjordes 

direkta observationer samt deltagande observationer. Observationerna bidrog till bra 

kännedom kring hur de arbetar med processer generellt och framförallt hur medarbetarna 

upplever Nykundsprocessen. 

Enligt verksamhetscontrollern på HSB Stockholm finns inte någon uttalad vision om att HSB 

Stockholm ska bli processorienterade. Ett uppdrag har dock startat med syfte att se över det 

systemstöd HSB Stockholm har idag för att dokumentera och analysera processer. 

Verksamhetscontrollern har motsatt sig uppdraget med förklaringen att det är viktigt att först 

och främst fundera över hur de ska arbeta med processer. Därför ska verksamhetscontrollern 

och en annan person i VD-staben börja med att skriva ett förstudiedirektiv för detta arbete, 

vilket ska påbörjas innan sommaren 2014.  
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5.1 DOKUMENTERADE PROCESSER 

Även om HSB Stockholm inte arbetar aktivt med sina processer finns det dokumenterade 

huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser på intranätet, eller som de benämner 

dem affärsprocesser, styrprocesser och stödprocesser. Dessa processkartor behöver dock ses 

över och uppdateras menar verksamhetscontroller inom HSB Stockholm. Det finns dessutom 

andra dokumenterade processer, men som ännu inte är publicerade på intranätet. 

(Verksamhetscontroller, 2014) 

I Figur 20 visas HSB Stockholms dokumenterade processer som är upprättade för ungefär två 

och ett halvt år sedan, vilka inte har blivit uppdaterade sedan dess. Processkartorna är 

upprättade av HSB Stockholms ledning och finns tillgängliga för alla på HSB Stockholm och 

kan hittas på intranätet. Vid upprättandet av processkartorna involverades enbart ledningen. 

De har identifierat och delat in kärnverksamheten i fyra affärsprocesser där merparten består 

av förvaltning och byggande. Gällande styrprocessen är den indelad i tre processer som inte 

presenteras i figuren. Dessa benämns som verksamhetsstyrning, omvärldsbevakning samt 

vårda varumärket. Dock finns det bara en ytterligare beskrivningsnivå inom 

verksamhetsstyrning medan de andra endast ligger på en övergripande nivå. Detsamma gäller 

för stödprocesserna, där endast ett fåtal av stödprocesserna presenteras på ytterligare en 

beskrivningsnivå. Det saknas dessutom en tydlig koppling mellan många delprocesser, då de 

är utspridda i ett dokument utan något markerat flöde. Det har lagts störst fokus med 

identifiering och kartläggning av affärsprocesserna, där många delprocesser inom 

affärsprocesserna består av tydliga flödeskartor med tillhörande rutiner till vissa aktiviteter. 

Dock verkar processkartläggningen uppenbarligen inte ha fullföljts i förhållande till den 

bristfälliga informationen i många av delprocesskartorna. 
 

 
Figur 20: HSB Stockholms dokumenterade affärsprocesser, styrprocesser samt styrprocess tagen från HSB 

Stockholms intranät, 2014-04-07.  
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5.2 NYKUNDSPROCESSEN  

Nykundsprocessen kallas den process inom HSB Stockholm där nya kunder, återvunna 

kunder samt kundavslut hanteras. De affärsområden inom HSB Stockholm som berörs av 

Nykundsprocessen är HSB Förvaltning, HSB Ekonomi och Administrativa avdelningen. De 

rutor i Bilaga 3 som har streckad kontur är de specifika verksamhetsområden inom de nämnda 

affärsområdena som hanterar olika delar inom Nykundsprocessen. (Årsredovisning, 2012) 

Förut var nytillkomna kunder relativt få, men i nuläget kan det vara upp till 10 nya kunder 

som ska hanteras samtidigt och vad gäller vid köp av fastighetsskötsel sker detta dessutom 

löpande under hela året. (Produktspecialist, Servicecenter, 2014) 

 

Nykundsprocessen ägs av ett verksamhetsområde som heter Affärsutveckling, vilken ligger 

inom affärsområdet HSB Förvaltning. De har till uppgift att kontakta potentiella kunder och 

sedan upprätthålla kundkontakten för vidare hantering i processen. Efter att kunden har skrivit 

på kontrakt sker det en överlämning till andra berörda verksamhetsområden på HSB 

Stockholm vilka hanterar diverse uppgifter som behövs om den nya kunden. Uppbyggnad av 

återvunna kunder sker på likande sätt, förutom eventuellt mindre administrativt arbete om 

vissa uppgifter redan finns i företagets IT-system sedan innan. Hanteringen som sker vid 

kundavslut har inte heller lika stor del i Nykundsprocessen. (Säljare, Affärsutveckling, 2014) 

En tydligare beskrivning ges i avsnitt 6.6 där även en processkarta presenteras för att beskriva 

flödet för uppbyggnaden av nya kunder. 

Sedan 2003 har HSB Stockholm arbetat med kundansvar, vilket betyder att det alltid ska 

finnas en primär kontakt, en kundansvarig, som kunden kan vända sig till på HSB Stockholm. 

Syftet med en kundansvarig är att upprätthålla en god relation med kunden och vara en länk 

mellan kunden och kundgruppen, som är den gruppen som levererar tjänsterna till kunden 

(Backström, 2012). Om kunden köper tjänsten förvaltare så lämpar sig den tillsatta förvaltaren 

som kundansvarig. Om däremot kontraktet enbart innehåller ekonomiskt avtal lämpar sig 

ekonomen som kundansvarig. Har kunden varken köpt tjänsten Förvaltare, eller ekonomisk 

förvaltning utan enbart fastighetsskötsel, blir fastighetsskötaren kundansvarig. Om enbart 

kunden köpt tjänsten markskötsel och vinterunderhåll lämpar sig någon från 

verksamhetsområdet Mark & trädgård som kundansvarig (Verksamhetschef, Ekonomi & 

Analys, 2014). 

För Nykundsprocessen finns det i dagsläget ingen övergripande bild av hur den ser ut, med 

undantag av en mer detaljerad beskrivning av diverse aktiviteter inom processen. Detta är 

upprättat i ett Excel-dokument, som finns presenterad i ett utklipp i Bilaga 2. Detta Excel-

dokument upprättades av verksamhetsområdet Affärsutveckling under år 2012 i syfte av att 

försöka belysa vilka moment som genomförs i Nykundsprocessen. Under denna tid var 

organisationen under förändring, så de utgick från den informationen de hade vid tillfället 

angående processen. Detta medförde att arbetet inte utfördes fullt ut och Affärsutveckling 

involverade inte resterande verksamhetsområden som berörs av processen. Detta skapade i sin 

tur en del konsekvenser i form av felaktig och bristfällig information i dokumentet. En tid 

senare anordnades möten med deltagare från alla verksamhetsområden varannan månad för att 

diskutera Nykundsprocessens innehåll. Detta ansågs som ett bra tecken enligt många 

verksamhetsområden eftersom det började pratas över gränserna på ett helt annat sätt. Detta 

ansågs dock bli en alltför stor grupp, vilket resulterade i en mindre arbetsgrupp som numera 

kallas processteamet. Processteamet tillsattes under år 2014 med deltagare från 

nyckelverksamheterna inom processen, de mest involverade, vilka är Affärsutveckling, 
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Servicecenter, IT & utveckling samt Ekonomi & analys. Tillsammans diskuterar gruppen 

vilka aktiviteter som respektive verksamhetsområde hanterar i processen och i vilken ordning 

detta genomförs. Problemet med att det inte har upprättats en permanent processkarta är att 

många delar i processen ändras under tiden, med förklaringen att vissa aktiviteter har flyttats 

mellan avdelningar. Målet är att få en digital, permanent processkarta. (Verksamhetschef, 

Affärsutveckling, 2014)  

5.3 SYNEN PÅ NYKUNDSPROCESSEN 

Två olika varianter av observationer har genomförts, direkt observation och deltagande 

observation. De flesta direkta observationerna av medarbetarnas åsikter och uttryck om 

Nykundsprocessen genomfördes på Servicecenter, då mestadels av tiden spenderades där. 

Deltagande observation genomfördes under medverkan vid ett flertal möten där 

Nykundsprocessen diskuterades. 

Överlag upplevs ett missnöje bland personalen över den omorganisation som genomfördes 

2012. En del personer ansåg att Nykundsprocessen fungerade bra innan omorganisationen, 

och förstår inte varför det uppstår problem nu. Den största påverkan på Nykundsprocessen 

som omorganisationen bidragit till anses vara att en stor del kompetenta medarbetare slutade. 

Detta resulterade bland annat i att medarbetares kunskap inte blev överförda till resterande 

personal i den mån det skulle behövts. Detta visade sig främst kring handläggning av ärenden 

med ny kund. Eftersom det tidigare var uppdelat ansvar mellan olika delar i förvaltningen, 

fanns det många specialistroller inom handläggningen, vilka var många av dem som slutade 

på HSB Stockholm efter omorganisationen. Det upplevs även idag finnas personberoende av 

specifik kunskap, vilket skapar ett problem när personen i fråga är frånvarande. En 

medarbetare uttryckte sig på följande vis: 

”Det finns ju aldrig någon att fråga” 

Det upplevs även finnas bekymmer med detta personberoende då det kom in samtal från 

kunder till Servicecenter. En annan medarbetare uttryckte sig efter samtal med kund, när 

samtalet skulle kopplas vidare till en specifik person:  

”Hon som har hand om hyresrätter i bostadsrättshus är sjuk,  

det borde finnas mer kompetens över flera arbetsroller” 

 

Observationerna samt informationen som framgick från intervjun angående omorganisationen 

visar på att problem inte bara förekommer inom Nykundsprocessen, utan även inom andra 

processer under HSB Förvaltning. 

Det förekom även ytterligare kommentarer från medarbetarna där det handlade mycket om 

bristen på systematiskt arbete och där det uppfattades att flera ville ha mer ansvar och 

befogenheter. En medarbetare på Servicecenter uttryckte sig på följande sätt:  

"Man får inte något riktigt grepp, ibland ska alla vara med, ibland ingen” 

"Skulle vara bra att få lite mer ansvar" 

Medarbetarna på Servicecenter upplevs dessutom i vissa fall vara relativt osäkra på sina 

arbetsuppgifter. Inledningsvis under studien framkom det att ett flertal medarbetare inte 

förstått arbetsbeskrivningen för sin arbetsroll. Det har även stundtals under studien varit 
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personer som frågat efter rutiner för vissa arbetsuppgifter, vilka relativt ofta verkar vara svåra 

att hitta. 

Under medverkan på möten framkom det att det varit kaosartat vid enstaka tillfällen inom 

Nykundsprocessen. Främst problem vad gäller insamling av material från gamla förvaltaren 

som sker inom Nykundsprocessen. Personal på Servicecenter måste bland annat begära in 

material som behövs för att den nya kunden ska få hyresavier. I detta skede är de beroende av 

den gamla förvaltaren, vilket kan medföra att det uppstår problem om inte materialet kommer 

in i den mån det bör. Under ett möte ansåg alla medverkande att det framförallt i detta skede i 

processen måste finnas en bättre dialog alla parter emellan. En deltagare på mötet uttryckte 

sig såhär: 

”Man måste återkoppla till kunden och vara tydliga med att säga, det här har hänt. Med 

andra ord måste det finnas en bättre dialog med kunden” 

På mötet argumenterade vissa för att insamlingen av material från gamla förvaltare måste gå 

till på det sätt som det gör idag, men om personalen inte förmedlar till kunden om det skulle 

uppstå ett problem kan det orsaka en stor irritation hos kunden. Detta eftersom kunden endast 

har kännedom om att de inte får hyresavier skickade till sig och inte har kännedom om 

bakgrunden till problemet. De lyfte även fram problematiken av att inte kommunicera 

verksamhetsområdena emellan, eftersom det kan skapa en oro inom organisationen när 

berörda personer inte får ta del av information som är viktig för dem. Exempelvis även här 

kommunikationen angående insamling av material från gamla förvaltaren. Om inte 

exempelvis Ekonomiavdelningen får reda på att Servicecenter har problem med insamlingen 

kan det påverka deras arbete med ekonomiska frågor kring den nya kunden. Det finns 

dessutom ingen klar bild för alla medarbetare vart de ska vända sig om det skulle uppstå 

problem i processen. Under mötet uttryckte sig en person följande: 

”Ni måste veta var någonstans ni ska vända er, men vi måste även undvika 

brandkårsutryckningen, för det är påfrestande för medarbetare och  

skapar en oro inom organisationen där även kunderna blir missnöjda” 

 

”Vi måste ha bättre flöden när det inte fungerar”
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6 FÖRSLAG PÅ PROCESSKARTOR 

I detta avsnitt presenteras HSB Stockholms verksamhet utifrån ett processperspektiv baserat 

på den teoretiska referensramen. Förslaget på processkartorna visar HSB Stockholms 

kärnverksamhet samt en nedbrytning av utvalda processer som leder fram till 

Nykundsprocessen och dess utformning. Slutligen presenteras processteamets och 

verksamhetscontrollerns reflektioner kring de framtagna processkartorna. 

6.1 GENOMFÖRANDET AV KARTLÄGGNINGEN  

Som nämnt tidigare finns det vid tidpunkten för studien inte någon dokumenterad traditionell 

flödeskarta över Nykundsprocessen, utan enbart det Excel-dokument som beskriver de 

aktiviteter som sker för respektive verksamhetsområde inom processen. Excel-dokumentet ger 

ingen tydlig översikt av Nykundsprocessen och den har ingen konkret beskrivningsnivå av de 

aktiviteter som finns identifierade. 

En nulägesbild av Nykundsprocessen upprättades på egen hand med hjälp av en traditionell 

flödeskarta, utifrån den information som framkom från intervjuerna samt den information som 

framgick i arkivdokumenten. Det genomfördes åtta intervjuer för respektive 

verksamhetsområde som berörs av Nykundsprocessen för att skapa en förståelse för vilka 

typer av uppdrag de har i processen. Verksamhetsområdena Ekonomisupport och Ekonomi & 

Analys slogs ihop i samma intervju eftersom respondenten var insatt i båda verksamheterna. 

Intervjuerna baserades på Excel-dokumentet, vilket samtidigt medförde en verifikation på om 

informationen i dokumentet stämmer överens med hur de arbetar idag. De visade sig i en del 

fall att de dokumenterade aktiviteterna i Excel-dokumentet inte alltid stämde överens med 

verkligheten. Ett exempel är aktiviteten ”Tid för registrering” som ligger inom Servicecenter 

och kan hittas i kolumnen ”Ja tack till anbud” i Bilaga 2. Den aktiviteten stämmer inte 

överens med hur det i verkligheten fungerar eftersom Servicecenter inte kan registrera 

material förrän kunden har skrivit på kontraktet, vilket alltså är senare i processen. Det finns 

även exempel på aktiviteter som inte är inskrivna i dokumentet, men som faktiskt sker i 

processen. Ett exempel är en aktivitet som sker för avdelningen Mark & trädgård om kunden 

köper markskötsel. De ska kontakta kunden för att bestämma tid att träffas för att exempelvis 

ta del av nycklar och information som krävs för sådan typ av förvaltning.  

När all information var insamlad kunde en karta upprättas över Nykundsprocessen. Ett stort 

A2-ark användes där post-it-lappar placerades ut för att särskilja flödet av aktiviteterna. Detta 

visade sig vara mer komplicerat än förväntat då processen förändras beroende på vilka 

förvaltningstjänster kunden köper. Detta medförde att kartläggningen till en början blev alltför 

detaljerad och innehöll mer aktivitetsbeskrivningar än övergripande processer. Detta ledde till 

en kartläggning på en mer övergripande nivå av Nykundsprocessen. Den högst övergripande 

nivån valdes att kartläggas som en traditionell flödeskarta, medan de lägre nivåerna valdes att 

kartläggas med Swimlane-modell för att urskilja processer för olika köpta förvaltningstjänster. 

Även denna kartläggning visade sig bli alltför detaljerad och komplex eftersom kartan inte 

visade någon tydlig helhet över processen. Därför valdes ett annat angreppssätt som utgick 

ifrån att identifiera en processtruktur för HSB Stockholms verksamhet och se i vilken 

sammanhang Nykundsprocessen kommer in. Processtrukturen illustreras i fem nivåer; 

huvudprocessnivå, kärnprocessnivå, delprocess nivå 1, nivå 2 samt nivå 3. Kartorna 

presenteras i stor form i Bilagorna 4-8.  
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För att verifiera om HSB Stockholms verksamhet kan beskrivas utifrån de framtagna 

processerna; huvudprocessen, ledningsprocesserna, stödprocesserna samt kärnprocesserna, 

kontaktades HSB Stockholms verksamhetscontroller. Även en ytterligare intervju gjordes 

med en internkonsult och verksamhetsanalytiker från HSB Bostad för att reda ut några 

frågetecken angående kärnprocessen Byggande av bostäder, om huruvida den processen kan 

ses som en del av HSB Stockholm eller ej. Informationen från intervjun tydliggjorde att HSB 

Bostad och HSB Stockholm är väl integrerade med varandra i den processen och därför blev 

slutsatsen att presentera den i kärnprocesskartan. 

6.2 HUVUDPROCESS, STÖDPROCESSER OCH LEDNINGSPROCESSER 

Den högsta nivån i processtrukturen valdes att kallas huvudprocess och identifierades med 

hjälp av den information som framkom i HSB Stockholms årsredovisning från 2012 samt från 

HSB Stockholms intranät. I Figur 21, även Bilaga 4, presenteras huvudprocessnivån. Den 

representerar en övergripande bild av de kärnprocesser som identifierats, vilka illustreras i 

avsnitt 6.3. Huvudprocessens syfte är: ”Att i samverkan med medlemmarna skapa det goda 

boendet”. Huvudprocessen tar sin utgångspunkt från kundbehoven, det vill säga medlemmars 

och icke medlemmars behov. Behoven för enskilda personer är att få boende i Stockholm och 

behoven för bostadsrättsföreningar är att få den förvaltning som behövs för att föreningen ska 

fungera.  

Sex stödprocesser identifierades utifrån vad som ansågs vara de mest betydelsefulla för att 

huvudprocessen ska fungera så bra som möjligt. Stödprocesserna grundar sig i de interna 

kundernas behov, det vill säga medarbetarna. Dessa stödprocesser ger inte något direkt värde 

till de externa kunderna, men är nödvändiga för att HSB Stockholms huvudprocess ska 

fungera så bra som möjligt. Tre ledningsprocesser identifierades utifrån vad som ansågs vara 

av mest betydelse för ledningen. Dessa processer grundar sig i ägarnas behov och finns till för 

att HSB Stockholm ska vara en fungerande verksamhet, kunna utvecklas och styra HSB 

Stockholm mot uppsatta mål och visioner.  

 

 
 

Figur 21: Högsta nivån av processkartorna med huvudprocess, ledningsprocesser samt stödprocesser 
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6.3 KÄRNPROCESSER 

Kärnprocesskartan, Figur 22 samt Bilaga 5, visar de processer som innefattar HSB 

Stockholms kärnverksamhet och är en undernivå till huvudprocessen i Figur 21.  

Kärnprocesserna identifierades utifrån verksamhetsidén, visionen samt de strategiska 

fokusområden som presenteras i HSB Stockholms verksamhetsplan 2014-2016. 

Medlemmarnas krav och förväntningar presenteras likaså i verksamhetsplanen, vilka finns 

beskrivna till vänster i Figur 22. Det finns inget krav på att bara medlemmar får ta del av 

förvaltningstjänsterna eller boendeformerna, så icke medlemmar definieras också som kunder. 

Det som skiljer medlemmar och icke medlemmar åt är att de enskilda medlemmarna bland 

annat får förtur till nya bostäder och har möjlighet att bospara. Medlemskapet för 

bostadsrättsföreningar är som ett stöd för föreningarna där det bland annat erbjuds juridisk 

rådgivning eller andra råd och anvisningar. Kärnprocesskartan är indelad i fem olika 

kärnprocesser och inleds med krav och förväntningar från medlemmarna. De bosparande 

medlemmarna vill ha attraktiva erbjudanden om nya bostäder och de bostadsrättsföreningar 

som är medlemmar vill bli erbjudna bra förvaltningstjänster.  

Utveckla medlemskap och tjänster: Kärnprocessen behandlar information om framtida behov 

och krav som kommer från medlemmarna om deras medlemskap och tjänster. Processen 

innefattar utveckling av medlemskap och tjänster som HSB Stockholm erbjuder. Utveckling 

av nya tjänster sker inom förvaltningsutskottet inom HSB. 

Erbjudande av bostäder: Kärnprocessen har som uppgift att efter uppdrag från HSB 

Stockholm bygga nya bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter och eventuellt andra 

lokaler och bilplatser. Detta uppdrag sker efter efterfrågan från bosparande medlemmar som 

är i behov av nya bostäder.  

Förvaltning av fastigheter: Kärnprocessen har som uppgift att erhålla förvaltningstjänster åt 

de nybyggda bostadsrättsföreningarna och hyresrättsföreningarna samt de bostadsrätts-

föreningarna som tackat ja till anbud.  

Förvaltning av medlemmar: Kärnprocessen har som uppgift att förvalta nya medlemmar, 

vård av befintliga medlemmar samt eventuellt avslut av medlemskap. Kärnprocessen startar 

då kund tackat ja till medlemskap.   

Skapa affär: Innan kärnprocesserna förvaltning av fastigheter samt förvaltning av 

medlemmar, sker kärnprocessen ”Skapa affär”. Den startar efter en efterfrågan från 

bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar eller bosparande medlemmar vilka är i behov av 

förvaltningstjänster eller medlemskap. Det kan vara de själva som söker upp HSB Stockholm 

och skickar en anbudsförfrågan för förvaltningstjänster eller förfrågan om att teckna ett 

medlemskap. Annars söker HSB Stockholm upp potentiella kunder som kan vara i behov av 

detta. Därefter har kärnprocessen som uppgift att skapa affären med kunden. Vad gäller skapa 

affär angående förvaltningstjänster innebär det bland annat utformning av anbud med 

priskalkylering och beskrivning av olika tjänster. När anbudet är utformat skickas det till 

kunden som antingen tackar ja eller nej till anbudet.  



FÖRSLAG PÅ PROCESSKARTOR 

 

 

50 

 

 

 
 

Figur 22: Andra nivån på processkartorna, med fem identifierade kärnprocesser för HSB Stockholm 
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6.4 DELPROCESS NIVÅ 1: FÖRVALTNING AV FASTIGHETER 

Förvaltning av fastigheter är en av processerna i kärnprocesskartan, vilken i Figur 23 samt i 

Bilaga 6, har brutits ner i tre olika delprocesser. 

Förvaltning av hyresrättsföreningar: I denna delprocess sker all hantering av HSB 

Stockholms egna hyresrättsföreningar.  

Förvaltning av bostadsrättsföreningar - tillsvidare av Nybo: Denna delprocess har till 

uppgift att förvalta de nyproducerade bostadsrättsföreningarna. Detta sker tillsvidare av 

verksamhetsområdet Nybo, men när garantitiden har gått ut kan bostadsrättsföreningarna 

antingen bli självständiga eller fortsätta förvaltningen genom HSB Stockholm, vilket då leder 

till nästa delprocess. 

Förvaltning av bostadsrättsföreningar – av HSB Förvaltning: Denna process kan starta då 

det sker en överlämning av de nyproducerade bostadsrättsföreningarna från Nybo till 

affärsområdet HSB Förvaltning. HSB Stockholm har dock inte enbart förvaltning av egna 

bostäder utan erbjuder också förvaltningstjänster till redan befintliga bostadsrättsföreningar, 

som antingen är medlemmar eller utomstående bostadsrättsföreningar. Denna process startar 

då en kund, alltså en bostadsrättsförening, tackat ja till det anbud som HSB Stockholm arbetat 

fram. Förhandling av kontrakt och kontraktskrivning sker inledningsvis inom denna kärn-

process. 

 
  

Figur 23: Andra nivån på processkartorna, med fem identifierade kärnprocesser för HSB Stockholm 
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6.5 DELPROCESS NIVÅ 2: FÖRVALTNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

Delprocessen ”Förvaltning av bostadsrättsföreningar – av HSB Förvaltning” valdes att 

kartläggas i ytterligare en nivå för att tydliggöra vad som sker i den processen, se Figur 24 

samt Bilaga 7.  

Uppbyggnad av ny kund & Uppbyggnad av återvunnen kund: Efter in-objektet då kund 

tackat ja till anbud startar delprocessen ”Uppbyggnad av ny kund” eller ”Uppbyggnad av 

återvunnen kund”. I dessa processer sker bland annat aktivering av kunden i HSB Stockholms 

IT-system, avtalsförfarande samt andra typer av administrativt arbete gällande kunden.   

Tillhandahålla avtalade tjänster: När alla aktiviteter som sker inom delprocesserna för 

uppbyggnad av kunder är genomförda träder avtalet i kraft. Detta medför starten för 

delprocessen ”Tillhandahålla avtalade tjänster”, det vill säga då kunden kan ta del av de 

tjänster som kontraktet avser.  

Hantering av kundavslut: Delprocessen ”Hantering av kundavslut” är en process som startar 

om kunden har önskemål att få avsluta kontraktet med HSB Stockholm. In-objektet då kunden 

önskar att säga upp avtal kan ske när som helst, men kunderna har dock sex till sju månaders 

uppsägningstid.  

 
 

 

Figur 24: Nedbrytning av processen ”Traditionell förvaltning av kunder” i fyra identifierade delprocesser. 
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6.6 DELPROCESS NIVÅ 3: UPPBYGGNAD AV NY KUND 

Delprocessen”Uppbyggnad av ny kund” valdes att kartläggas i ytterligare en nivå för att 

tydliggöra vad som sker i den processen, se Figur 24, samt Bilaga 8. I denna delprocess valdes 

en avgränsning för enbart köp av fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning. Avgränsningen 

för enbart dessa förvaltningstjänster valdes eftersom det ansågs vara de tjänster som 

innehåller mycket hantering av information och material om kunden, vilka därmed bedömdes 

vara i främst behov av en kartläggning.    

Kundnummer registreras: Delprocessen ”Uppbyggnad av kund” startar med in-objektet då 

kunden tackar ja till anbud. Därefter presenteras in-objektet då ett mejl skickas om nya 

avtalsuppgifter till IT-avdelningen. Detta leder till delprocessen ”kundnummer registreras för 

att aktiveras i systemen”, det vill säga då IT registrerar den nya kunden i systemen för att göra 

kunden aktiv.  

Planera bemanning: In-objektet då ett kännedomsmejl skickas till berörda 

verksamhetsområden genomförs för att informera om att det är en kund som har tackat ja till 

ett anbud. Detta leder till delprocessen ”Planera bemanning” vilken innebär att berörda 

verksamheter kan börja planera för uppbyggnaden av kunden. Bemanning som bland annat 

fastighetsskötare, deltagare till kundgrupp och kundteam samt en kundansvarig och 

kundkoordinator.  

Avtalsförfarande: Direkt från in-objektet då kunden tackar ja till anbud, sker delprocessen 

”Avtalsförfarande”. Denna process innefattar bland annat förhandling med kunden om olika 

tjänster, då kontraktet arbetas fram, välkomstpaketet arbetas fram samt där ett möte verkställs 

med kunden, alternativt på distans, för kontraktskrivning. Detta resulterar i ut-objektet då 

kontraktet är påskrivet.  

Bemanning utses officiellt: Ut-objektet då kontrakt är påskrivet leder till delprocessen 

”Bemanning utses officiellt”. I detta fall då processen ”Uppbyggnad av kund” endast innebär 

köp av ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel blir en ekonom tillsatt som kundansvarig. 

Deltagarna till kundgruppen är endast deltagare från de verksamhetsområden som är berörda 

av just det avtal som kunden tecknat. Kundteamen består av personal från Servicecenter vilka 

hanterar olika arbetsuppgifter för att få in kunden i HSB Stockholms IT- system. 

Kundgruppsmöte verkställs för överlämning: När kundansvarig och kundgrupp är utsedda 

sker en kallelse till kundgruppsmöte, vilket därmed leder till delprocessen ”Kundgruppsmöte 

verkställs”, som innebär en överlämning från verksamhetsområdet Affärsutveckling, vilka 

haft den första kundkontakten, till kundgruppen och kundansvarige. Efter kundgruppsmötet 

träder avtalet i kraft och kundgruppen är redo att ta över kunden och leverera de tjänster som 

avtalet avser.  

Uppföljningsmöte med kund: Sex månader från det att kontrakt är påskrivet sker ett 

uppföljningsmöte med kunden, för att se till att det fungerat som kunden har förväntat sig, 

eller om det eventuellt ska ske en omförhandling av avtalet. Detta leder till vägskälet 

”Förhandla om avtal”, då antingen förvaltningen fortsätter som förut, eller att det sker en 

omförhandling av avtalet och delprocessen ”Avtalsförfarande” återupprepas.   

Kontraktshantering: Parallellt med delprocessen ”Bemanning utses officiellt” sker 

delprocessen ”kontraktshantering”, där bland annat kontraktet läggs upp på HSB Stockholms 

interna G- server för att alla berörda verksamhetsområden kan ta del av kontraktet. Även mejl 
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skickas ut till berörda verksamheter för att informera alla om kundens avtal. Denna process 

leder till möjligheten att aktivt börja bygga kunden.  

Samla in och distribuera information/dokument: Delprocessen innebär att information och 

dokument ska samlas in samt distribueras inom verksamheten och till kunder för att nästa 

delprocess ska fungera.  

Samla in material från gamla förvaltare: Denna delprocess pågår vanligtvis under en relativt 

lång tid. Denna delprocess är oftast krävande eftersom det ska samlas in en stor mängd 

material, vilket innebär allt från ekonomiska planer till lägenhetsförteckningar. I denna 

delprocess är dessutom HSB Stockholm beroende av en extern part, den gamla förvaltaren. 

Eftersom den gamla förvaltaren varken förlorar eller vinner något på att skicka materialet till 

HSB Stockholm finns det en risk att denna delprocess blir långvarig.  

All registrering angående den nya kunden: När materialet kommer in finns det möjlighet för 

HSB Stockholm att börja registrera kunden, vilket leder till delprocessen ”All registrering 

angående den nya kunden”, det vill säga då HSB Stockholm kan lägga in kunden i deras IT-

system. Registreringen kan dock börja ske även om inte all material är insamlat från den 

gamla förvaltaren. I vissa fall i processen kan det dessvärre vara svårt att gå vidare om viss 

material saknas. När insamlingen av material är komplett innebär det att kunden är klar för 

förvaltning och avtalet börjar träda i kraft.  

 
 

Figur 24: Nedbrytning av processen ”Uppbyggnad av ny kund”. 
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6.7 REFLEKTIONER ÖVER DE FRAMTAGNA PROCESSKARTORNA  

De framtagna processkartorna blev positivt mottagna av processteamet, och de upplevdes vara 

nöjda med att få en helhetsbild av processerna. De upplevdes vara särskilt nöjda med att få se 

delprocesser som innefattar de olika aktiviteterna inom Nykundsprocessen, istället för att som 

tidigare, ha aktiviteter beskrivna i textform som i Excel-dokumentet i Bilaga 2. Detta medför 

att de på ett mer strukturerat sätt än förut kan gå igenom delprocess för delprocess och se 

vilka aktiviteter som sker samt att det ger större möjligheter att hitta eventuella brister inom 

processen. Det genomfördes dessutom en verifiering av huvudprocesskartan och 

kärnprocesskartan med verksamhetscontrollern. Dessa kartor mottogs också på ett positivt 

sätt, men med vissa diskussioner kring hur kärnprocesserna skulle kunna tydliggöras 

ytterligare. Detta medförde en ytterligare kartläggning, delprocess nivå 1, som tydliggör 

kärnprocessen ”Förvaltning av fastigheter”. Det upplevdes vara särskilt positivt med 

förtydligande av kundernas krav och förväntningar som presenteras i kärnprocesskartan och 

huvudprocesskartan.  Nedan presenteras ett förslag hur HSB Stockholm på bästa sätt kan gå 

tillväga för att implementera processkartorna och därmed skapa en förutsättning för 

förbättring. 

Först och främst är det viktigt att alla medarbetare får kännedom om processkartorna, att de 

förstår innehållet, strukturen och syftet med dem. För att sprida och förankra processkartorna 

på ett effektivt sätt bör medarbetarna samlas, förslagsvis i mindre grupper där de får ta del av 

kartorna och ställa frågor och diskutera processerna. Det bör även klargöras var 

processkartorna kan hittas, där förslagsvis digitala kartor bör finnas lättillgängliga på 

intranätet, samt stora kartor i pappersform som finns uppsatta på en strategisk plats där alla 

medarbetarna kan se dem. När alla är förstådda med processerna i verksamheten bör 

förbättringsarbetet starta. För att skapa ett effektivt förbättringsarbete med processer 

rekommenderas det att en förbättringsrutin likande den i Bilaga 1, implementeras och börjar 

följas.  Detta kommer enligt teorin underlätta förbättringsarbetet och minska risken för att 

arbetet stannar av, vilket därmed anses vara en bra väg att gå för HSB Stockholm för att skapa 

en kontroll över processarbetet och öka förutsättningarna att få effektiva och fungerande 

processer.  
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7 ANALYS 

I detta avsnitt genomförs en analys och jämförelse mellan informationen som redovisas i 

avsnitt 5 och 6 och den teoretiska referensramen. Analysen genomförs med avseende på 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Analysavsnittet är indelat i fyra olika områden, se Figur 25. I den första delen redogörs vilka 

svårigheter och problem som finns angående HSB Stockholms processarbete.  Dessa faktorer 

jämförs även i förhållande till vad teorin beskriver som vanligt förekommande. Därefter 

analyseras HSB Stockholms processkartor och hur de är utformade jämfört med de framtagna 

processkartorna. Dessutom valdes delprocessen ”Uppbyggnad av ny kund” ut för djupare 

analys med olika förbättringsmöjligheter. Sedan avslutas avsnittet med en analys för hur HSB 

Stockholms processarbete är i förhållande till arbetssättet processledning. 

  

 

 

 
 

Figur 25: Modell som visar strukturen för analysavsnittet 
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7.1 ANALYS AV HSB STOCKHOLMS PROCESSARBETE 

Processorientering innebär att företag lägger mer fokus på sina processer och inte arbetar 

utefter de hierarkiska strukturerna. Alltså genom att istället för att respektive avdelning har 

ansvar för en viss del inom en process finns en helhetssyn och ett gemensamt arbete kring 

hela processen. Det finns givetvis fortfarande ledande roller inom ett processorienterat 

företag, men istället för att det finns en ledare för respektive avdelning finns en ledare för 

respektive process. Med avseende på ovanstående beskrivning bedöms HSB Stockholm inte 

vara processorienterade, då det främst anses finnas ett stort fokus på att skapa lokala värden 

för enskilda avdelningar och inte för hela processer. Då det enligt teorin bedöms att den mest 

avgörande delen för att klara att gå från en funktionellt orienterad organisation till en 

processorienterad är att se bortom gränserna mellan avdelningar och se hela processer, anses 

detta vara en av de största orsakerna till varför inte HSB Stockholm arbetar utifrån ett 

processbaserat arbetssätt.  

HSB Stockholm har visserligen genomfört vissa aktiviteter som ingår i ett processbaserat 

arbetssätt, som processkartläggning och tillägnande av processroller bland annat, men 

processarbetet upplevs ha avstannat och de har inte kommit vidare med exempelvis analys 

och förbättring av processer. En orsak till detta kan vara att det inte finns ett genomgående 

processarbete inom hela HSB Stockholm, utan det genomförs processarbete på olika håll i 

organisationen. Tydliga gränser mellan avdelningar och en bristande kommunikation som 

upplevs förekomma överlag, är troligen några anledningar till varför det saknas ett gemensamt 

processarbete inom hela företaget. 

En annan anledning till varför HSB Stockholm endast genomfört vissa processbaserade 

aktiviteter, kan bero på att processkartläggningen upplevs som ett krävande arbete. Enligt den 

teoretiska referensramen är detta ett vanligt förekommande fenomen bland företag. Det kan 

påbörjas processarbete på företag, men ofta hamnar det för mycket fokus på de praktiska 

bitarna vid genomförandet, exempelvis processkartläggning, och inte vad som egentligen ska 

bli det slutliga resultatet av processarbetet. Detta kan leda till att arbetet stannar av eftersom 

det inte påvisas några tydliga effekter av arbetet. Även enligt tidigare definierade faktorer som 

är avgörande för att bli processorienterade, är en faktor att låta det ta den tid det tar, eftersom 

resultatet kan visa sig på längre sikt. HSB Stockholm har dock inte något nuvarande mål att 

bli processorienterade, men att döma av de processkartor som finns på intranätet har det i alla 

fall påbörjats åt den riktningen.  

7.1.1 GEMENSAM SYN OCH GEMENSAMT SPRÅK 

Ett annat problem i processarbetet inom HSB Stockholm är att det upplevs saknas en 

gemensam syn och ett gemensamt språk. Genom granskning av processkartorna på intranätet 

samt Nykundsprocessen anses det gemensamma språket brista. Exempelvis då 

processkartorna på intranätet beskriver delprocesser som ”Nytt avtal bostadsrättsförening” 

och ”Registrera ny Brf kund”. Dessa delprocesser är en del av Nykundsprocessen, men det 

finns ingen process på intranätet som benämns Nykundsprocessen vilket skapar en stor 

förvirring. Det gemensamma språket är en viktig del för att kunna genomföra 

processförbättringar och bli processorienterad. Därmed borde det finnas ett större samarbete 

från ledningsnivå ner till respektive affärsområde, för att skapa ett gemensamt språk och en 

gemensam syn på det processbaserade arbetet. 
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7.1.2 SAMARBETE 

Samarbete är en annan viktigt faktor som uppkommit under studien. En uppfattning är att de 

inte verkar samarbeta inom företaget på ett fördelaktigt sätt, eftersom det vid ett flertal 

tillfällen inledningsvis under studien observerats en irritation mellan vissa verksamhets-

områden och dess hanteringssätt av olika delar inom Nykundsprocessen. Den tvärfunktionella 

grupp, kallat processteam, startade i början av år 2014. Dess syfte var att förstå 

verksamheternas ansvarsområden inom Nykundsprocessen, vilket visserligen ökat samarbetet 

på ett positivt sätt, men då de fortfarande har fokus på gränserna mellan avdelningar och inte 

ser processen i sin helhet upplevs processarbetet tappa i effektivitet.  

7.1.3 PROCESSROLLER 

Enligt litteraturen är ett vanligt misstag bland företag att de endast engagerar processledare 

och processägare i processarbetet, vilket HSB Stockholm är ett exempel på. De har inte på ett 

tydligt sätt angivit alla processroller inom Nykundsprocessen, förutom rollen som 

processägare vilket verksamhetsområdet Affärsutveckling blivit tillgivna. Inom processarbetet 

engageras tre verksamhetschefer inom några av de verksamheter som är mest involverade i 

processen. Även tre personer som har en större roll inom Nykundsprocessen, vilka är en 

produktspecialist, en områdeschef inom Servicecenter samt en person inom Affärsutveckling 

som har avtalsfakturering som huvudsaklig arbetsuppgift. Dessa roller som engageras anses 

vara en begränsande del av dem som hanterar delar inom Nykundsprocessen, vilket bekräftar 

påståendet i teorin om att enbart de med mest ansvarsområde inom processen är de som blir 

engagerade.  

Vid starten av arbetet med Nykundsprocessen involverades bara processägaren, det vill säga 

verksamhetsområdet Affärsutveckling. Affärsutveckling upprättade Excel-dokumentet, som 

presenteras i ett utklipp i Bilaga 2, och involverade inte de övriga verksamhetsområden som 

berörs av processen. De blev delaktiga under 2014 då arbetet med Nykundsprocessen tog fart 

igen. Numera sker dock arbetet med Nykundsprocessen inom processteamet med deltagare 

från de verksamhetsområden som är mest engagerade i processen.  

Ett annat dilemma vilket beskrivs i teorin som vanligt förekommande bland företag, är att de 

anger roller som processägare till de som har mest ansvar i processen. Detta påstående 

stämmer väl överens med HSB Stockholm och Nykundsprocessen. Affärsutveckling som 

processägare, är det verksamhetsområde som har det inledande ansvaret med 

nykundsförsäljningen, men som överlämnar ansvaret vidare till övriga verksamhetsområden 

senare i processen. Detta skapar en begränsning för andra verksamheter att fatta vissa beslut. 

Ett exempel är då Affärsutveckling exempelvis skapat checklistan som behövs för att 

tydliggöra vilket material som blivit insamlat av den gamla förvaltaren, en delprocess som 

beskrivs i processen ”Uppbyggnad av ny kund”. Denna checklista används av kundteamen på 

Servicecenter, men vilken även ska presenteras för övriga verksamhetsområden för att skapa 

översyn av materialinsamlingen. Servicecenter ansåg att denna checklista behövde 

omkonstrueras för att underlätta för kundteamen, men det upplevdes som att Servicecenter 

inte hade möjlighet att ändra den befintliga eftersom det är Affärsutveckling som äger 

processen. Detta ledde till att en provisorisk checklista skapades utifrån kundteamens 

önskemål på Servicecenter, vilket upplevdes skapa en irritation hos båda verksamheter samt 

att det ledde till dubbelarbete. 
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7.1.4 ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET FÖR PROCESSARBETE 

Engagerat ledarskap beskrivs i offensiv kvalitetsutveckling, TQM, som en grund för att nå ett 

framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling. Om inte ledningen aktivt visar hur de arbetar 

med processer och hur de försöker förbättra dem, är det mindre troligt att medarbetarna blir 

engagerade. Det är viktigt att personer med ett tydligt engagemang tar sig an processarbetet 

eftersom det troligtvis kommer genomsyra hela organisationen så småningom.  

Innan sommaren ska arbetet med kartläggningen av HSB Stockholms processer ta fart igen, 

då det först och främst ska tas fram ett förstudiedirektiv för att tydliggöra vad ledningen vill 

med arbetet. Detta bedöms som viktigt, eftersom det kan vara anledningen till att 

processarbetet stannat av tidigare, det vill säga på grund av brist på planering med tydliga mål 

med arbetet. Med en välgrundad plan kan förhoppningsvis resterande medarbetare känna mer 

tillförlit till processarbetet och vilja bli en del av det. Dessutom är det viktigt att ta till vara 

människors kreativitet och skicklighet, vilket bland annat beskrivs i TPS-huset inom 

konceptet Lean production. HSB Stockholm upplevs inte engagera medarbetarna på ett 

fördelaktigt sätt, eftersom processarbetet uppfattas som att det endast innefattat HSB 

Stockholms ledning och inte spridits ner till verksamhetsnivå.  

Vad gäller engagemang på lägre nivå, specifikt inom Nykundsprocessen, anses processarbetet 

inte vara särskilt prioriterat. Detta på grund av att vid deltagande i ett flertal möten när 

processen varit på agendan har det upplevts vara ett ganska ineffektivt arbete och med saknad 

tilltro att det ska fungera optimalt i framtiden. Under deltagandet i ett möte med 

processteamet upplevdes det dessutom vara oklart bland vissa medverkande vad syftet med 

mötet var. Det pratades inledningsvis om det fanns något ärende kring processen de skulle 

diskutera, men detta var inte förberett av någon, vilket därmed gjorde att mötet kändes 

ostrukturerat.  

Enligt teorin är det även viktigt att skapa förutsättningar för delaktighet, och det beskrivs som 

att ett bra arbete utgörs av delaktighet, engagemang och ansvar för medarbetarna. Delaktighet 

av medarbetare, för det processarbete som sker inom Nykundsprocessen anses vara något 

högre. Ett exempel är vid utförande av rutiner. Personal som utför arbetsuppgifterna får själva 

fylla i mallar för rutinerna, så kallade rutinbeskrivningar. När dessa är ifyllda beslutar 

Produktspecialisten om den är fullständig, och kan börja användas. Ärendecoachen ser 

därefter till att rutinen följs och att den följs på rätt sätt. Att personer som själva utför 

arbetsuppgifterna får vara med vid skapandet av rutinerna anses vara en positiv och avgörande 

del för att de ska känna en delaktighet i deras arbete.  

7.1.5 FÖRÄNDRINGSARBETE 

Det upplevs som att omorganisationen som skedde år 2012, har satt sina spår i organisationen.  

Efter observation uppfattades det som att en del ansåg att Nykundsprocessen fungerade bra 

innan omorganisationen och förstår inte varför det uppstår problem nu. En orsak till varför det 

fungerade så bra tidigare kan vara att de personer som hade mycket kunskap i processen 

kunde hantera sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, vilket medförde att det utåt sett såg ut som 

att processen flöt på, men att situationen egentligen var sårbar. Detta eftersom information 

inte dokumenterades och synliggjordes för alla medarbetare, vilket visade sig när dessa 

personer som innehöll värdefull kunskap slutade på grund av den bristande omorganisationen. 

Detta problem som uppstått med omorganisationen beskrivs även i teorin, det vill säga hur 

svårt det är att genomgöra en förändring om inte alla medarbetare är med på varför det sker, 

och om de inte får känna sig delaktiga i förändringsarbetet. 
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7.2 ANALYS AV PROCESSKARTOR 

Detta avsnitt visar på en jämförelse mellan de framtagna processkartorna och HSB 

Stockholms befintliga processkartor samt vilka fördelar och nackdelar processkartorna har. En 

jämförelse mellan HSB Stockholms beskrivning av Nykundsprocessen och den framtagna 

processen ”Uppbyggnad av ny kund” analyseras inledningsvis, och därefter analyseras HSB 

Stockholms huvudprocesskarta med de framtagna förslagen. 

7.2.1 NYKUNDSPROCESSEN            UPPBYGGNAD AV NY KUND 

Det finns i dagsläget en upprättad beskrivning av olika delar inom Nykundsprocessen som i 

första anblick kan liknas vid en Swimlane- modell, eftersom det överst i Excel- dokumentet 

presenteras olika skeden i processen. Att döma av den litteratur som sammanställts i den 

teoretiska referensramen har dock processkartläggningen av Nykundsprocessen inte utförts på 

korrekt sätt. Enligt teorin är processkartan ett visuellt hjälpmedel för företag att kunna 

presentera sina processer som visar input och output från sammanlänkade aktiviteter. Detta 

uppnår inte dokumentet av Nykundsprocessen, eftersom den inte uppvisar en tydlig bild av 

hur processen flödar och hur aktiviteterna är sammanlänkade med varandra. Excel- 

dokumentet av Nykundsprocessen är visserligen enligt verksamhetschefen på 

Affärsutveckling inte helt färdigställd, eftersom en del aktiviteter har flyttats mellan 

avdelningar. En Swimlane-modell brukar vanligtvis användas för att se hur processer går 

mellan olika funktioner. Excel-dokumentet av Nykundsprocessen visar förvisso detta i form 

av avdelningarna som är involverade i processen. Det finns dock ingen tydlig koppling mellan 

de aktiviteter som sker i processen, utan de presenteras enbart i respektive ruta i dokumentet. 

Dessutom anses det inte finnas någon tydlig nivå i dokumentet, eftersom exempelvis en 

aktivitet är ”present till kund” och en annan är ”överlämning från Affärsutveckling till 

verksamheterna”. Dessa aktiviteter upplevs vara av helt olika karaktär, eftersom den senare 

aktiviteten innefattar betydligt mer än den förstnämnda. Det som den nuvarande 

beskrivningen av processen dessutom brister i är att det inte finns någon tydligt definierad 

startpunkt och slutpunkt för aktiviteterna, vilket gör den svår att följa. Syftet med 

processteamets arbete med Excel-dokumentet är att skapa en helhetsbild av 

Nykundsprocessen och få kontroll över situationen, och inte ett arbete för att införa ständig 

förbättring av Nykundsprocessen. 

Den framtagna processkartan ”Uppbyggnad av ny kund” är den som representerar 

Nykundsprocessen. Enligt HSB Stockholm innefattar Nykundsprocessen både uppbyggnad av 

ny kund, återvunnen kund samt kundavslut. Namnet på processen anses dock vara 

missvisande eftersom det kan tolkas som att enbart innehålla aktiviteter för att hantera nya 

kunder. Dessutom skiljer sig dessa tre åt innehållsmässigt, vilket medförde en uppdelning av 

dem i delprocesser för att tydliggöra att det finns en skillnad samt att skapa ett namn på 

delprocesserna som bättre stämmer överens med innehållet. ”Uppbyggnad av ny kund” har 

dessutom en mer tydlig start och slutpunkt i kartan, och tydliggör flödet på ett mer 

fördelaktigt sätt med hjälp av in- och ut-objekt.   

7.2.2 HSB STOCKHOLMS HUVUDPROCESSKARTA      DE FRAMTAGNA FÖRSLAGEN 

Vid granskning av processkartorna på HSB Stockholms intranät anses kartläggningen inte 

vara fullbordad, eftersom det finns ett flertal processer som inte är presenterade och även 

vissa som saknar tydliga flöden. Verksamhetscontrollern bekräftar detta och förklarar att 

processkartorna på intranätet skulle behöva uppdateras och ses över. Det uppfattas dessutom 

som att många medarbetare inte har blivit informerade om processkartorna på intranätet. 

Enligt teorin är processkartläggningen inte ändpunkten i processarbetet, utan ett sätt att 
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förmedla kunskap och information. Detta kan ses som en start för att arbeta med 

processledning och bli processorienterade. Processkartläggningen på ledningsnivå inom HSB 

Stockholm upplevs ha saknat ett tydligt syfte, eftersom kartläggningen har stannat av och inte 

bidragit till ytterligare arbete med processförbättringar. 

De framtagna förslagen på huvudprocess, stödprocesser, ledningsprocesser samt 

kärnprocesser upprättades utifrån litteraturen. Den framtagna huvudprocesskartan visar på en 

tydligare beskrivning av ledningsprocesser och stödprocesser. Detta eftersom benämningen 

för ledningsprocesserna har valts att skrivas ut, och att såväl ledningsprocesserna som 

stödprocesserna benämns med ett verb och substantiv, till skillnad från kartan på intranätet 

som endast presenterar ett substantiv för dessa processer. Kärnprocesserna som är framtagna i 

kärnprocesskartan är vad HSB Stockholm kallar Affärsprocesser. Kärnprocesserna är fem i 

antalet, i förhållande till HSB Stockholms karta som har fyra upprättade Affärsprocesser. 

Förutom att kärnprocesserna skiljer sig åt i jämförelse till Affärsprocesserna, anses även 

kärnprocesskartan vara tydligare i och med att den visar vilka krav och förväntningar som 

finns från kunder, samt att flödet är beskrivet med hjälp av in- och ut-objekt.  

7.3 INTEGRERING AV PDCA I ”UPPBYGGNAD AV NY KUND” 

Den inledande delen av delprocessen, innan kunden skriver på kontraktet uppfattas fungera 

bra i dagsläget, utan några större fördröjningar i processen. Det som händer efter 

kontraktskrivningen upplevs vara mer tidskrävande. Efter ett flertal observationer och 

kommentarer från både medarbetare och processteam anses flaskhalsen i processen vara när 

det ska börja samlas in material från gamla förvaltare. Det skapar problem på grund av att 

HSB Stockholm är beroende av den gamla förvaltaren, som i vissa fall inte skickar materialet 

i den mån av tid det skulle behövas. Det går heller inte att begära in materialet i förväg, i 

förebyggande syfte, eftersom det inte är alldeles säkert att kunden kommer skriva på 

kontraktet. Insamlingen av material kan bara starta då mejl om kundens avtal skickas till 

berörd verksamhet.  

Då en process är välutvecklad ska den innehålla aktiviteter från alla delar i PDCA- cykeln, 

plan, do check, act, eller på svenska planera, göra, studera, lär. I processen ”Uppbyggnad av 

ny kund” finns det i dagsläget inget systematiskt förbättringsarbete. För att kunna genomföra 

förbättringar i processen krävs det därmed att de fyra kategorierna i PDCA- cykeln finns 

inbyggda.  

Eftersom delprocessen ”Samla in material från gamla förvaltare” anses vara det största 

problemet i processen bör PDCA- cykeln först och främst anslutas där. För att undvika det 

återkommande problemet med att material inte kommer in till företaget, bör processteamet gå 

djupare i problemet, och genomföra en problemanalys, vilket ingår i starten av PDCA- 

cykeln, det vill säga inom kategorin ”Planera”. Det kan vara så att problemet inte ligger hos 

den gamla förvaltaren, utan mer i hur HSB Stockholm ska förmedla behovet av materialet. 

Eftersom det finns ett beroende, då den gamla förvaltaren innehar material som främst 

verksamhetsområdet Servicecenter behöver, bör det först och främst genomföras en plan för 

vad som ska ske när insamlingen inte fungerar som det ska. En plan som visar vem som ska 

kontaktas och hur det ska gå till. En väsentlig del att införa i hela delprocessen är att skapa en 

genomgående dialog med kunden, vilket dessutom diskuterades på ett möte med 

processteamet. Detta skulle förenkla kommunikationen och dessutom få kunden att hjälpa till 

och skynda på insamlingen av materialet om det skulle uppstå problem.  
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Efter en genomförd plan för hur insamlingen ska gå till med olika alternativ och vägar att gå, 

ska själva insamlingen ske, vilket med andra ord ligger inom kategorin ”göra”. Sedan är det 

viktigt att införa några mätetal som kan visa om det verkligen skett någon förbättring med den 

nya planen för delprocessen. Detta kan exempelvis vara mätetal för kundnöjdhet, mätetal som 

visar tid för insamling eller mätetal som visar hur personalen tycker att det fungerar. Det är 

viktigt att mäta enbart de kunder som har samma typ av avtal, eftersom materialet som ska 

samlas in kan skiljas åt i mängd beroende på avtal. Dessa mätetal bör sedan studeras och 

analyseras, vilket därmed leder till kategorin ”studera”. De data som samlats in kan sedan 

analyseras i olika typer av diagram vilka kan visa på om det skett någon förbättring. Därefter 

bör den sista kategorin, ”lära”, ingå som ett steg i delprocessen, vilken handlar om att ta 

lärdom av förbättringsarbetet för att undvika att eventuella problem som uppstått med de nya 

åtgärderna ska hända igen. Med andra ord besluta om att implementera den nya planen som 

tagits fram, eller gå igenom PDCA- cykeln en gång till och försöka komma fram till bättre 

åtgärder för att förbättra processen.  

Aktiviteter i delprocessen ”Samla in material från gamla förvaltare” kan sammanfattningsvis 

se ut på följande sätt som illustreras i Figur 26. 
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Figur 26: Delprocessen ”Samla in material från gamla förvaltare” innehållande aktiviteter från delar i PDCA- cykeln. 
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7.4 HSB STOCKHOLM I FÖRHÅLLANDE TILL PROCESSLEDNING 

Processledning är ett vanligt angreppsätt för företag att bli processorienterade. Det är dock ett 

vanligt fenomen inom organisationer att det uppstår problem vid implementeringen samt 

svårigheter med att upprätthålla arbetssättet. Det som kan verka vara ett enkelt införande i 

teorin är desto svårare i praktiken, vilket därmed kan leda till att implementeringen upphör. 

Därför krävs det att företag inser från början vad som krävs för att undvika detta problem. 

HSB Stockholm arbetar som nämnt tidigare inte aktivt utefter sina processer, men de har 

utvecklat vissa aktiviteter som kan kopplas till arbetssättet processledning, bland annat 

processkartläggning.  

Genom granskning av de steg som bör genomföras i processledning, se Figur 10 i avsnitt 2.5, 

kan HSB Stockholms nuvarande situation analyseras. Vad gäller för HSB Stockholms 

processarbete kan inte många delar kopplas till dessa steg. De moment som kan kopplas till 

processledning är i huvudsak processkartläggningen av de identifierade processer som finns 

på intranätet.  

Däremot, gällande Nykundsprocessen specifikt, kan några fler moment kopplas till stegen i 

Figur 10. Vad gäller det första steget, tilldela ägarskap, har som nämnt tidigare 

verksamhetsområdet Affärsutveckling blivit utsedda som processägare, eftersom de är 

ansvariga för nykundsförsäljningen. Enligt teorin är dock processägaren ansvarig för hela 

processens prestanda och förbättring, vilket de i dagsläget inte upplevs ha. Detta eftersom det 

anses finnas ett för stort fokus på de enskilda avdelningarna inom processen. Att utse en 

processförbättringsgrupp är även det ett moment i det första steget. I detta fall har visserligen 

ett processteam utsetts för Nykundsprocessen, men inte i syftet att främst arbeta mot att 

ständigt förbättra processen, utan mer i syfte att belysa vilka områden respektive verksamhet 

har inom processen. Detta kan mer kopplas till processkartläggningen som främst sker i steget 

förstå processen. I detta steg ska företag definiera gränssnitt, fundera över kunder och 

leverantörer, samt processkartlägga. Det har som nämnt tidigare i avsnitt 5.2, inte skett någon 

fullständig processkartläggning av Nykundsprocessen, utan mer en beskrivning av olika 

aktiviteter i processen i ett Excel-dokument. Detta anses inte vara en fullständig kartläggning 

eftersom det inte resulterar i en övergripande bild av sammanlänkade processer och 

aktiviteter. Resterande steg i processledningsmodellen anses inte ha utfärdats angående 

Nykundsprocessen. En sammanfattande bild av vad som är utfört i koppling till process-

ledning visas nedan i Tabell 4. 
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VAD HAR UTFÖRTS INOM NYKUNDSPROCESSEN? 

Figurförklaring:  Utförts () Utförts till viss del  Ej utförts
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Processledning kan även delas in i tre huvudområden; processdesign, processförbättring samt 

processkontroll. Processdesign innebär att företag ska möjliggöra utveckling av nya varor 

eller tjänster. Det anses finnas som en del inom kärnprocessen ”Förvalta och utveckla 

medlemskap och tjänster”, där bland annat ett förvaltningsutskott diskuterar och ger förslag 

kring bland annat nya typer av tjänster. Processförbättring innebär att företaget ska utveckla 

och förbättra befintliga processer. Detta anses finnas som en del inom HSB Stockholm, i och 

med en av stödprocesserna som benämns ”Utveckla och förbättra”, i Figur 20, avsnitt 5.1. 

Dock vid ytterligare granskning av denna stödprocess, anses det vara otydligt hur de arbetar 

med utveckling och förbättring. Detta eftersom det ligger delprocesser oregelbundet utspridda 

och att aktiviteter är svåra att förstå om de är befintliga eller om det är ett önskat tillstånd av 

delprocesserna. Genom processkontroll innebär det att företaget ska ha kontroll och kan styra 

över processerna. Detta anses HSB Stockholm ha påbörjat, med anledning av 

processkartläggningen på intranätet. Detta steg har dock inte fullföljt eftersom det inte finns 

några tydliga mätetal där processerna kan analyseras och eventuellt förbättras, vilket medför 

att en kontroll över processerna saknas.  

Tabell 4: Sammanfattande tabell över arbetet med Nykundsprocessen i förhållande till processledning. 
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8 RESULTAT & REKOMMENDATIONER 

I detta avsnitt presenteras kortfattat resultatet av analysen, samt rekommendationer för hur 

HSB Stockholm kan implementera de framtagna processkartorna och hur HSB Stockholm kan 

utföra processarbete för att uppnå lyckade resultat. 

8.1 RESULTAT 

Efter fallstudien på HSB Stockholm har det insamlade datamaterialet bekräftat påståenden 

angående processbaserat arbetssätt som framkommit genom litteraturstudien. Analysen av 

datamaterialet har visat på hur svårt det är att underhålla arbete med processer om inte 

ledningen har den kunskap som krävs, samt hur svårt det är att gå från ett företagets 

hierarkiska system med avdelningar till att fokusera mer på företagets processer.  

Det finns brister i HSB Stockholms nuvarande angreppsätt kring processarbete, med bristande 

kommunikation och olika synsätt inom företaget. Framförallt har Nykundsprocessen upplevts 

vara ostabil, eftersom många av problemen tas om hand när de väl uppstått, vilket dessutom 

har lett till mer arbete för att reda ut problemen. Fördelarna som HSB Stockholm eventuellt 

skulle kunna få om de implementerar processledning är främst ett bra arbetsätt för ständig 

förbättring. Eftersom processledning enligt teorin innebär att företaget har ett fungerande 

mätsystem och därmed kan få identifierade möjligheter till förbättringsåtgärder, skulle 

arbetssättet kunna bidra till att Nykundsprocessen blir mer hållbar och att förbättring sker 

regelbundet. Dessutom kan arbetssättet bidra till att andra processer, förutom 

Nykundsprocessen, kan förbättras och effektiviseras på ett mer strukturerat och systematiskt 

sätt, även om de i dagsläget anses ha god prestanda. I den teoretiska referensramen framgår 

det dock att processledning visat sig bli krävande för många företag, vilket lett till att de inte 

lyckats uppnå de planerade målen. Det är alltså inte självklart att implementering av 

processledning skulle bidra till en förbättring av HSB Stockholms processer. I nästkommande 

avsnitt, 8.2, presenteras olika rekommendationer riktade till HSB Stockholm, för att öka 

möjligheten att bli processorienterade och eventuellt skapa en förbättring av processerna och 

verksamheten. HSB Stockholm måste dock själva fundera över och ta beslut om, vilka 

åtgärder som krävs för detta, men rekommendationerna kan leda företaget i rätt riktning. 

8.2 REKOMMENDATIONER  

Nedan följer både rekommendationer för att bli processorienterade samt rekommendationer 

kring arbetet med Nykundsprocessen. Rekommendationerna är baserade på den teoretiska 

referensramen och den empiriska datainsamlingen. Genom att ta till sig dessa 

rekommendationer kan HSB Stockholm och andra företag öka möjligheterna att bli 

processorienterade och därmed eventuellt förbättra kundnöjdhet och få effektivare flöden i 

sina processer. Det gäller främst att försöka se det processbaserade arbetssättet i ett större 

perspektiv och inte gå ner för snabbt i detaljnivå.  

Rekommendationerna kan dessutom kopplas till teorin om förbättringsarbetet med språngvisa 

större förbättringar och gradvisa förbättringar. De gradvisa förbättringarna är mer i 

förhållande till rekommendationerna kring arbetet med Nykundsprocessen, eftersom det 

handlar mer om förbättringar på individnivå och gruppnivå och där förbättringar sker 

exempelvis kring medarbetarnas specifika arbete. De språngvisa förbättringarna är mer i 

relation med rekommendationerna för att bli processorienterade, eftersom dessa förbättringar 
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innebär att mer fokus läggs på ledningsnivå, med exempelvis förändring av strukturfrågor 

eller förändring av företagskultur.  

8.2.1 REKOMMENDATIONER FÖR ATT BLI PROCESSORIENTERADE 

Dessa rekommendationer riktar sig till ledningsnivå, och ger förslag till framtida arbete mot 

att bli processorienterade. Rekommendationerna visar på hur en hållbar implementering av 

processarbete bör genomföras.  

 Se bortom den hierarkiska strukturen med avdelningar till att fokusera mer på hur 

processerna flödar genom verksamheten. 

 Ha engagerade personer som leder processarbetet för att minska risken att arbetet stannar 

av. 

 Öka delaktighet av personal samt öka samverkan inom alla områden i organisationen för 

att få en gemensam syn över processerna. 

 Identifiera mål och syfte för processarbetet, samt kommunicera detta till samtliga inom 

organisationen för att alla ska förstå varför det ska genomföras. 

 Skapa en tydlig, gemensam plan för hur processarbetet ska gå till, gärna i samverkan med 

flera områden inom organisationen. 

 Uppdatera processkartorna kontinuerligt, vilket kan stödjas med hjälp av 

rutinbeskrivningar för detta. 

 Se till att integrera processkartorna inom hela organisationen.  

 Införa kontinuerliga processförbättringar, genom att exempelvis integrera PDCA- cykeln 

i processerna. 

 Ha tålamod med processarbetet och förstå vad som krävs, eftersom det kan ta lång tid 

tills ett resultat visas. 

 Anordna regelbundna utbildningar, för att underhålla kunskapen om processarbete. 

 

8.2.2 REKOMMENDATIONER FÖR NYKUNDSPROCESSEN 

Dessa rekommendationer riktar sig till arbetet kring Nykundsprocessen och hur 

verksamhetsområdena som berörs av den processen kan arbeta för att skapa en mer effektiv 

och fungerande process, vilket även kan förenkla arbetet för HSB Stockholm att bli 

processorienterade.  

 Döp om Nykundsprocessen till ett mer lättförståeligt processnamn, som tydliggör vad 

processen innefattar. Exempelvis som presenterat i processkartan i Figur 23 och 24, en 

uppdelning av ny kund, återvunnen kund samt kundavslut. Alternativt ett samlingsnamn av 

ny kund och återvunnen kund som kan benämnas ”Uppbyggnad av kund”. 

 Undvik förkortningar i processkartor och inom processarbetet i stort. Även om många vet 

vad förkortningarna står för, kan det finnas risk att vissa inte förstår, vilket skapar onödig 

förvirring.  

 Se processen i sin helhet, och inte bara sin egen verksamhets del. Eftersom det som sker 

inom ett verksamhetsområde kan påverka andra verksamhetsområden.  
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 Börja med att skapa en övergripande processkarta, sedan skapa mer detaljerade kartor om 

nödvändigt.  

 Ha en tydlig beskrivningsnivå på processkartan för Nykundsprocessen, det vill säga undvik 

skillnader på hur detaljerade aktiviteterna är beskrivna i kartan. 

 Inför systematiskt processförbättringsarbete, genom att exempelvis integrera PDCA- 

cykeln i processen. 

 Inför mer strukturerade möten med processteamet för ökad effektivitet. Detta kommer 

troligtvis även öka engagemanget till processarbetet kring Nykundsprocessen, eftersom 

arbetet blir mer lätthanterligt. 

 Engagera fler medarbetare i processarbetet och inte utesluta de som faktiskt utför 

arbetsuppgifterna i processen. Om medarbetarnas egna tankar, åsikter och kreativitet kan 

bli en del av processarbetet kan det troligen leda företaget mot att uppnå dess vision och 

strategier, eftersom det förhoppningsvis skapar ett engagemang hos alla.  

 Medverka berörda personer vid utförande av rutiner och checklistor. Det vill säga personer 

som utför de arbetsuppgifter som rutinen eller checklistan avser. Exempelvis skulle det 

varit optimalt om kundteamen, de som samlar in materialet från gamla förvaltaren, fick 

vara med när checklistan upprättades. Det skulle definitivt öka deras engagemang kring det 

arbetet, eftersom checklistan då skulle vara utformad efter deras önskemål. 

 Processägaren bör ha helhetssyn och ska vara ansvarig för hela processens prestanda och 

förbättring. Därför bör rollen som processägare ej tillägnas en verksamhetschef som enbart 

har ansvar för sitt verksamhetsområde.  

 Planera först, utför sen. Med andra ord, fundera noga i vilket syfte arbetet kring 

Nykundsprocessen utförs. 

 Öka prioritering av arbetet med Nykundsprocessen, eftersom det är viktigt att det fungerar 

med tanke på att det handlar om nya kunder till HSB Stockholm.  

 Undvik personberoende kunskap, för att undvika problem vid frånvaro. Inför därmed mer 

gränsöverskridande kunskap. 

 Inför tydliga arbetsbeskrivningar och rutiner för att förenkla kompetensöverföring. 

 Öka dialog med kunder, för att hantera och lösa eventuella problem som uppstår i 

Nykundsprocessen tillsammans. 

 Öka dialog mellan berörda verksamhetsområden inom Nykundsprocessen, för att undvika 

missförstånd och dubbelarbete. 
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9 SLUTSATS & DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras från studien samt en avslutande 

diskussion angående resultatet, examensarbetet, arbetsmetodiken, samt förslag till fortsatta 

studier.  

Syftet med rapporten var att utreda svårigheter och problem för tjänsteföretag att införa och 

tillämpa ett processbaserat arbetsätt och frågeställningarna som presenteras i inledningen är:  

 Hur kan tjänsteföretag införa och tillämpa processbaserat arbetssätt för att uppnå en 

effektiv verksamhet? 

 Hur arbetar HSB Stockholm med processbaserat arbetssätt, i företaget som stort samt 

specifikt med avseende på Nykundsprocessen? 

 Hur kan HSB Stockholm förbättra sitt processbaserade arbete, på ledningsnivå samt 

specifikt med avseende på Nykundsprocessen? 

Slutsatser som kan dras utifrån den framtagna teoretiska referensramen är att tjänsteföretag är 

i samverkan med kunden i ett mycket tidigare skede än för tillverkningsföretag. För företag 

som HSB Stockholm sker det dessutom kontinuerlig samverkan med kunder i och med 

förvaltningstjänster som HSB Stockholm erbjuder. Detta medför att det är viktigt att se till att 

processerna fungerar som de ska och att de är effektiva för att tillfredställa kunderna och 

ägarna. 

HSB Stockholm arbetar inte genomgående med processbaserat arbetssätt inom 

organisationen, utan viss processbaserade arbetssätt är mer eller mindre utspritt mellan olika 

områden. Genom analys av HSB Stockholms processarbete kunde flera aspekter angående 

typiska svårigheter med processarbete bekräftas. Problem och svårigheter som ej slutförda 

processkartor och inget genomgående processarbete i hela organisationen, vilket främst anses 

vara orsakade av bristen på kunskap, engagemang, kommunikation, samarbete samt bristen på 

tydliga mål med processarbetet. 

Fallstudien på HSB Stockholm bekräftar teorin om att det inte är alldeles enkelt att genomföra 

processarbete, men att det enligt teorin å andra sidan kan resultera i positiva effekter om 

företag lyckas implementera och upprätthålla processarbetet. Det kan verka lätt att införa, 

men är ofta svårare i praktiken. HSB Stockholm anses dock kunna förbättra åtskilliga delar i 

deras processarbete, vilka presenteras som rekommendationer i avsnitt 8. Genom att ta del av 

dessa rekommendationer kommer förhoppningsvis detta leda HSB Stockholm i rätt riktning. 

Det anses dessutom finnas god anledning att införa ett systematiskt förbättringsarbete inom 

HSB Stockholm. Detta kan förhoppningsvis underlätta medarbetarnas arbete då det under 

studien uppdagades flera synpunkter från medarbetare om bristen på kunskap, ansvar och 

strukturerat arbetsätt. 

Eftersom utbudet av tjänster och varor är stort i dagens samhälle krävs det att kvaliteten är 

tillräckligt hög för att göra företaget konkurrenskraftigt, vilket ett processbaserat arbetssätt 

bidrar till. Sammanfattningsvis, verkar det finnas ett stort intresse bland många företag att bli 

processorienterade, vilket framkom genom litteraturstudien. Dock verkar det som i HSB 

Stockholms fall stanna någonstans på vägen dit. Även om HSB Stockholm inte uttalat att de 

strävar mot att bli processorienterade, har de ändå infört vissa arbetssätt som leder till detta 

förhållningssätt. 
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För att uppnå en effektiv verksamhet med ett processbaserat arbetssätt bör de fortsätta med 

sina intentioner, men stanna upp och fundera över deras mål med arbetet. Om ett 

processbaserat arbetssätt implementeras och utförs på ett fullständigt sätt kommer det 

troligtvis ge en helhetsförståelse och ge goda förutsättningar för att skapa ett effektivt och väl 

fungerande företag vilket gynnar både kunder, ägare och medarbetare.   

9.1 REFLEKTION ÖVER RESULTATET 

Redan vid början av studien uppdagades flera aspekter som ansågs vara hinder kring varför 

deras processarbete ser ut som det gör, där framförallt samarbete och kommunikation 

upplevdes i ett tidigt stadium vara några av orsakerna. Detta medförde att resultatet i vissa fall 

var förutsägbart, även om det uppkom andra intressanta aspekter genomgående under studien. 

Det som var mest intressant var att det relativt sent i studien uppdagades att det redan fanns 

upprättade processkartor på intranätet.  

Vad gäller resultatet av de identifierade kärnprocesserna, var det till en början osäkert kring 

kopplingen mellan HSB Stockholms verksamhetsidé och kärnprocesser. I och med att 

metodiken säger att identifiering av kärnprocesser ska vara i förhållande till företagets 

verksamhetsidé, vision och strategi, fanns det fundering kring HSB Stockholms 

verksamhetsidé: ”Vi skapar ett attraktivt, hållbart och tryggt boende genom bosparande, 

byggande, förvaltning och omsorg i samverkan med medlemmarna”. HSB Omsorg är ett 

dotterbolag till HSB Stockholm, vilket därmed medförde att omsorg inte upplevdes vara en 

kärnprocess för HSB Stockholm, utan snarare en del inom kanske förvaltning, eller liknande. 

Detta eftersom det ändå är en del inom HSB Stockholm då det är boende i HSB:s 

bostadsföreningar som tar del av omsorgen.  

I teorin beskrivs huvudprocesser och kärnprocesser som synonymt, men i denna studie 

beskrivs huvudprocess som den högsta nivån, där kärnprocesserna ligger på en nivå under 

huvudprocessen. På så sätt anses det skapa en tydligare beskrivning av HSB Stockholms 

övergripande verksamhet vilket därefter leder till de mer detaljerade delarna inom företaget. 

En annan intressant reflektion är om HSB Stockholm skulle bli kvalitetscertifierade enligt 

ISO 9001. De är för nuvarande miljöcertifierade enligt ISO 14001, och dessutom är 

dotterbolaget HSB Omsorg kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Genom att ta lärdom och 

inspiration från detta, anses det kunna vara en bra inkörsport för ett processbaserat arbetssätt 

inom HSB Stockholm. Detta eftersom kvalitetsledningssystemet uppmanar företag att bli 

processorienterade och det ställs vissa krav på att bland annat identifiera, kartlägga, styra och 

förbättra företags viktigaste processer.  

Det bör dock poängteras att det inte är självklart att implementering av ett processbaserat 

arbetssätt skulle bidra till en förbättring av HSB Stockholms processer. Det är därför viktigt 

att parallellt arbeta med andra områden som kan ge framgång, exempelvis företagets 

värdegrund och värderingar. Kopplat till detta är också personalens trivsel som kan bidra till 

en förmodad positiv utvecklingspotential samt även ledningens kompetensutveckling inom 

ledning, styrning och processbaserat arbetssätt. 

9.2 REFLEKTION KRING EXAMENSARBETET 

Under genomförandet av fallstudien på HSB Stockholm fanns det möjlighet att vara där på 

plats under hela perioden av examensarbetet. Detta underlättade betydligt, främst med 

avseende på observationerna och intervjuerna som genomfördes regelbundet under hela 
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studien. Under den inledande delen av examensarbetet upplevdes det vara en kaosartad period 

på HSB Stockholm. Vid årsskiftet fick HSB Stockholm ett stort antal nya kunder, vilket 

påverkade Nykundsprocessen mycket just under januari, då examensarbetet även tog sin 

början. Detta var till en början påfrestande eftersom det var svårt att i lugn och ro samla in den 

information som behövdes angående processen. Detta visade sig dock vara positivt för 

studien, eftersom det under denna turbulenta tid troligtvis uppkom fler problem till ytan än 

vad det skulle göra under en mer stabil period.  

Vad gäller processkartläggningen, resulterade det i ett mer krävande arbete än vad som 

förutsågs i början av studien. Insamlingen av datamaterialet fungerade som tänkt, även om 

vissa intervjuer var svårare att få till än andra. Det visade sig dock vara svårt att inte gå för 

djupt ner i all den information som erhållits och inte bli för påverkad av den syn och den 

beskrivningen på processen som redan existerade. Detta medförde att kartläggningen blev för 

detaljerad inledningsvis. Efterhand borde det bästa varit att inte ha tagit del av den alls, utan 

enbart intervjua berörda verksamheters olika delar i processen och kartlägga därifrån. Genom 

att till exempel förhålla sig till konceptet BPR, skulle kartläggningen kunna bli mindre 

påverkad genom att det påbörjas från grunden. Detta eftersom konceptet innebär att den 

befintliga processen bortses och det skapas en helt ny utvecklad process.  

En annan del i processkartläggningen var att det var svårt att hitta samma beskrivningsnivå på 

delprocesserna, då vissa delprocesser ansågs ha olika detaljnivå. Dessutom var det svårt att 

släppa fokus på Nykundsprocessen, och inte se de mer övergripande delarna. Vad gäller 

huvudprocess, identifierades den utifrån Nykundsprocessens övergripande delar, och inte efter 

HSB Stockholm. Detta resulterade i en svårbegriplig karta, vilket därmed medförde att 

kartläggningen fick göras om. Efter att HSB Stockholms huvudprocess, stödprocesser, 

ledningsprocesser och kärnprocesser kunde identifieras blev följden att Nykundsprocessen 

kunde sättas i ett mer begripligt sammanhang med resterande processer inom HSB 

Stockholm. Detta medförde dessutom att processteamet fick en bra bild av processen vilket 

anses vara positivt för deras fortsatta arbete.   

9.3 REFLEKTION KRING ARBETSMETODIK, VALIDITET & RELIABILITET 

I metodavsnittet presenterades vilken typ av data som skulle användas i studien. Valet föll på 

att främst använda kvalitativ data, men även till viss del kvantitativ för att uppskatta och 

fastställa ledtider i processerna inom HSB Stockolm. Insamling av kvantitativ data visade sig 

dock inte finnas tid till under studien, vilket resulterade i enbart insamling av kvalitativ data. 

Datainsamlingen genomfördes som planerad, i och med genomförandet av intervjuer, 

observationer, litteraturstudie och arkivstudie. Dock genomfördes fler intervjuer än planerat. 

Intervjuer med en verksamhetscontroller och en person som är internkonsult och 

verksamhetsanalytiker på HSB Stockholm. Dessa genomfördes för att skapa förståelse samt 

för att verifiera huvudprocesskartan och kärnprocesskartan. Observationerna upplevdes som 

givande, framförallt deltagande observationer som genomfördes på mötena angående 

Nykundsprocessen. Litteraturstudierna gick som förväntat och det kunde erhållas ett flertal 

intressanta artiklar och böcker inom området. Arkivstudierna var mycket givande, i och med 

informationen om HSB Stockholm som företag och deras processbaserade arbete. 

Analysen genomfördes inte riktigt som planerat. Då HSB Stockholm inte har någon vision 

eller mål om att arbeta processbaserat, kunde inte en analys av gapet mellan nuvarande 

situation och framtida vision genomföras. Dessutom fanns det inte tid till en multipel 

fallstudie, eller benchmarking på ett annat företag, vilket därmed gjorde att gapet mellan deras 
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processarbete och HSB Stockholms inte kunde analyseras. Detta medförde att den externa 

validiteten påverkades, eftersom en generalisering av resultatet är svårt att göra. Däremot 

genomfördes en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och empirin, vilket gav en 

analys av HSB Stockholms nuvarande situation, och bekräftade de resultat jag kommit fram 

till i studien.  

En analys enligt metoden 5 varför genomfördes inte inom ramen för studien. En anledning till 

detta var att processkartläggningen tog längre tid än förväntat. Denna metod kunde eventuellt 

varit fördelaktig för att reda ut varför vissa av de identifierade problemen inom 

Nykundsprocessen uppstår. Vad gäller processkartläggningen, anses det ha varit en bra metod 

att tillämpa eftersom det gav den helhetsbild som det var tänkt, samt att Nykundsprocessen 

kunde analyseras och förbättringsförslag identifieras. Till en början var dock tanken att 

upprätta en Swimlane-modell över Nykundsprocessen. Detta visade sig dock vara mer 

komplicerat än att göra en traditionell flödeskarta, vilket därmed resulterade i några ändringar 

i planeringen. Kartläggningen genomfördes på egen hand, med hjälp av information om 

processerna från berörda verksamheter. Enligt teorin är det bättre att genomföra 

kartläggningen i grupp, men enligt de förutsättningar som fanns valdes det att kartlägga på 

egen hand. För att verifiera att kartorna stämmer med verkligheten kontrollerades kartorna av 

verksamhetscontrollern och processteamet. I och med att kartorna mottogs positivt och 

därmed stärker processkartornas korrekthet, anses detta bidra till att stärka båda 

begreppsvaliditeten och den interna validiteten.   

Vad gäller åtaganden för att stärka reliabiliteten har det angivits vilka roller som intervjuats 

och när intervjuerna ägde rum i referenslistan. Dessutom har tillvägagångssättet angående 

kartläggning noga beskrivits i metodavsnittet samt även de ändringar i kartläggningen som 

behövdes genomföras. 

9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Eftersom tidsbristen resulterade i att benchmarking eller multipel fallstudie inte kunde 

genomföras, anses detta vara till stor fördel att tillämpa för fortsatta studier. Genom att få 

kännedom om andra företags processarbete kan detta ge en djupare förståelse för andra 

företags angreppsätt, och vad de upplever för lyckade resultat eller problem.   

En annan del i examensarbetet som inte kunde genomföras pågrund av tidsbristen var 

relationskartan, vilken skulle visa vilka relationer de berörda verksamhetsområdena har till 

varandra och hur information och dokument rör sig mellan dem. Detta hade varit intressant att 

se för att kunna upptäcka om det sker onödigt många flöden, eller eventuellt för få flöden 

mellan verksamhetsområdena. 

En annan intressant metod att tillämpa, angående Nykundsprocessen specifikt, är verktyget 

värdeflödeskartläggning. Genom en värdeflödeskartläggning skulle det troligtvis kunna 

medföra en djupare analys och eventuellt bidra till att hitta problemområden och slöserier i 

processen som kanske annars är svåra att upptäcka. 
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Exempel på förbättringsrutin (Dicander Alexandersson, Almhem, Rönnberg, & Väggö, 1998) 

 

Syfte 

Att kontinuerligt förbättra företagets processer och övrig verksamhet på ett enhetligt sätt. 

Omfattning 

Rutinen gäller för alla anställda. 

Beskrivning      Ansvar 

1 Organisation för förbättringar  

1.1 Utse processägare för företagets processer .   Ledning 

1.2 Processägarens huvudsakliga uppgift är att ansvara för processens  Processägare          

långsiktiga förbättring. 

 

1.3 Processteamets medlemmar ska representera alla funktioner som  Processteam 

ingår i processen. Medlemmarna ska regelbundet bytas ut. 

 

2 Analysera processen 

2.1 Sammankalla processteamet en gång per månad.   Processägare 

2.2 Sätta mål för förbättringar av processen och genomföra periodiska mätningar. Processteam 

2.3 Analysera kundens behov regelbundet. 

2.4 För att hitta de områden som ska förbättras måste processkartan 

  uppdateras regelbundet. 

 

2.5 Behandla inkomna förbättringsförslag. 

 

3 Förbättringsprojekt 

 

3.1 Ta fram förbättringsförslag.     Processteam 

3.2 Fatta beslut om ansvarsfördelning och genomförande.  

3.3 Förbättra. 

3.4 Utvärdera.  

3.5 Skriv en ny rutin eller uppdatera den nuvarande. 

 

4 Uppföljning 

 

4.1 4.1 Följa upp efter en tid att resultatet blev lyckat. Se till att förändringen fortlever Processteam 

och att arbetet inte återgår i gamla spår. 

 

Dokumentation 

5.1 Arkivera alla protokoll från processteamets möten.   Processägare
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Utklipp från Excel-dokumentet med beskrivningar av aktiviteter inom Nykundsprocessen, genomförd av Affärsutveckling 2013. 
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Organisationschema 
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