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Forskningsfråga: Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet? 

      

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur processorienterade tjänsteföretag kan 

förbättra sin inre effektivitet och beskriva vilka faktorer som påverkar den inre effektiviteten i 

tjänsteprocesser. Analysen utgår från fyra faktorer som tillsammans kommer användas för att 

studera och analysera inre effektivitet och utgöra studiens analysmodell. 

      

Metod: En kvalitativ studie som grundar sig på insamlad data från artiklar och intervjuer. 

     

Slutsats: Vår studie visar på faktorer med påverkan på processorienterade tjänsteföretags inre 

effektivitet. Vad som menas med inre effektivitet samt faktorer som påverkar den presenteras 

och analyseras i studien. Medarbetarnas förmåga att tillämpa ett processorienterat synsätt och 

att uppmuntra kreativitet och kritiskt tänkande är primära faktorer med koppling till den inre 

effektiviteten hos företag. Det är även viktigt att företag sätter tydliga mål för medarbetarna 

med utarbetade handlingsplaner för hur dessa mål ska uppnås. 
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Issue: How can processoriented service companies improve their internal efficiency? 

      

Purpose: The purpose of the study is to increase understanding of how processoriented 

service companies can improve their internal efficiency and describe what factors affect the 

internal efficiency of service processes. The analysis is based on four factors that together 

will be used to study and analyze internal efficiency and form the study's analysis model. 

      

Method: A qualitative study based on data from articles. We have also collected primary 

data in the form of interviews. 

     

Conclusion: Our study shows factors affecting the internal efficiency of processoriented 

service companies. What is meant by internal efficiency as well as factors that influence it are 

presented and analyzed in the study. The ability of employees to apply a process-oriented 

approach and to encourage creativity and critical thinking are primary factors related to the 

internal efficiency of companies. But also that the company sets clear goals for employees 

with drafted work plans for how to achieve these goals. 

  



 

 

 

Begreppsdefinitioner  

 

Processorienterad organisation  

En organisationsstruktur där skapandet av kundvärde blir utgångspunkten i en organisations 

verksamhet. Utgångspunkten är att bortgå från hierarkiska strukturer till en processorienterad 

syn där medarbetare är medvetna om de interna och externa behov som kunderna har 

(Kohlbacher, 2010). Field, Ritzman, Safizadeh & Downing (2006) definierar en process som 

någon aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar en eller flera insatser, omvandlar och som 

slutligen ger värde till kunden.  

 

Inre- och yttre effektivitet   

Effektivitet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation kan omvandla resurser till 

produkter och tjänster. En definition av begreppet är graden av måluppfyllelse, vilket kan 

delas in i inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten definieras som att göra saker rätt, 

det vill säga nyttja sina resurser på rätt sätt beroende på vad som eftersträvas. Den yttre 

effektiviteten handlar om att göra rätt saker, det vill säga att uppnå ett högt kundvärde 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Vertikalt styrda organisationer 

Vertikal styrning är en struktureringsform som är vanligt förekommande inom industrin. Den 

vertikala styrningen grundar sig på mätning av resultat och att effektivitet byggs på styrning i 

ett vertikalt led (Petterson & Solstadt, 2015). Den grundläggande tanken bakom vertikalt 

styrda organisationer är att leverera värde till ägarna (Greve, 2009). 

 

Horisontell styrning 

Horisontell styrning handlar om att strukturera en organisationsform som möjliggör en lateral 

integration av strategier, processer, strukturer och människor till att leverera värde till kunden 

(Chenhall, 2008; Kohlbacher, 2010). 

   
 

Shared Service Center    

Företag använder Shared Service Centers för att organisera administrativa stödfunktioner 

gemensamt. Syftet med Shared Service Center är att, genom specialisering och effektivare 

arbetsdelning, öka effektiviteten inom organisationer. Genom att placera och organisera 

administrativa funktioner gemensamt kan företag uppnå konkurrensfördelar (Thilander, 

2015).   
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1. Inledning  

 
I detta kapitel diskuteras studiens bakgrund och problemformulering vilka leder fram till 

studiens frågeställning och syfte. Avslutningsvis följer en redogörelse för studiens 

avgränsning.

 

1.1. OKQ8 Shared Service 

I denna uppsats studeras OKQ8 Shared Service som är en del av OKQ8 koncernen med över 

20 års erfarenhet av stationsredovisning och löneadministration. Bolaget ansvarar för all 

löpande redovisning för OKQ8:s samtliga stationer som ägs i egen regi, samt ett trettiotal av 

franchisestationerna. OKQ8 Shared Service ansvarar även för all drivmedelskontroll och 

lönehanteringen för anställda inom koncernen. De har ett 70-tal medarbetare med kontor i 

Sverige och Danmark med Västerås som största kontor. OKQ8 Shared Service har 

specialistkunskap inom ekonomi, lön och HR-administration där majoriteten av personalen är 

utbildad inom ekonomi, antingen som ekonom, lönekonsult eller redovisningsassistent 

(OKQ8, 2017). De tjänster som OKQ8 Shared Service erbjuder är en helhetslösning som 

omfattar all slags ekonomi, från löpande redovisning, hantering av fakturor, till inventeringar 

och hantering av löner.  

 

OKQ8 Shared Service består av sex grupper med inriktning på det ekonomiska arbetet, och 

en teknisk stödgrupp som ansvarar för de olika tekniska systemen (OKQ8, 2017). Varje 

grupp har en chef som leder arbetet och som ansvarar för att löpande följa upp kvaliteten på 

tjänsterna som levereras. Gruppernas samarbeten är minimalt då de oftast är fokuserade på ett 

visst antal speciella processer mot en specifik kund. Detta gör att gruppernas såväl som 

kundernas inblandning i det löpande arbetet varierar utifrån aktuell process. Kundernas 

integrering i processerna varierar mellan de olika grupperna men gemensamt i företaget är att 

kunderna medverkar i arbetsprocessen och har chans att påverka arbetet. Ett exempel på detta 

är franchisegruppen som arbetar åt ett trettiotal stationer där kraven och förutsättningarna är 

individuella vilket resulterar i ett ständigt anpassande av processerna utifrån kundernas 

individuella behov och förutsättningar (Linda Winberg Florén, VD OKQ8 Shared Service, 

2018).  

 

Det finns ett stort antal olika processer som kan kopplas till den inre effektiviteten i OKQ8 

Shared Service vilket innebär att ett flertalet olika processer kan komma att nämnas och 

diskuteras i uppsatsen. Vi tänker inte avgränsa studien till någon förutbestämd process, men 

två processer kommer att få en mer betydande roll i studien. De två processerna som kommer 

att analyseras djupare är hur fakturahantering och avstämningar hanteras i de olika grupperna. 

Dessa två processer är något majoriteten av grupperna regelbundet arbetar med, vilket 

innebär att det finns åsikter samt kunskap kring hur dessa sköts i dagsläget. De två utvalda 

processerna är även relativt tidskrävande vilket innebär att det finns en anledningen från 

företagets perspektiv att förbättra dessa processer. 
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Fakturering är en process som berör alla grupper, dock i olika kvantitet (OKQ8, 2017). För 

anställda inom OKQ8 Shared Service finns det dokument som förklarar de vanligaste och 

mest tidskrävande processerna som bolaget arbetar med. Detta dokument ligger till grund för 

den utbildning som ges till nyanställda i bolaget. Här beskrivs att fakturering är något som 

ska göras löpande i de olika grupperna för att plana ut arbetsbelastningen och att minska 

väntetiden för kunden. Fakturering omfattar allt från fakturor gällande det ekonomiska 

arbetet, fakturor till privatpersoner som misskött bilhyrning till fakturering gällande 

presentkort och drivmedelsleveranser. Processerna kring faktureringen är relativt 

standardiserade och när allt fungerar är det en enkel arbetsuppgift som sommarvikarier ofta 

får börja med. Det som gör faktureringen till ett problem är de många stegen som omfattar 

allt från mail till Microsoft AX, undermappar och utskrivna kopior. De många stegen i 

processen har under en period resulterat i att det blivit oerhört tidskrävande då teknikproblem 

resulterat i att några delar av processen försämrat processens standard (Linda Winberg 

Florén, VD OKQ8 Shared Service, 2018). 

 

Den andra primära processen som kommer att studeras är avstämningar, vilket sker på 

månadsbasis med större avstämningar vid kvartal och årsbasis. Avstämningar är något som 

alla grupper på något sätt arbetar med och är involverade i. Exempel på avstämningar är olika 

betalkonton där man stämmer av kontots ingående balans, räknar på inbetalningar och 

utbetalningar som skett till kontot för att sedan analysera den utgående balansen. Vissa 

grupper har mer avstämningar vilket gör att det vid månadsskiften kan bli en tuff 

arbetsbelastning (Linda Winberg Florén, VD OKQ8 Shared Service, 2018). 

  

Anledningen till att vi kommer tillämpa OKQ8 Shared Service beror på att det är ett 

tjänsteföretag med en stark kundintegration och en variation gällande erbjudna tjänster till 

kunderna. Att en av författarna arbetar där och fick förfrågan att skriva en uppsats som kan 

användas av företagets ledning, vilket innebar tillträde och tillgång till relevant material och 

information var en bidragande faktor till att studien gjordes på OKQ8 Shared Service. 

Kontorschefen presenterade därefter en önskan av att förbättra företagets effektivitet. Efter att 

diskuterat och undersökt forskningsområdet valde vi att inrikta vår uppsats mot 

processorienterade tjänsteföretags inre effektivitet med förankring på OKQ8 Shared Service.  

 

1.2. Bakgrund 

En definition av ekonomi är att det finns begränsat med resurser att tillgå (Backhouse & 

Medema, 2009). Utvecklingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle medförde ett 

intresse av att kunna mäta och förstå ett företags effektivitet (Eckes, 2001). Chefer har 

begränsade resurser och dessa måste fördelas och användas på ett så effektivt sätt som möjligt 

(Field et al, 2006). En del tjänsteföretag är mer produktiva vilket beror på företagets 

överlägsna kapacitetsutnyttjande jämfört med sina konkurrenter (Schmenner, 2004). Företag 

har traditionellt varit intresserade av att uppnå maximalt kapacitetsutnyttjande för att skapa 

konkurrensfördelar. I dagens moderna samhälle får tjänstesektorn allt större uppmärksamhet 

som en följd av dess ökade inflytande på ekonomin där tjänstesektorn utgör 70 procent av 

Sveriges BNP (Carlborg, Kindström & Kowalkowski, 2013; SCB 2017). Liknande 
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utveckling har skett i andra välutvecklade länder, vilket tyder på ett globalt fenomen (Petz, 

Duckwitz & Schmalz, 2012). 

 

Organisationer utvecklas och det har skett ett paradigmskifte gällande styrning av 

organisationer där tjänsteföretag gått mer från en klassisk vertikal styrning till att styras från 

ett horisontellt, processorienterat perspektiv (Chenhall, 2008). Detta beror på att 

tjänsteföretag och tillverkningsföretag har olika organisationsformer där det horisontella 

perspektivet är mer anpassat för tjänsteföretag (Buzacott, 2000). Innebörden av att tillämpa 

ett horisontellt perspektiv är att företaget arbetar mer utifrån ett kundperspektiv där det 

handlar om att utveckla konkurrensfördelar. Dessa fördelar kan uppstå genom att organiseras 

närmare kunderna och därmed uppnå en ökad flexibilitet (Chenhall, 2008).  

 

Det finns idag många olika sorters tjänsteföretag och varuproducerande företag och dessa 

interagerar med kunden i olika utsträckning. Tjänsteföretag tenderar att interagera mer med 

kunden än vad varuproducerande företag gör vilket beror på att kunden i större utsträckning 

är med från processens start till mål (Chenhall, 2008). Dock skiljer det sig gällande 

kundintegration beroende på vilket typ av affärsidé företaget har. Exempelvis interagerar 

tjänsteföretag som hamburgerrestauranger, biografer och hotell inte med kunden i särskilt hög 

grad medan en del producerande företag såsom byggföretag, underleverantörer inom 

verkstadsindustrin interagerar i högre grad med kunden. Detta gör det komplext och delvis 

svårt att dela in tjänsteföretag och varuproducerande företag i olika kategorier där vissa 

företag interagerar mycket med kunden medan andra företag interagerar i mindre 

utsträckning med kunden, utan det beror till största del vilken affärsidé företaget har. Företag 

som interagerar mer med kunden kräver ökad flexibilitet för att tillgodose kundens 

efterfrågan (Grönroos & Ojasalo, 2004). 

 

Effektivitet kan delas in i yttre och inre effektivitet. Med yttre effektivitet menas hur väl ett 

företag agerar utåt mot omvärlden och sina kunder medan inre effektivitet omfattar företagets 

interna kapacitetsutnyttjande (Ljungberg & Larsson, 2012). En annan definition är att yttre 

effektivitet omfattar huruvida företaget gör rätt saker medan inre effektivitet handlar om att 

företag gör saker rätt och det är den definitionen om inre effektivitet vi kommer att använda 

genomgående i uppsatsen.  

 

1.3. Problematisering  

Trots tjänstesektorns betydande roll i samhället är majoriteten av effektivitetsforskningen 

fokuserad på tillverkningsföretag (Agya Yalley & Singh Sekhon, 2014; Dobni, Ritchie & 

Zerbe, 2000). Behovet av forskning och utveckling om inre effektivitetsmätning i 

tjänsteföretag är framväxande och får en mer central del av forskningen (Grönroos & Ojasalo, 

2004; 2015). Att ha vetskap om mätning och förbättring av produktivitet inom tjänstesektorn 

är nödvändigt (Janeschek, Hottum, Kicherer & Bienzeisler, 2013; Field et al, 2006). 

Skillnaden i tjänsteföretag jämfört med industriföretag är att tjänsteföretag oftast har en 

horisontell styrning vilket syftar på idéer från marknadsföring, produktion och organisatoriskt 

beteende (Chenhall, 2008). Tjänsteprocesser utsätts av en betydligt högre grad av variation på 

grund av att kunden generellt sett interagerar mer i processen (Zeithaml och Bitner (2000). 
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Detta överensstämmer med OKQ8 Shared Service där variationen finns i flera led av deras 

processer. Kundens integration och således variation finns i olika delar av processen, som till 

exempel i början och slutet av processen, eller kontinuerligt under hela processen. På grund 

av att kunden medverkar mer i tjänsteprocesser och således ökar variationen ställs högre krav 

på processens förmåga att leverera det som efterfrågas. Inom OKQ8 Shared Service finns det 

en mängd intressenter med olika krav och förväntningar vilket testar företagets förmåga att 

anpassa sitt erbjudande utifrån vad som efterfrågas. Inom tjänsteprocesser är det mer 

problematiskt att fastställa vad som är en färdig levererad enhet (Agya Yalley & Singh 

Sekhon, 2014). När en tjänst anses vara levererad tenderar att skilja sig från kund till kund 

vilket bidrar till ökad variation. Detta dilemma förekommer i OKQ8 Shared Service där 

kundernas integration i processerna resulterar i en ökad variation. Ytterligare svårigheter som 

förekommer i tjänsteföretag är att tjänster i stora drag inte går att lagra (Grönroos & Ojasalo, 

2015). Detta medför att angiven input inte alltid kommer generera samma output vilket gör 

att förädlingsprocessen hos varje enskild tjänst kommer bli unik (Ljungberg och Larsson 

(2012). Denna unika förädlingsprocess skapar svårigheter till standardisering vilket ställer 

högre krav på personalens kompetens och utformning av tjänsten.  

 

Det råder inga som helst tvivel att tjänsteprocesser är komplexa och att de skiljer sig från 

tillverkningsprocesser. Tjänsteprocessers unika utformning samt höga variation gör det 

komplicerat för tjänsteföretag att tillämpa mätverktyg och gör att klassiska produktivitetsmått 

förefaller mindre ändamålsenliga (Grönroos & Ojasalo, 2015; Parasuraman, 2002). Då 

tjänsteprocesser inte kan förlita sig på mätverktyg och produktivitetsmått ställer det högre 

krav på personalens insikt och vetskap om sina processer. Exempelvis kan inte OKQ8 Shared 

Service enbart tillämpa standardiserade mätverktyg då det inte skulle resultera i relevant 

information som kan bidra till förbättrad insikt om effektiviteten. En större kännedom om hur 

processer är utformade och vilka faktorer som påverkar den inre effektiviteten i 

tjänsteprocesser kommer kunna skapa värdefulla konkurrensfördelar (Field et al, 2006). På 

grund av detta problem kan det finnas intresse av att se hur denna kännedom om 

tjänsteprocesser kan utformas samt studera vilka typer av faktorer som påverkar den inre 

effektiviteten i en tjänsteprocess. Som tidigare nämnt är varje tjänsteprocess unik på grund av 

dess unika hantering och utformning, vilket ger en indikation till att olika faktorer kan 

komma att spela större roll än andra beroende på vilka omständigheter och förutsättningar 

som föreligger. Utifrån bakgrunden i detta forskningsområde samt angiven 

problemdiskussion har följande frågeställning konstruerats. 

 

1.4. Frågeställning 

● Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet? 

- En fallstudie vid OKQ8 Shared Service 

 

1.5. Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur processorienterade tjänsteföretag kan 

förbättra sin inre effektivitet och beskriva vilka faktorer som påverkar den inre effektiviteten i 

tjänsteprocesser. Analysen utgår från fyra faktorer som tillsammans kommer användas för att 

studera och analysera inre effektivitet och utgöra studiens analysmodell. 
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1.6. Avgränsning 

I denna uppsats har ett flertal beslut tagits som på något sätt avgränsat studien där en tydlig 

avgränsning är den analysmodell som senare kommer att presenteras. Valet av analysmodell 

bygger på ett visst teoretiskt underlag som vi avgränsat denna studie till. Mer om denna 

teoretiska avgränsning och våra teoretiska val framgår i avsnitt 2.7. Sammanfattning av 

teoretiska utgångspunkter. Valet av fallföretag har resulterat i en geografisk avgränsning på 

grund av att OKQ8 Shared Service samt våra respondenter är belägna i Västerås. Det medför 

också en avgränsning i tid då vi endast valt att studera OKQ8 Shared Service processer från 

ett antal år tillbaka till nutid då vi vill angripa aktuella problem och aspekter inom företaget. 

Våra val av respondenter har också medfört en viss avgränsning vilket framgår mer tydligt i 

avsnittet metod. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen presenteras det teoretiska material som ligger till grund för 

studiens empiriska undersökning. Kapitlet inleds med en redogörelse och beskrivning av 

effektivitet och variationen inom tjänsteprocesser. Därefter diskuteras vertikal och 

horisontell styrning samt deras skillnader.  Kapitlet avslutas med en presentation av vår 

analysmodell och en sammanfattning av våra teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1. Effektivitet 

Effektivitet är ett begrepp med en mängd definitioner och mycket av den forskning som 

gjorts inom ämnet anknyter på ett eller annat sätt till uppsatta mål. Ewing och Samuelsson 

(2002) klassar effektivitet som graden av måluppfyllelse. Detta innebär att om ett företag når 

sina mål anses företaget vara effektivt. Om ett företag sätter upp för låga mål och de uppfylls 

kommer det företaget anses vara mer effektivt än ett företag som satt upp för höga mål på 

grund av  måluppfyllelsen. Persson (2005) antyder att den främsta anledningen till att ha mål 

är att påverka medarbetarna på ett positivt sätt och att företaget utvecklas i rätt riktning. 

Utformning av mål kan göras utifrån SMART-principen som innebär att målen ska vara:  

● Specifika 

● Mätbara 

● Accepterade 

● Realistiska 

● Tidssatta  

 

Ragneklint (2002) hävdar att det finns en koppling mellan begreppen effektivitet och mål och 

skriver: 

 

“Utan mål ingen effektivitet, utan effektivitet inga mål” (Ragneklint, 2002, s.50) 

 

Ragneklint (2002) argumenterar för att mål är avgörande för att ett företag ska vara effektivt. 

Deming (2000) delar synen att mål är nödvändiga för medarbetarna men hävdar att utan en 

plan på hur man ska nå målen kan det få en negativ effekt. Det är inte målet utan snarare hur 

man tar sig till målet som är av betydelse. 

 

För att uppnå ett företags målsättningar måste rätt förutsättningar finnas. En utgångspunkt när 

man sätter upp mål kan vara att utgå från SMART-principen (Persson, 2005). Denna modell 

tar upp fem begrepp som utgör en bas när företag konstruerar mål. Det finns dock vissa 

utmaningar med att formulera mål utifrån SMART-principen. Att sätta upp specifika mål för 

alla processer kan vara utmanande i tjänsteföretag. Då flertalet tjänsteföretag tenderar att ha 

hög kundintegration, genom att kunden är med i processen i flera led, ställer det högre krav 

på processen att kunna leverera den tjänst som efterfrågas. Janeschek et al. (2013) förklarar 

att högre kundintegration skapar högre variation i de olika processerna, vilket menas att 

processerna kommer se olika ut till kunderna då de efterfrågar tjänster som skiljer dem åt. 

Detta medför utmaningar att sätta upp specifika mål.  
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Högre kundintegration leder även till utmaningar i att sätta upp mätbara mål. Då variationen i 

processerna är hög kommer output skilja sig åt mellan olika processer och kunder. Det gör att 

klassiska produktivitetsmått som är anpassade till tillverkningsindustrin förefaller mindre 

ändamålsenliga (Grönroos & Ojasalo, 2015; Parasuraman, 2002). Då output skiljer sig mellan 

olika kunder gör att det blir svårt att mäta varje process. Enstaka processer går att mäta men 

då processerna skiljer sig i output blir det svårt att mäta och ha tidsuppsatta mål genom alla 

processer. 

 

Effektivitet kan som tidigare nämnts delas in i yttre och inre effektivitet. Uppsatsen handlar 

om hur processorienterade tjänsteföretag kan förbättra sin inre effektivitet och därmed 

kommer endast en begränsad del omfatta yttre effektivitet för att få en helhetsuppfattning om 

effektivtetsområdet. I figur 1 presenteras effektivitetsbegreppet för att öka förståelsen om inre 

och yttre effektivitet. Inre effektivt förklaras som hur bra ett företag är på att göra saker rätt 

Ljungberg och Larsson (2012). Det innebär att utifrån sina resurser man har till sitt 

förfogande (input) bearbeta dem (förädlingsprocess) till att slutligen tillgodose kunden 

beroende på vad som eftersträvas (output) (Grönroos & Ojasalo, 2004). Många 

processorienterade tjänsteföretag har resurser till sitt förfogande i form av humankapital, IT-

system och kontorslokaler. Denna input bearbetas, det vill säga kompetensen som de 

anställda besitter förmedlar ett värde i processen som slutligen förmedlas till kund (output) 

(Zeithaml & Bitner, 2000). Figur 1 är en övergripande modell med syfte att visuellt visa en 

process livscykel. Modellen avser ingen särskild process utan går att applicera på alla 

processer. Beroende på vilken process man avser att analysera kommer värdena i modellen 

att anpassas (Grönroos & Ojasalo 2004). 

 

 

Figur 1. Effektivitetsbegreppet, Rosenberg (1994) s 42 (omarbetad) 

 

2.2. Vertikalt styrda organisationer  

Vertikal styrning har historiskt varit det normativa sättet att styra organisationer och företag. 

Greve (2009) förklarar att det vertikala perspektivet syftar till att företaget skapar värde för 

ägarna. För att åstadkomma detta arbetar företagets ledning som ska påverka beteendet hos 

medarbetarna för att de ska arbeta mot det uppsatta målet (Greve, 2009). Organisationer 

struktureras efter funktioner där chefer beslutar och ansvarar för graden av måluppfyllelse 

jämfört med de budgetar och mål som finns uppsatta från ledningens sida (Kohlbacher, 

2010).  
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Historiskt har mätning av resultat och effektivitet byggt på styrning i hierarkiska led där 

rapporteringen skett uppåt i organisationen (Petterson & Solstadt, 2015). Det vertikala 

synsättet underlättar rapporteringen och ger chefer en god insikt över organisationen då det är 

lättare att fördela och hantera ansvar på fasta enheter än vad det är i organisationer utan klara 

och tydliga mål (Petterson & Solstadt, 2015). Även Kastberg och Siverbo (2013) menar att 

vertikala strukturer är designade för att på ett övergripligt och enkelt sätt fördela ansvar 

mellan enheter och olika nivåer.  

 

Ljungberg (2002) poängterar att historiska förändringar och förbättringsaktiviteter gällande 

industrier och organisationer har fokuserats på isolerade aktiviteter och uppgifter. Vertikala 

organisationer har fokuserat på arbetsfördelning och organisationsstrukturer och haft tydliga 

avdelningar inom organisationen. Något som kännetecknar vertikala organisationer är en 

tydlig ansvarsfördelning mellan separata avdelningar och avsaknaden av korsfunktionella 

processer (Ljungberg, 2002). Sådan ansvarsfördelning inom vertikalt styrda organisationer 

kan leda till crossovers (Christopher, Payne & Ballantyne, 1998). Det innebär att problem 

uppstår vid överlämnande till nästa avdelning och kan bero på att nästa avdelning exempelvis 

har full produktion eller att det inte förs tydlig kommunikation mellan avdelningarna vilket 

kan innebära produktionsstörningar. 

    

2.3. Horisontell styrning  

Ursprunget för horisontell styrning växte fram under 1960-talet inom amerikanska 

myndigheter med avsikt att underlätta projektbaserad förvaltning (Chenhall, 2008). Tanken 

med synsättet var att projektledare skulle sköta kostnader och deadlines för sin avdelning för 

att eliminera kommunikation mellan avdelningar vilket ansågs tidskrävande. Grönroos (2011) 

påtalar att organisationer som bedriver en tjänsteverksamhet ska fokusera sin styrning mot 

kunden. Denna styrning benämns enligt Chenhall (2008) som ett horisontellt flöde av resurser 

där organisationer antar ett kundorienterat fokus. Detta flöde kan även beskrivas genom en 

processorienterad organisation vilken kännetecknas av fokus på kundtillfredsställelse i 

motsats till hierarkier med inriktning på resultat (Kohlbacher 2010). Företag är vanligen 

organiserade i avdelningar inom företaget som innehar olika funktioner som bland annat 

marknadsföring, redovisning och produktion (Chenhall 2008). Inom dessa avdelningar följer 

ett gemensamt beslutsfattande där en person har ett tydlig ansvar för att funktionen presterar 

och genererar värde för kunden (Dauphinee & Vercio, 2016).  

 

En annan syn på det horisontella perspektivet beskrivs genom “End-to-end” (E2E) process 

(Dauphinee & Vercio, 2016). E2E är en term som tillämpas inom tjänsteprocesser som 

hänvisar från början till slutpunkten för en tjänst. E2E innebär att eliminera så många 

mellansteg som möjligt för att effektivisera och öka prestandan i en process. Genom 

implementering av E2E kan en process förbättras i form av ökad kundtillfredsställelse och 

reducerad kostnad. E2E riktar sig således till den totala kundupplevelsen. Kundkraven anses 

vara centrala och ska vara tydligt formulerade då det är genom dessa krav som avdelningarna 

riktar sin process till. Ett exempel från en banks kundadministrationschef lyder:  
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"All department scorecards are green, but our customer satisfaction scorecard is in the 

ditch." (Dauphinee & Vercio, s.38, 2016). 

 

Dauphinee och Vercio (2016) menar att detta indikerar att samtliga processer arbetat isolerat 

och inte sett till kundens helhetsupplevelse. Grönroos (2011) delar denna syn då han 

framhäver att en kund inte söker en vara eller tjänst utan en helhetslösning. Detta perspektiv 

gör kunden och relationen till denne till en process där företagets olika delar involveras vilket 

innebär att en mängd faktorer kombineras. Precis som Nilsson (2003) också diskuterar är 

komplexiteten och variationen i tjänsteprocesser en utmaning att hantera i det horisontella 

perspektivet.    

    

2.4. Skillnader mellan horisontellt- och vertikalt perspektiv  

Vad som skiljer det traditionella vertikala perspektivet mot det processinriktade horisontella 

perspektivet är en komplicerad och avancerad fråga att besvara. Chenhall (2008) 

argumenterar om vikten av att organisationer utvecklas till att tillämpa horisontella 

perspektiv.  

  

Det vertikala perspektivet har använts för att fördela ansvar mellan olika funktioner och 

avdelningar. Att klassificera och förstå var en kostad uppkommit och var den ska placeras är 

enligt Kastberg och Siverbo (2013) en av fördelarna med det vertikala perspektivet. Enligt 

dem är kostnadsklassificeringen en av de avgörande orsakerna till varför industrier tillämpar 

det vertikala perspektivet. Här uppstår den tydligaste skillnaden mellan perspektiven. 

Klassificering av kostnader är mer komplicerat i processbaserade organisationer då 

styrningen sker horisontellt (Petterson & Solstadt, 2015).  

 

En skillnad som påverkat utvecklingen och företagens sätt att tillämpa de olika perspektiven 

är hur kunderna integreras i företagens processer. Grönroos (2011) konstaterar att 

tjänsteföretag bör vara konstruerade utifrån ett horisontellt perspektiv snarare än det vertikala 

perspektivet därför att kunder till tjänsteföretag är mer integrerade i deras processer. Agya 

Yalley och Singh Sekhon (2014) framhäver perspektivens olikheter där de reflekterar kring 

komplexiteten att avgöra när en tjänst är levererad jämfört med en vara. Kundernas ökade 

integration i tjänsteprocesser framhäver dem som en anledning till varför det skett ett skifte 

gällande organisationsstyrning. Den högre komplexiteten och kundernas medverkan leder till 

högre variation i tjänsteprocesser. 

 

 

2.5. Variation i tjänsteprocesser   

Variationer förekommer i alla typer av processer och syftar till att resultatet inte alltid blir 

lika vid samma input och resursnyttjande (Christopher et al. 1998). Schmenner (2004) hävdar 

att lägre variation inom tjänsteprocesser leder till högre produktivitet. Joustra, Kolfin, van 

Dijk, Koning och Bakke (2012) poängterar att en process kan förbättras genom att öka 

effektiviteten snarare än att tillsätta extra resurser. Innebörden av deras resonemang syftar till 

att fokus bör vara att göra saker rätt och fokusera på kvaliteten, istället för att tillsätta extra 

resurser. 
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Figur 2. Variation i tjänsteprocess (Johanzon, 2006).   

 

Figur 2 presenterar ett antal faktorer som påverkar variationen inom tjänsteföretag. Som 

figuren antyder finns det olika typer av variation som förekommer i olika delar i en 

tjänsteprocess. Tjänsteprocesser skiljer sig åt då kunden inverkar i processen vilket medför att 

processens output blir mer komplex då den kan uppfattas olika av kunder (Zeithaml & Bitner, 

2000). Lovelock och Gummesson (2004) menar att det är en viktig aspekt att skilja på 

variationen i kundernas integration i processen och kundupplevelsen. Relevant att studera är 

att integrationen med kunden kan variera beroende på situation. Variationen är större i 

tjänsteprocesser även om företag vill få processerna mer standardiserade. Grönroos & Ojasalo 

(2004) påpekar dock att tjänsteprocesser endast kan standardiseras till en viss del med tanke 

på dess unika förädling mellan input och output. Det är även svårt att jämföra antal inputs i  

förhållande till outputs i en tjänsteprocess. Ett mer standardiserat arbetssätt skapar 

förutsättningar för att hålla variationen låg vilket gynnar företaget på sikt (Schmenner, 2004). 

Ett standardiserat arbetssätt skapar fördelar vid delade arbetsuppgifter då det medför att 

personal utför en arbetsuppgift på liknande sätt, samt att den interna kommunikationen 

gynnas. Det leder till att problem och defekter enklare kan analyseras och åtgärdas vilket på 

sikt kan förbättra företagets arbetsgång. Ljungberg och Larsson (2012) betonar att 

personalens unika hantering i en process ökar den variation som förekommer inom en process 

och i sin tur hur kunden upplever genererad output. Genom kompetensutveckling hos 

personalen ökar förståelsen för arbetsuppgifterna vilket anses minska denna typ av variation.  

 

Komplexiteten inom tjänsteprocesser gör det diffust att avgöra hur mycket input en tjänst har 

samt svårigheten att klassificera output gällande vad som anses vara en levererad enhet 

(Grönroos & Ojasalo 2004; Agya Yalley & Singh Sekhon, 2014). Ytterligare svårigheter i en 

tjänsteprocess output är att tjänster vanligen inte går att lagra vilket ställer krav på att hantera 

efterfrågesvängningar. Detta medför att angiven input inte alltid kommer leda till samma 
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output utan att varje förädlingsprocess kommer bli unik. Konsekvenserna av den unika 

hanteringen är enligt Grönroos & Ojasalo (2004) en indikation på att variation inom en 

process uppstår. Författarna poängterar att endast om kvaliteten i en process är konstant 

mellan input som används och output som produceras kan variationen minimeras. 

 

Faktorer som påverkar alla typer av variation inom tjänsteföretag presenteras ovan i figur 2. 

Som tidigare nämnts skiljer sig tjänsteprocesser från industriföretag men också mellan 

varandra. Att skapa förståelse och ha vetskap om hur dessa faktorer skiljer sig åt inom olika 

processer samt hur de, var för sig eller i samverkan av varandra, påverkar variationen i en 

process kommer enligt Schmenner (2004) öka produktiviteten och således den inre 

effektiviteten. 

 

2.6. Analysmodell 

Som tidigare problematiserats föreligger det olikheter mellan en process variation beroende 

på om det är en tjänsteprocess eller en tillverkningsprocess. Tjänsteprocessers komplexitet 

och unika utformning orsakar en hög variation vilket påverkar den inre effektiviteten. Inom 

tillverkningsprocesser tenderar input och output att vara standardiserade vilket anses 

eliminera en stor del av variationen (Schmenner, 2004). Ett standardiserat arbetssätt inom 

tillverkningsprocesser gör det möjligt att tillämpa relevanta och kvalificerade mätverktyg och 

mått på hur den inre effektiviteten förhåller sig i processen. Till exempel kan standardiserade 

tillverkningsprocesser jämföras med varandra samt över tid för att identifiera skillnader i tid 

och kvalitet. Då de flesta tjänsteprocesser inte kan förlita sig eller arbeta mot samma typ av 

standardisering ställer det andra krav på processens utformning samt personalens kunskap 

och förståelse om vilka faktorer som påverkar processens inre effektivitet (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Denna förståelse till vad som orsakar variation i en tjänsteprocess är central 

för att kunna utvärdera processens resultat och på så sätt kunna förbättra den inre 

effektiviteten. 

 

Den analysmodell vi valt att tillämpa är en redan empiriskt prövad modell som tagits fram 

som underlag för värdering av tjänsteprocessers inre effektivitet. Modellen har en praktisk 

anknytning till SAS Ground Services (SGS) och tentamensprocessen vid Örebro universitet. 

Gunnarsson och Johanzon (2007) hävdar att de faktorer som presenteras i modellen är de 

mest centrala när det kommer till utvärdering av tjänsteprocessers inre effektivitet samt att 

modellen kan användas för utvärdering av serviceprocesser. De påpekar dock att ytterligare 

forskning får avgöra i vilken utsträckning dessa faktorer kan generaliseras till andra typer av 

tjänsteprocesser och eventuellt modifieras om så krävs. 

 

Modellen har utvärderats av respondenter i sammanlagt 7 grupper om 1-3 personer där 

samtliga respondenter har genomgått processrelaterade utbildningar och har stor erfarenhet 

från processrelaterat arbete. Respondenterna upplevde faktorerna i modellen som relevanta 

och att de tydligt speglar den inre effektiviteten. En styrka som respondenterna framhävde av 

modellen är att den fokuserar på en faktor i taget vilket underlättar vid diskussioner om den 

upplevda komplexiteten inom ämnet (Gunnarsson & Johanzon, 2007). 
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Följande modell utgår från fyra faktorer som påstås vara de mest centrala när det kommer till 

utvärdering och analysering av den inre effektiviteten i tjänsteprocesser. Dessa faktorer är 

ledtid, kapabilitet, resursnyttjande och flexibilitet och anses vara de faktorer som har störst 

påverkan på den inre effektiviteten och kommer därmed utgöra utgångspunkten för vår analys 

av OKQ8 Shared Service inre effektivitet. Trots att faktorerna står enskilt var för sig finns det 

kopplingar mellan dessa och hur de påverkar varandra vilket varierar utifrån varje enskild 

process och den unika omgivningen den verkar inom. Analysmodellen är omarbetad i syfte 

att förtydliga dess två dimensioner, processens prestation och förutsättningar, vilka syftar till 

att underlätta en värdering av den inre effektiviteten. Själva omarbetningen kommer inte ha 

någon betydelse för faktorernas påverkan på den inre effektiviteten utan har endast 

genomförts i ett förtydligande syfte för läsaren. 

 

 
Figur 3. Inre effektivitet i tjänsteprocess. (Johanzon, 2006), (omarbetad). 

 

2.6.1. Ledtid 

Schmenner (2004) definierar ledtid som tiden från processens start tills den är fullbordad. Hur 

lång tid en process tar är ett mått på hur effektiv processen är. Ju längre tid en process tar 

desto högre sannolikhet är det att det är slöseri vid resursanvändandet. Anledning varför vissa 

processer tar längre tid kan bero på ställtid, onödiga bearbetningssteg eller överproduktion. 

Dock är inte alltid kort ledtid önskvärt eftersom det nämligen kan tolkas som en 

kvalitetsbrist, det vill säga att kapabiliteten blir låg. En del processer arbetar med deadlines 

vilket innebär att man har ett tidsbestämt datum när processen ska vara klar. I dessa fall är 

kort ledtid inte av prioritet utan det viktiga är att processen är fullbordad och klar innan 

deadlines slut. Schmenner (2004) lyfter fram att ett snabbare och ett mer jämnt flöde av 

material som färdas genom en process påverkar produktiviteten positivt i den processen. 

 

Gunnarsson och Johanzon (2007) argumenterar för att ledtiden kan påverka processens 

kapabilitet, men att ledtiden i sig påverkas av vilken grad av flexibilitet processen besitter. 

Författarna nämner att ledtid och kapabilitet i en tjänsteprocess är de faktorer med starkast 

koppling till varandra och att dessa utgör mått på processens prestation (se figur 3), vilket 

innebär hur väl en process lyckas leverera. 
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2.6.2. Kapabilitet      

Kapabilitet beskrivs som hur bra en process är att leverera och att det görs på rätt sätt. Det är 

ett slags mått på processens interna kvalitet (Bo Bergman och Bengt Klefsjö, 2002). Agya 

Yalley och Singh Sekhon (2014) beskriver att varje företag är inblandad i en 

produktionsprocess, vilket innebär omvandling av inputs till outputs. Varje system upplever 

processer som kanske inte överensstämmer med föreskrivna standarder vilket påverkar 

processens kapabilitet. Kapabiliteten styrs av hur resurser nyttjas och om något fel sker i 

processen. Fel som kan uppstå i en process kan exempelvis vara planeringsmissar, 

kvalitetsbrister eller prioriteringar av de resurser man har till förfogande. Om sina resurser 

nyttjas fel eller om de resurser som man har till sitt förfogande saknas när de behövs kommer 

det att påverka ett företags kapabilitet negativt. Exempel på detta är om resurser flyttas till 

andra avdelningar i syfte att vara flexibla, vilket kan leda till att andra processer saknar 

resurser som medför att man inte kan leverera och att det görs på rätt sätt (Johanzon, 2006). 

 

2.6.3. Resursnyttjande 

Resursnyttjande handlar om att ha rätt resurser på rätt ställe. Att nyttja sina resurser på rätt 

sätt gör att variationen och ledtiden kan minimeras samtidigt som kundnyttan maximeras då 

en process har begränsade resurser (Field et al, 2006). Att skapa förståelse för hur dessa 

resurser bör användas på ett effektivt sätt anses påverka processens produktivitet och 

prestanda. Grönroos och Ojasalo (2004) beskriver resursnyttjandet som viktigt i 

tjänsteprocesser eftersom man inte alltid har möjlighet att lagra en tjänst. Detta medför att en 

resurs antingen används till en annan uppgift eller förblir outnyttjad.  

 

Att minimera resursnyttjandet och vara kostnadseffektiva tas för givet i många 

organisationer. Detta kan dock leda till att resurser delas mellan processer vilket lätt leder till 

ökad variation. Om en process bygger på ett brett kundsegment krävs en flexibel organisation 

med varierande kompetenser och ett ökat resursnyttjande. Därmed skiljer sig resursnyttjandet 

från olika företag på grund av processers målsättning (Slack et al, 2013) 

 

2.6.4. Flexibilitet   

Flexibilitet beskriver processens förmåga att hantera speciella behov och situationer 

(Rentzhog, 1998; Ljungberg & Larsson, 2012). Slack et al. (2013) definierar flexibilitet som 

processens förmåga till förändring. Johanzon (2006) beskriver detta begrepp som en 

processförutsättning att hantera variationen som tjänsteprocesser utsätts för. Det kan även 

innebära hur pass benägen man är på att förflytta en resurs som man redan har tillgång till i 

processen. Johanzon (2006) refererar till Harrington (1991:74) som beskriver termen 

flexibilitet som anpassningsbarhet vilket exemplifieras i hur ett företag kan möta ett 

varierande kundönskemål eller genomföra förändringar i processen för att uppnå 

konkurrensfördelar. Slack et al. (2013) beskriver även fyra typer av flexibilitet: 

 

● Flexibilitet i produkter och tjänster - Processens förmåga att modifiera eller införa nya 

produkter och tjänster. 

● Blandad flexibilitet - Processens förmåga att producera ett brett sortiment eller en 

blandning av produkter och tjänster. 
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● Volymflexibilitet - Processens förmåga att ändra produktionsnivån för att producera 

varierande volymer av produkter och tjänster över tiden. 

● Leveransflexibilitet - Processens förmåga att ändra tidpunkt för leverans av sina tjänster 

eller produkter. 

 

Slack et al. (2013) beskriver att processer kräver olika typer av flexibilitet beroende på vilken 

affärsidé företaget har. Till exempel behöver en mataffär en blandad flexibilitet i sitt utbud 

för att kunna tillgodose ett bred efterfrågan medan ett sjukhus bland annat behöver en 

volymflexibilitet för att kunna tillgodose stora volymförändringar av patienter. Slack et al. 

(2013) menar att flexibilitet påverkar processens ledtid i den mån att ju mer flexibel en 

process klarar av att vara desto mindre tid kommer det ta för en produkt eller tjänst att färdas 

genom processen, vilket i sin tur påverkar den inre effektiviteten. 

 

2.7. Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Företag har traditionellt styrts utifrån ett vertikalt perspektiv vilket menas att styrningen sker 

från ägarnas intressen (Greve, 2009). I takt med samhällets utveckling har tjänstesektorn 

vuxit vilket resulterat i att nya perspektiv på företag och deras strukturer vuxit fram. Fler 

tjänsteorienterade företag har börjat tillämpa ett processorienterat perspektiv som innebär att 

styrningen är decentraliserad och att kunderna interagerar i processen (Chenhall, 2008; 

Grönroos, 2011). Utvecklingen från det vertikala perspektivet till tjänsteföretagens 

horisontella perspektiv har påverkat företagens sätt att arbeta och strukturera sina 

organisationer, då nya faktorer vuxit fram som avgörande för att lyckas. 

 

Tjänster varierar i utbud och utformning vilket bidrar till en komplexitet att förstå effektivitet 

i tjänsteproducerande företag (Janeschek et al, 2013). Högre grad av variation i 

tjänsteprocesser gör det viktigt för företag att vara flexibla och kunna anpassa sitt erbjudande 

efter kundernas efterfrågan. Den ofta kraftiga variationen i tjänsteprocessen gör flexibilitet till 

en central del av företagens tillgångar som kan användas för att befästa en konkurrenskraftig 

position på marknaden (Nilsson, 2003). Företag kan genom att besitta förmågan att hantera 

olika situationer bli bättre på att handskas med den variation som tjänsten kan utsättas för. 

Genom att identifiera varje unik kund och deras specifika behov, kunna sammanfoga en unik 

kombination av företagets resurser som erbjuds till kunden. 

 

Urvalet som skett gällande de teoretiska utgångspunkterna utgår från uppsatsens natur, vilket 

är processorienterade företag. Den teori som är med syftar till att på något sätt förklara olika 

faktorer som påverkar effektiviteten hos dessa bolag och ge läsaren en överblick i vad som 

kännetecknar de processorienterade företagen.  

 

Den teoretiska referensramen utmynnar i analysmodellen som utgör den röda tråden i 

uppsatsen. Analysmodellen och de valda teorierna är direkt kopplade till de variabler som 

påverkar processorienterade företag. Denna teoretiska utgångspunkt bör läsaren ha i åtanke 

då det har påverkat urvalet av teori. Om uppsatsens syfte och utgångspunkt hade varit något 

helt annorlunda skulle detta ha påverkat teorin och dess utgångspunkter. Vår teoretiska 

utgångspunkt har en koppling på uppsatsens natur och tillvägagångssättet i studien. Ett annat 
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syfte hade påverkat de teoretiska utgångspunkterna. Skulle vi istället ha studerat klassiskt 

vertikala bolag, där kunden oftast inte är inkluderad i processen hade teorin och dess 

utgångspunkter sett helt annorlunda ut. Detta försöker vi förklara och när vi i den teoretiska 

referensramen skriver om vertikal styrning är det ett exempel på när vi vill ge läsaren en 

nyanserad uppfattning av forskningsområdet. Vertikal styrning återfinns enbart inom den 

teoretiska referensramen och kommer inte diskuteras vidare i uppsatsen. Framgent i 

uppsatsen ligger fokus på horisontell styrning då OKQ8 Shared Service har en horisontell 

styrning med kunden i fokus och att både empiri och analys utgår från fallföretaget och vår 

analysmodell.   
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3. Metod 

 
I följande kapitel presenteras och diskuteras studiens upplägg och relevanta val gällande 

metod. Vi presenterar varifrån vi har hämtat vår information samt motiverar och diskuterar 

gällande det urval som ligger bakom studiens undersökning. Kapitlet avslutas med en 

reflektion gällande trovärdigheten och relevansen i den metod som tillämpats. 

 
 

3.1. Studiens upplägg och val av fallföretag 

Vår studie syftar till att ge läsaren en ökad förståelse för hur processorienterade tjänsteföretag 

kan förbättra sin inre effektivitet. Studien avgränsas till att studera OKQ8 Shared Service 

processer där två processer vilka är fakturering och avstämningar kommer att studeras extra 

djupt. Anledningen till att OKQ8 Shared Service har valts som fallföretag utgår från två 

centrala faktorer. Att det är ett tjänsteföretag med en stark kundintegration och en bredd 

gällande erbjudna tjänster till kunderna och interna processer. Den höga graden av 

kundintegration samt hög grad av processorientering som präglar organisationen gjorde att 

OKQ8 Shared Service passade vår planerade studie på ett bra sätt. Att en av studenterna hade 

tillgång till bolaget och blev tillfrågad av VD att använda bolaget till uppsatsen underlättade 

valet av fallföretag, men var inte den bidragande faktorn till val av fallföretag. 

 

Vi har gjort ett aktivt val att avgränsa vår studie till ett fallföretag och studera detta företagets 

processer istället för att tillämpa flera fallföretag där processerna skiljer sig mellan företagen. 

Detta hade resulterat i att det skulle blivit mer komplicerat att undersöka processerna ur ett 

generellt perspektiv samt att analysera några förutbestämda processer, därför väljer vi att 

tillämpa ett fallföretag.  

 

Processen inleddes med att söka adekvat litteratur och forskning utifrån det aktuella ämnet. 

När val av analysmodell var klar började konstruktionen av intervjuguiden, se bilaga 1. 

Nästkommande del var att undersöka hur vi skulle gå tillväga i datainsamlingen för att samla 

in sakenlig information. Vi valde att genomföra djupgående intervjuer för att säkerställa ett så 

passande underlag av information som möjligt. Den avslutande delen av processen var att 

utifrån den insamlade informationen och den teoretiska referensramen analysera materialet 

för att presentera resultat och slutsatser.   

 

3.2. Metodval & Forskningsdesign 

I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats. Kvalitativ forskning karaktäriseras av 

djupgående svar där stor vikt läggs vid intervjupersonernas egna uppfattning och synsätt 

(Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ strategi är lämpligt att använda för att få möjlighet till 

djupgående och utförliga svar av ett mindre antal respondenter, vilket stämmer överens med 

vårt urval som presenteras senare i detta kapitel (Jacobsen, 2017). Syftet med studien är att 

skapa förståelse för hur processorienterade tjänsteföretag kan förbättra sin inre effektivitet 

och därmed är kvalitativ metod lämplig för att få mer detaljerade svar. 
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Genom valet att tillämpa en kvalitativ metod har vi valt bort det kvantitativa synsättet som 

har sin bakgrund i naturvetenskapen där fokusering ligger på objektiva och empiriskt 

kvantifierbara mätningar. Dessa kvantifierbara mätningar riktar sig vanligtvis mot ett bredare 

urval med betydligt fler respondenter vilket inte är aktuellt för vår studie. Med en kvalitativ 

metod får vi ut betydligt mer djupgående svar från våra respondenter än vad exempelvis en 

enkätundersökning hade gjort. Om en kvantitativ metod istället hade använts måste forskaren 

ha en viss förkunskap inom ämnet för att veta vilken information som är värd att samla in då 

denna metod inte ger lika välutvecklade svar. En kvalitativ metod lämpar sig bättre när man 

inte har någon direkt förkunskap inom ämnet som ska studeras och där man är öppen för 

oväntade händelser. Syftet med en kvantitativ metod är även att generera svar som snabbt kan 

kodas och bearbetas (Bryman & Bell, 2013). 

 

Forskningsdesign är det tillvägagångssätt som berör användandet av en metod. I denna studie 

har vi använt oss av en fallstudiedesign vilket innebär att detaljerat studera den rådande 

komplexitet och specifika natur som föreligger i ett specifikt fall. Ett specifikt fall förknippas 

ofta till en viss arbetsplats eller organisation. Fallstudiedesign är en mycket populär och ofta 

använd forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning. Fallstudier förknippas ofta med 

kvalitativ metod då ett försök till att förstå verkligheten och en granskning av ett visst fall 

uppstår. Denna fallstudie kommer genomföras i en så kallad intern fallstudie. Med det menas 

att undersökningen äger rum för att få inblick i detaljerna i ett specifikt fall och inte för att få 

kunskap om andra typer av fall eller för att kunna söka svar om generella frågeställningar. Vi 

kommer vidare i detta kapitel att motivera vår syn på studiens generaliserbarhet vilket kan 

kopplas till detta resonemang (Bryman & Bell, 2013). 

  

Det som skiljer en fallstudiedesign från andra tillvägagångssätt är att forskarna visar ett 

intresse av att undersöka ett visst typ av fall. Inledningsvis i detta arbete motiverades valet av 

fallföretag där en av författarna fick en förfrågan om att problematisera och lösa ett internt 

problem som belystes inom företagets processer. Författarna började därefter undersöka 

forskningsområdet och identifierade ett nämnvärt problem där OKQ8 Shared Service skulle 

passa bra in i en fallstudie. Det som även kännetecknas av en fallstudiedesign är att det ligger 

i författarnas intresse att studera unika drag hos ett specifikt fall, vilket brukar kallas för ett 

idiografiskt synsätt. Inledningsvis beskrevs att varje tjänsteprocess är unik vilket bidrog till 

författarnas intresse att studera vilka unika drag som kan tänkas förekomma inom detta 

företag (Bryman & Bell, 2013). 

  

Fördelarna med att använda en fallstudiedesign är att forskarna får chansen att framhäva 

unika aspekter i ett specifikt fall. Det ökar även möjligheten till konkretisering där teoretiska 

utgångspunkter kan appliceras på ett fall vilket skapar ytterligare förståelse till angiven teori. 

Nackdelarna med att använda en fallstudiedesign är att resultaten kan vara svåra att 

generalisera. Det kan även medföra vissa begränsningar i att det enskilda fallet studeras 

isolerat gentemot den miljö den verkar i (Bryman & Bell, 2013). 
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3.3. Datainsamling  

Utifrån problemformuleringen från OKQ8 Shared Service har insamlad data som behandlat 

ämnet effektivitet bestått av vetenskapliga artiklar och böcker. Artiklarna har samlats in från 

vetenskapliga databaser där vi sökt från Google Scholar. Vi har använt oss av olika kriterier 

vid sökning av vetenskapliga artiklar för att få så träffsäkert underlag att bearbeta. Utifrån 

forskningsområdet valdes relevanta sökord ut för att få en insikt i litteraturen och för att 

möjliggöra ett mer precist sökresultat. De sökord som valdes ut var: service process, 

efficiency, productivity och processes. Utifrån de träffar vi fick valdes artiklar ut efter årtal 

och relevans till forskningsfrågan.  

 

Detta var en krävande process där många artiklar skulle gallras. Vi valde att använda oss av 

årtal i sökningen för att få så aktuell information som möjligt. Detta möjliggjorde en enklare 

process att välja ut relevanta artiklar utifrån vårt forskningsområde. Dock var 

forskningsområdet knapp i en del avseenden och äldre artiklar valdes ut på grund av 

avsaknaden av nyare artiklar. Bryman och Bell (2013) klassar elektroniska källor i form av 

vetenskapliga artiklar som trovärdiga källor till information.  

 

Datainsamling i form av intervjuer har genomförts med anställda på det valda fallföretaget. 

Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes med hjälp av ett förbestämt frågeschema 

med möjlighet till följdfrågor vid passande tillfälle. Intervjuguiden utformades på ett liknande 

sätt mellan intervjupersonerna men anpassades något till varje respondents befattning inom 

företaget. Strukturerade intervjuer valdes för att framställa användbar information i avseende 

att kunna besvara studiens frågeställning (Jacobsen, 2017). Bryman och Bell (2013) beskriver 

att personliga intervjuer är vanligt förekommande i företagsekonomisk forskning. Personliga 

intervjuer möjliggör ett öppet samtal där följdfrågor kan ställas på ett mer naturligt sätt till 

skillnad från mail och enkät. Telefonintervjuer underlättar möjligheten till följdfrågor men 

valdes bort på grund av de visuella bristerna vilket medför att intervjupersonerna och 

respondenten inte kan se varandra (Bryman & Bell, 2013). Detta medför hinder i att 

personerna inte kan gestikulera vid sina svar samt notera ansiktsuttryck hos motparten vilket 

kan underlätta för en följdfråga. Ett öppet samtal ger även respondenten möjligheten att 

vinkla och rikta samtalet till ett håll som den anser vara relevant för frågans huvudsyfte 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Total genomfördes sex intervjuer, á 30-45 minuter, under två dagar. Intervjuerna utfördes 

enskilt med var och en av respondenterna för att få deras syn på ämnet och för att inte riskera 

att respondenterna skulle bli påverkade av varandra. För att inte riskera att svaren skulle 

misstolkas så medverkade samtliga intervjupersoner under intervjuerna där olika roller 

bestämdes innan samtalet. En person fokuserade på att ställa frågor samt föra 

sammanfattande anteckningar medans övriga två personer fyllde ut samtalet med följdfrågor 

och övriga tillägg. Intervjun spelades in efter godkännandet av respondenten för att sedan 

transkriberas. Jacobsen (2017) påstår att det är en fördel att spela in intervjun då ögonkontakt 

med respondenten kan hållas vilket utgör en svårighet vid antecknande. En inspelad intervju 

medför även en säkerhet i att ingen information går till spillo, vilket kan förekomma vid 

antecknande. 
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Efter datainsamlingen sammanställde vi respondenternas svar. Vi valde att i ett extern 

dokument sammanställa samtliga intervjuer på respondentnivå. Själva analysen av materialet 

skedde genom att vi jämförde respondenternas olika svar på varje fråga med varandra. Under 

denna process kunde vi uppmärksamma eventuella likheter och skillnader i svaren hos 

respondenterna. Dessa likheter och skillnader sammanfattades löpande i ett separat 

dokument. Sammanfattningarna förenklade vår analys då det på ett klarare och mer 

överskådligt sätt gick att urskilja mönster hos respondenterna. Vi har även haft mailkontakt 

med respondenterna efter att intervjuerna genomförts för att möjliggöra ett tydligare och mer 

utvecklat resonemang där vi upplevde att information saknades eller behövdes förtydligas.  

 

3.4. Urval 

Som tidigare nämnts arbetar en av författarna på OKQ8 Shared Service som är företaget där 

intervjuerna har skett. Samtliga respondenter arbetar på samma kontor i Västerås vilket är en 

fysisk avgränsning som gjorts då vi inte eftersträvar en jämförande studie utan vill 

åstadkomma djupgående intervjuer. Gällande antalet respondenter har vi utgått från 

Jacobsens (2017) tankar om att kvalitativa studier för att uppnå ett optimalt resultat bör 

omfatta 4-8 personer. Jacobsen (2017) menar att ett för stort antal respondenter kan resultera i 

att den insamlade informationen blir för svårhanterlig och komplex att arbeta med. Därför har 

sex personer intervjuats för att möjliggöra väl genomförda och djupgående intervjuer.  

 

De respondenter som deltog i undersökningen är medarbetare med god insikt i företagets 

processer. Då vi ville komma åt information om de olika gruppernas sätt att hantera olika 

sorters processer var insikt i gruppernas arbetsprocesser en avgörande faktor. Vi fokuserade 

på att intervjua anställda som kan förhålla sig till frågorna vi ställer vilket överensstämmer 

med vad Alvehus (2013) hävdar är viktigt att ha i åtanke vid planering av datainsamling. 

Antingen tillhör respondenten management-teamet eller så har denna stor erfarenhet och 

insikt i bolagets och den unika gruppens processer. Respondenterna är insatta i de olika 

gruppernas arbeten och aktuella processer samt att de är delaktiga i det övergripande 

strategiarbetet för hela företaget. Vårt urvalskriterium hoppas vi skall leda till att vi intervjuar 

respondenter med relevant och varierande erfarenhet samt att vi täcker in samtliga grupper på 

kontoret i undersökningen. Respondenterna har aktiva roller i de olika processerna där de är 

en del av det vardagliga arbetet samt som de har en aktiv roll i att försöka förbättra företagets 

processer. Att samtliga respondenter utan en tillhör management-teamet hoppas vi inte ska 

påverka svaren på ett negativt sätt utan resultera i att vi får detaljerad information om de olika 

gruppernas arbetssätt gällande ett antal processer.  
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Tabell 1, urval.  

Respondenter Arbetserfarenheter Arbetsuppgifter 

Respondent 1 18 år i branschen. Implementerar övergripande strategier för hela företaget. Är ytterst 

beslutsansvarig för OKQ8 Shared Service dagliga arbete. Del av 

managementteamet. 

Respondent 2 34 år i branschen.  Arbetar med analys och rådgivning i en grupp samt är ytterst ansvarig för projekt 

som spänner mellan olika grupper på bolaget.   

Respondent 3 31 år i branschen.  Ansvarig för sina flera gruppers operativa arbete och beslut som påverkar dem. Är 

den personen som ansvarar för försäljningen av tjänster mot kund. Del av 

managementteamet. 

Respondent 4 12 år i branschen.  Ansvarig för den legala redovisningen och bokslut. Har en roll som innefattar 

chefskap över en grupp men även inblandning i andra grupper. Del av 

managementteamet. 

Respondent 5 13 år i branschen.  Ansvarar för sina gruppers arbete och beslut som påverkar dem. Har en central del 

i det förändringsarbete som just nu pågår i en av dennes grupper. Del av 

managementteamet.  

Respondent 6 5 år i branschen.  Arbetar med analys och löpande granskning av finansiella transaktioner. Leder sin 

grupp i arbetet mot kund. Är ansvarig för sin grupps prestation och utveckling.  

 

 

Urvalet hade kunnat skett utifrån andra faktorer än de som vi beslutade att utgå ifrån. Istället 

för att intervjua seniora medarbetare, varav många med en chefstitel, hade vi kunnat intervjua 

samtliga anställda inom en grupp eller personer utan någon chefstitel. Ett förändrat urval hade 

med all sannolikhet resulterat i ett förändrat empiriskt underlag. Genom att intervjua anställda 

utan samma gedigna insikt i företagets processer hade vi fått ett praktiskt perspektiv där fokus 

hade varit på hur de olika arbetsuppgifterna hanteras. Det förändrade empiriska underlaget 

hade förmodligen påverkat studien och det som presenterats i den. 

 

Det empiriska underlaget som hade genererats hade inte varit fel, utan resulterat i en annan 

sorts svar. Vi hade fått en annorlunda inriktning på vår studie genom att göra andra 

metodologiska val.  

 

3.5. Etiska principer och metodkritik  

Det finns vissa uppenbara risker med att genomföra intervjuer vilket vi som författare bör 

reflektera över. En risk är att det är komplicerat att säkerställa hur sanningsenliga 

respondenternas svar är. Då samtliga respondenter är anställda på företaget de intervjuas på 

kan det innebära att svaren påverkas av deras preferenser och att anställda generellt vill tala 

positivt om sin arbetsgivare. Därför har vi fokuserat på att konstruera en intervjuguide som 

gör det möjligt att få så specifika och detaljerade svar som möjligt.  
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En central del under intervjuerna är att klart och tydligt framföra syftet med undersökningen 

för att respondenten ska vara insatt i varför intervjun sker. För att intervjuerna ska ge 

maximalt med information och för att säkerställa respondenternas uppfattning av intervjun 

har ärlighet och transparens varit en självklarhet. Våra intervjuer inleddes med en förklaring 

att respondenten är anonym och att intervjun kan avbrytas när som helst, detta för att ta 

hänsyn till samtyckeskravet som enligt Bryman och Bell (2013) innebär att respondenterna är 

fullt medvetna om att studien är frivillig.  

 

En nackdel med att utföra intervjuer är att respondenten är tvingad till att besvara frågorna på 

plats utan vidare tid för reflektion. Därför hade de olika respondenterna i förebyggande syfte 

blivit informerade i förväg om vad intervjun skulle handla om, även om specifika frågor inte 

presenterats. Ytterligare kritik mot den valda metoden är att frågorna som ställs ofta kan vara 

relativt djupa och omfattande vilket kan innebära att antalet frågor reduceras. De frågor som 

man undersöker på djupet får man nyanserade och tydliga svar, men reduceringen av antalet 

frågor kan innebära att något ämne inte diskuteras i intervjun, vilken kan förebyggas genom 

att respondenten får utrymme för eget resonemang där denna kan fylla ut med sånt som fattas 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

3.6 Intern giltighet 

Intern giltighet handlar om huruvida resultaten man kommit fram till i undersökningen är 

trovärdiga eller inte. För att öka studiens interna giltighet finns det enligt Jacobsen (2017) 

flera faktorer att ta hänsyn till. En av faktorerna är omgivningen där intervjuerna sker. Han 

förklarar att omgivningen bör vara en säker och van miljö för respondenterna. Om den som 

blir intervjuad känner att den befinner sig i en säker och naturlig miljö kan det bidra till att 

svaren blir mer sanningsenliga och därmed mer användbara. Med utgångspunkt i detta valde 

vi att utföra samtliga intervjuer i samma mötesrum på respondenternas kontor i Västerås. Det 

gör enligt Jacobsen (2017) att intervjuerna blir mer lika varandra och att externa faktorer som 

miljö inte påverkar resultatet. Utöver att intervjuerna utspelade sig på samma plats valde vi 

att fördela roller mellan oss som intervjuade vilket har nämnts tidigare i metodavsnittet. 

Jacobsen (2017) nämner en genomgående rollfördelning som en bra faktor att minska 

variationen och reducera antalet faktorer som gör att de olika intervjuerna skiljer sig från 

varandra.  

 

Ytterligare en faktor som Jacobsen (2017) antyder är ett vanligt förekommande fel som 

intervjuaren gör att det förekommer slarv vid förandet av anteckningar. Det är svårt att 

anteckna allt som respondenten säger samt vara beredd på att ställa intressanta följdfrågor. Då 

samtliga sex intervjuer var över 30 minuter långa finns det risk att vi blandar ihop deras svar. 

Därför valde vi att efter godkännande från varje enskild respondent spela in intervjuerna för 

att säkerställa en säker materialhantering och minska risken för att slarv. Genom att spela in 

intervjuerna finns fler chanser att gå igenom intervjuerna igen.  
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3.7 Extern giltighet  

Jacobsen (2017) klassar studiens externa giltighet som de resultat en forskning kommer fram 

till är generaliserbar eller inte. Om de slutsatser och bidrag som presenteras går att tillämpa 

på andra företag eller branscher eller om det enbart passar till ett specifikt 

undersökningsobjekt. Tidigare nämnt har motiveringar gjort att detta är en intern fallstudie 

som innebär att enbart ett fallföretag har undersökts som är OKQ8 Shared Service. När 

undersökningen enbart grundar sig på ett fallföretag ska man vara försiktig med att uttala sig 

att resultatet går att generalisera på andra företag och branscher (Bryman & Bell, 2013). 

Studien är en kvalitativ studie och grundar sig på enbart sex respondenter vilket medför 

begränsade möjligheter att generalisera resultatet. Dock har liknande åsikter upprepat sig 

flertalet gånger hos respondenterna vilket tyder på att de är någorlunda representativt och 

därmed har viss extern giltighet. Jacobsen (2017) är dock tydlig med sitt resonemang att 

kvalitativa fallstudier inte har för avsikten att generalisera utan att istället förstå ett ämne och 

få fördjupade kunskaper inom det.    

 

Den analysmodellen som vi har tillämpat har som tidigare nämnts testats empiriskt på SAS 

Ground Services (SGS) och tentemensprocsessen vid Örebro Universitet. Att modellen testats 

tidigare två gånger medför viss extern giltighet även om den externa giltigheten skulle vara 

högre om den testats flertalet gånger. Tidigare respondenterna har även uttryckt positivt 

avseende de begrepp som modellen ger uttryck för som anses vara de mest centrala för att 

förklara ett företags inre effektivitet (Gunnarsson & Johanzon, 2007). Att samtliga tidigare 

respondenter uttryckt sig positivt om modellen medför extern giltighet och att modellen går 

att testa på andra processorienterade företag för att förklara dess inre effektivitet. Dock får 

ytterligare forskning utreda i vilken utsträckning modellen kan generaliseras till andra typer 

av tjänsteprocesser. Därav öppnar vi upp för att modellen vidare testas empirisk av forskare 

för att undersöka om modellen kan generaliseras på andra processorienterade företag. 
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4. Empiri  

 
I följande kapitel presenteras den empiri som samlats in från intervjuerna. Kapitlet inleds 

med en motivering gällande strukturen innan de centrala begreppen presenteras. 

Respondenternas syn på effektivitet, ledtid, kapabilitet, resursnyttjande och flexibilitet 

presenteras separat i angiven ordningsföljd.  

 
 

4.1. Förklaring av struktur 

Vi har valt att dela upp kapitlet utifrån centrala begrepp som förekommer i den teoretiska 

referensramen. Det innebär att respondenternas svar gällande ett begrepp presenteras 

tillsammans vilket kan visa på likheter och skillnader gällande synen på dessa. Anledningen 

till att vi tematiserar följande avsnitt beror på att mönster hos respondenterna framträder 

tydligare. Respondenterna benämns utifrån tabell 1 i de fall de citeras. Om respondenterna 

delar åsikter kommer det inte att preciseras vilka som uttryckt detta då vi undersöker 

generella mönster inom fakturerings och avstämningsprocesserna som är våra primära 

processer i studien. Hela intervjuguiden kan hittas i bilaga 1. 

 

4.2. Effektivitet 

Fyra av respondenterna svarade att effektivitet handlar om processens tid i förhållande till 

kvalitet, vilket är analysmodellens ledtid och kapabilitet. De beskrev att man kan effektivisera 

arbetet med fakturering och avstämning antingen genom att uppnå högre kvalité på samma 

tid, eller att uppnå samma kvalité på kortare tid. Övriga två respondenter framhävde att 

effektivitet handlar om att leverera enligt mål respektive att leverera på utsatt tid. På frågan 

om de ansåg att de arbetar effektiv råder det olika uppfattningar. Tre av respondenterna angav 

att de i dagsläget arbetar effektivt, men att det förekommer händelser i processen som inte går 

att förutspå. Två av respondenterna poängterade att arbetet inte sker effektivt. Motiveringen 

var att större delen av arbetet består av avstämningar och kontroller som skulle kunna 

automatiseras samt att det förekommer problem med företagets IT-system vilket gör att 

fakturering och avstämningsprocesserna utsätts för ställtider. Återstående respondent svarade 

ja och nej vilket beror på typ av process. Respondenten beskrev att de nyligen genomfört 

förändringar gällande rutiner vid avstämningar, vilket medfört att de fått konstruera nya 

tillvägagångssätt gällande den processen. Det resulterar i att avstämningsprocessen inte 

interagerar helt med andra processer inom OKQ8 än vilket inte anses vara effektivt.  

 

En av respondenterna lyfte fram att möten inom organisationen inte alltid är planerade på ett 

effektivt sätt. Respondenten framhävde ett exempel där deltagare till ett möte kom 

oförberedda och där ingen riktigt visste vad som skulle göras. Detta ansågs inte vara effektivt 

då resurser går till spillo. Respondenten påstod att om samtliga personer skulle förbereda sig 

bättre inför ett möte skulle det resultera i att samma resultat uppnås fast på kortare tid, vilket 

skulle leda ett effektivare arbetsmoment.  

 

“Det är att jag kan göra mina arbetsmoment på bra tid. Jag vill inte lägga ner mer tid än vad 

som behövs utan att tumma på kvaliteten. Inte bara jobba fort utan vi vill kontrollera att det 
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blir riktigt. Först då är det effektivt. [...] Även kontrollera så att inte motsvarande uppgifter 

görs på annat håll i huset.” (Respondent 2, 2018) 

 

Två av respondenterna medgav att de inte har några specifika mål om hur de mäter 

effektivitet inom sina arbetsgrupper. Anledningen var att respondenterna ofta jobbar i kortare 

projekt där det är problematiskt att sätta upp mål om effektivitet, utan där de istället utgår 

från tidssatta leveranser. Övriga fyra respondenter medgav att man har uppsatta mål, både 

inom gruppen och för individen, för att arbeta effektivt. En respondent berättade att 

gruppmålen kan bidra till ökad förståelse för andra grupper vilket kan leda till att alla 

processer inom OKQ8 blir mer synkade. En annan respondent förklarade att de arbetar med 

nyckeltal för att skapa förståelse gällande arbetsbördan för olika perioder i processen. 

Respondenten exemplifierar detta genom att ökad förståelse inom exempelvis 

faktureringsprocessen möjliggör att man kan planera bättre vilket effektiviserar arbetet. Av de 

fyra respondenter som medgav att man arbetar efter uppsatta mål beskrevs att man följer upp 

och utvärderar dessa mål i form av medarbetarsamtal och gruppmål med jämna mellanrum. 

Om man inte uppnår ett uppsatt mål framhävde dessa fyra respondenter att det viktiga är att 

inse varför man inte uppnådde målet för att skapa förståelse för framtida målsättningar.  

 

På frågan om respondenterna tror att personalen är insatta i vilka mål som finns var det 

delade uppfattningar. Tre av respondenterna försäkrade intervjupersonerna att deras personal 

är insatta i vilka mål som finns, hur de når dit samt vad som förväntas av dem. Samtliga tre 

menade att de mål som tas fram ska genomsyra hela organisationen ända ner till individnivå 

där personalen får vara delaktiga i att ta fram dessa mål samt ge synpunkter på redan 

existerande mål. Två av respondenterna misstänkte att deras personal inte är helt insatta i 

vilka mål som finns gällande avstämningar. Anledningen berodde på byten av personal på 

ledarpositioner under tidigare räkenskapsår vilket medfört att vissa förändringar kring de 

uppsatta målen har gjorts, vilket skapat oreda hos personalen om vad som gäller. Den andra 

respondenten som svarade nej på frågan motiverade sitt svar med att man inte arbetat mot 

uppsatta mål under den senaste perioden. Detta ansågs ha gynnat en del arbetsuppgifter hos 

respondenten medans det skapade en viss osäkerhet om vad som förväntats. En av 

respondenterna hade svårt att svara på frågan då målsättningar inte förekom inom personens 

arbetsgrupp. Två respondenter poängterade även vikten av att ha mål men även ha en tydlig 

plan för hur dessa mål ska uppnås: 

 

“Konkreta aktiviteter som kommer att utföras och mätas under 2018/2019, 2019/2020 och 

2020/2021. Så man har en 3-årsplan för målen.” (Respondent 1, 2018) 

 

“Hur kan individen bidra med att uppnå gruppens mål? [...] Vad vi vill uppnå, hur når vi dit 

och till när? Sen följer vi upp ungefär en gång i månaden hur vi ligger till.” (Respondent 6, 

2018) 
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4.3. Ledtid 

Flera av respondenterna påpekade att företaget slutat registrera medarbetarnas tidsåtgång 

inom fakturerings- och avstämningsprocesserna. Motiveringarna till att avsluta denna 

mätning var att den inte gav en tillräckligt nyanserad bild av hur effektiva fakturerings- och 

avstämningsprocesserna ansågs vara. Respondenterna påpekade att endast tidmätning inte ger 

tillräckligt mycket information om kvaliteten på företagets processer. Samtliga respondenter 

framhävde tid som en av de centrala faktorerna med samband till effektivitet. Två 

respondenter påpekade att kvaliteten inte hade samma fokus som tidsåtgången i tidigare 

mätsystem. En respondent exemplifierade detta: 

 

“Det är att jag kan göra mina arbetsmoment på bra tid. Jag vill inte lägga ner mer tid än vad 

som behövs utan att tumma på kvaliteten.” (Respondent 2, 2018). 

 

Samtliga respondenter belyste företagets IT-system som en utmaning som påverkat 

ledtiderna. En av respondenterna nämnde de återkommande IT-problemen som allvarliga och 

att de bör tas på största allvar från ledningens sida. En av respondenterna sa: 

 

“Ekonomisystemet och andra system som är kopplade till det, där har vi under ett tag haft 

vissa problem” (Respondent 3, 2018) 

 

En respondent framförde att det förekommer onödig väntetid som en följd av de IT-relaterade 

utmaningarna och att det stör bland annat fakturering och avstämningar. Samtliga 

respondenter nämnde IT-problemen som den faktor med störst påverkan på ledtiderna och 

som ligger bakom uppkomsten av ofrivilliga avbrott. Tre respondenter resonerade att IT-

systemen, trots de tekniska anhopningar som uppkommit, är den enskilda faktor som kan 

bidra mest till att effektivisera fakturahantering och avstämningar. En av respondenterna 

nämnde system som lyckas interagera med varandra som en oerhörd fördel vilket skulle 

effektivisera arbetet och minska ledtider.   

 

4.4. Kapabilitet  

På frågan om det förekom dubbelarbete är respondenterna någorlunda eniga. Fem av 

respondenterna svarade att dubbelarbete gällande fakturering förekommer mellan eller inom 

deras arbetsgrupper. Ett vanligt förekommande dubbelarbete inom fakturering förklaras som 

att samma kund får fakturor från olika grupper, istället för att en grupp ansvarar för samtliga 

fakturering mot denna kund. En av respondenterna förklarade att i dagsläget kan en avdelning 

arbeta med fakturor gällande presentkort medan en annan grupp ansvarar för fakturering 

gällande hyrbilar. Det är alltså flera grupper som ansvarar för samma kunds fakturering. 

Samtliga av dessa respondenter upplevde detta som ineffektivt för organisationen och berättar 

att de ständigt arbetar med att eliminera dessa dubbelarbeten. Två av de fem respondenterna 

lyfte fram slarv och okunskap inom sin arbetsgrupp som källan till dessa dubbelarbeten. 

Övriga tre respondenter menar att liknande arbete sker av olika avdelningar utan vetskapen 

om detta. En respondent lyfte fram att detta kan bero på kommunikationsbrister mellan 

arbetsgrupperna där man inte har full koll på vad andra arbetsgrupper gör. Två respondenter 

förklarade att de arbetar mot att samköra deras avstämningsprocesser för att möjliggöra ett 



 

 

26 

 

liknande arbetssätt mellan deras grupper. En respondent exemplifierade detta med följande 

citat: 

 

“Vi har ett projekt i vår ledningsgrupp där vi kommer jobba stenhårt med att samköra våra 

processer. Vi försöker att kapa bort allt slags dubbeljobb som kan tänkas förekomma genom 

att samköra och integrera fler processer”. (Respondent 4, 2018) 

 

På frågan om vilka kompetenser respondenterna efterfrågade i sin arbetsgrupp beskrev fyra 

av respondenterna förståelse för verksamheten som den absolut viktigaste kompetensen. 

Detta innebar således förmågan att se bortom sin enskilda process för att istället se 

verksamheten som en enda övergripande process samt en nyfikenhet om andra gruppers 

arbetsområden som relevant. En respondent argumenterade att det är viktigt att inte arbeta 

enskilt utan att man måste se till gruppens bästa och gruppens roll i processen. En respondent 

beskrev att en viktigt del av ens arbete är att förstå vart man befinner sig i företagets 

övergripande process och vad som sker innan och efter ens egen inblandning. Detta ansågs 

skapa en förståelse för organisationen vilket kan underlätta vissa arbetsmoment. Övriga två 

respondenter beskrev förmågan att hantera den variation som förekommer i olika delar av 

processen och viljan att lära sig nya saker för att utvecklas som individ. 

 

En ytterligare aspekt gällande arbetet inom fakturerings- och avstämningsprocessernas 

kapabilitet framkom genom brister i företagets IT-system. Respondenterna var eniga i att 

detta både påverkar avstämningar och faktureringen negativt, såväl som företagets övriga 

processer med koppling till IT-systemet. Samtliga respondenter lyfte fram problem med 

nuvarande IT-system och att det bör tas på största allvar. Respondenterna förklarade att det 

periodvis förekommer problem med IT-systemet vilket får till följd att väntetider uppstår 

vilket ansågs ineffektivt.  En respondent preciserade detta problem med följande citat: 

 

“Det är någonting som jag tycker man borde ta på största allvar. Har man väldigt ambitiösa 

mål men om man inte kan utföra sitt arbete på grund av exempelvis IT problem då är det lätt 

hänt att man tappar motivationen. Därför är det jätteviktigt att man ger medarbetarna 

möjligheten att kunna utföra sitt jobb och kunna jobba utan onödig stress och oro.” 

(Respondent 5, 2018) 

 

4.5. Resursnyttjande  

Fyra av respondenterna poängterade vikten av att använda de resurser som finns tillgängliga 

och åstadkomma så mycket som möjligt med en tillfredsställande kvalitet. Ett sätt att uppnå 

ett effektivt resursnyttjande var enligt dessa respondenter att använda sina resurser så 

lämpligt som möjligt. En av respondenterna uttalade sig om resursnyttjande och sa: 

 

“Du har x antal uppgifter som ska levereras och du har y antal resurser. Då vill man att du 

ska klara det på dessa resurser. [...] Du har ett givet antal resurser som ska leverera och 

slutföra ett arbete, det är grundtanken.” - (Respondent 5, 2018). 
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Samtliga respondenter nämnde att användningen av resurserna är viktig och att det är centralt 

att resurserna används på rätt sätt. En respondent förklarade att om man inte har rätt 

kompetens från ledningens sida gällande vem som ska vara på rätt plats kommer resurserna 

nyttjas sämre. En respondent exemplifierade detta med följande citat: 

 

“Att rätt saker görs av rätt folk och av rätt team.” (Respondent 5, 2018)  

 

Två av respondenterna diskuterade specifikt om att samköra  deras avstämningsprocesser när 

de fick frågan om deras syn på processens resursnyttjande Däremot diskuterade fyra 

respondenter förmågan att se verksamheten som en övergripande process och att ha en 

vetskap om vad som sker innan och efter den process som medarbetaren verkar inom som en 

viktig och central kompetens. De lyfte genom detta resonemang fram att man får en mer 

nyanserad blick och ökad insikt i vad man tillför verksamhetens övergripande process som 

helhet. En respondent sa: 

 

“Vi har ett projekt i vår ledningsgrupp där vi kommer jobba stenhårt med att samköra våra 

processer. Vi försöker att kapa bort allt slags dubbeljobb som kan tänkas förekomma genom 

att samköra och integrera fler processer”. (Respondent 4, 2018). 

 

4.6. Flexibilitet  

Samtliga respondenter var eniga om att de ansågs vara flexibla och menar att de kan ställa om 

arbetet efter efterfrågan. Respondenterna menade att vissa avdelningar har perioder med 

högre efterfrågan i början av varje månad när månadsbokslut ska göras vilket kräver mer 

resurser. 

 

“Vi vet ju ungefär innan när våra tyngre perioder är. Början av månaden, den första veckan 

eller två, har vi våra stängningsperioder och då är det som absolut tuffast. Det gör att vi 

lättare kan planera för den perioden” (Respondent 6, 2018) 

 

“Vi har en ganska fast kundbas. Ekonomiarbetet är generellt väldigt upp och ner. Men jag 

skulle säga att vi är flexibla. Till exempel i en av våra arbetsgrupper så planerar man in 

topparna så man tar in studenter som kommer in och hjälper oss vid arbetstoppar” 

(Respondent 1, 2018) 

 

Två av respondenterna framhävde vikten av att kunna förutse efterfrågesvängningar och 

därefter planera fördelningen av tillgängliga resurser. Majoriteten av grupperna på OKQ8 

Shared Service har en fast kundbas som de sköter administrativa uppgifter åt, vilken medför 

att man redan i förväg kan förutspå vilken variation som processen på förhand kommer 

utsättas för. Dock skiljer sig de olika avdelningarnas arbetsuppgifter åt samt hur pass 

integrerad kunden är i avstämnings- och faktureringsprocessen. Det fanns en varierad syn om 

vilka respondentens kunder är och hur pass integrerade de är i företagets olika processer. 

Respondenterna framförde att det till stor del beror på att de arbetar i olika avdelningar med 

olika syn på vems dess kund är. Det fanns dock en entydig syn på att slutkunden alltid är 

kunden på bensinstationerna. Tre av respondenterna lyfte fram att det är en lång kedja av 
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rapportering där slutkunden integreras. En respondent poängterade att den rapporterar till 

CFO som är att betrakta som dennes kund medan en annan respondent förklarade att 

bensinstationerna var dennes kund då respondenten arbetar betydligt närmare slutkund än vad 

tidigare respondent gör. 

 

“Det är bland annat slutkunden som tankar och handlar på macken som står för min lön 

vilket man inte får glömma. Kedjan med arbetsuppgifter mellan avdelningarna inom OKQ8 

kan göras väldigt lång innan resultatet av mitt arbete inom finans kan länkas till slutkunden 

på stationen och detta är ett tänk som jag tycker alla bör ha i åtanke.” (Respondent 5, 2018)  
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5. Analys  

 
Kapitlet inleds med en motivering om strukturen i den följande analysen. Därefter analyseras 

uppsatsen centrala begrepp inre effektivitet. Sedan analyseras analysmodellen som är 

uppbyggd av ledtid, kapabilitet, resursnyttjande och flexibilitet som tillsammans utgör den 

andra delen av analysen.  

 
 

Tidigare i denna studie har en en analysmodell presenterats i figur 3 vilket kommer ligga till 

grund för denna analys. Modellen har tidigare prövats empiriskt och de innehållande fyra 

faktorerna har konstaterats vara de mest centrala faktorerna när det kommer till utvärdering 

av tjänsteprocessers inre effektivitet. Det har genomgående i detta arbete konstaterats att 

varje tjänsteprocess är unik med tanke på dess utformning och hantering vilket skapar ett 

intresse av att analysera dessa faktorer på nya unika fall. Detta välkomnande till nya typer av 

forskningar i nya kontexter är även något som modellens grundare välkomnar för att stärka 

begreppens trovärdighet och generaliserbarhet till andra typer av tjänsteprocesser. Denna 

analys kommer alltså utgå från de fyra faktorer som presenteras i modellen för att sedan 

appliceras på OKQ8 Shared Service processer. Ambitionen med denna analys är att 

undersöka om OKQ8 Shared Service kan minska ledtid, förbättra resursnyttjandet samt öka 

kapabilitet och flexibiliteten i deras processer för att slutligen kunna förbättra sin inre 

effektivitet. 

 

5.1. Effektivitet  

Av de intervjuade respondenterna svarade fyra att de arbetade mot uttalade och medvetna 

mål. Övriga två respondenter arbetar inte mot uppsatta mål i samma omfattning då de arbetar 

i projekt och mot deadlines. Därmed blir mål svårt att sätta upp mål för kortare perioder där 

arbetet varierar och man ställs inför nya utmaningar. Detta medförde svårigheter att utvärdera 

den inre effektiviteten inom gruppen som arbetar mot deadlines när det enbart fanns en 

tidsaspekt att ta hänsyn till. Här uppstod en utmaning att utvärdera sin inre effektivitet utifrån 

fler centrala faktorer än enbart tidsaspekten. Respondenternas syn på effektivitet var att 

uppnå en så kort ledtid som möjligt förutsatt att kapabiliteten håller samma nivå vilket enligt 

analysmodellen visar hur bra en process presterar.  

 

Utifrån intervjuerna framgick det att avdelningarna inom OKQ8 Shared Service tillämpar 

olika faktorer vid målsättning. De två respondenterna som arbetar i projekt fokuserar mer mot 

tidsatta leveranser medan övriga respondenterna nämner tid och kvalité som avgörande 

faktorer för att uppnå sina mål. Genom att avdelningarna arbetade mot olika mål blev 

målsättningen vid Perssons (2005) SMART-princip annorlunda för avdelningarna. Detta kan 

kopplas till den problematisering gällande SMART-principen i teoriavsnittet. Tidigare nämnt 

diskuterades utmaningar att sätta upp mål som är specifika på grund av den variation som 

förekommer i en process. Då OKQ8 Shared Service kunder medverkar i många olika 

processer skapar det en variation de måste ta hänsyn till. Detta medför utmaningar att sätta 

upp specifika mål vilket även respondenterna lyfte fram under intervjuerna. Det finns fler 

forskare som belyser vikten av tydlig målsättning. Deming (2000) anser att mål är 
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nödvändiga för anställda men utan en konkret plan på hur man ska uppnå ett specifikt mål 

kan det få negativ effekt. Vidare diskuterar han vikten av att anställda får möjlighet att 

påverka sina egna mål. En av respondenterna lyfter fram att personalen inom gruppen är med 

och tar fram de gemensamma målen. Om man analyserar detta utifrån Demings tankar om att 

personalen är väl insatta i företagets mål borde grupper där personalen är insatt i målen och 

vägen dit möjliggöra mer motiverade medarbetare. När OKQ8 Shared Service medarbetare 

aktivt är med i måluppsättningen för såväl gruppmål som individmål skapar det en 

delaktighet och engagemang inom arbetet. Mer motiverade arbetare skapar förutsättningar för 

att OKQ8 Shared Service resurser nyttjas effektivare. Ett effektivare resursnyttjande och en 

mer motiverande personal kan leda till att både ledtiden i fakturerings- och 

avstämningsprocesserna förkortas och därav bli effektivare förutsatt att kapabiliteten är på 

samma eller högre nivå. 

 

Janeschek et al. (2013) förklarar att tjänster varierar kraftigt då kunden eller nästa part i 

processen i många fall är integrerade i arbetet. Även Nilsson (2003) diskuterar komplexiteten 

och den variation som tjänsteprocesser utsätts för och menar att det är en stor utmaning att 

hantera detta. Anledning till detta är att processer kan variera beroende på kundens påverkan 

och hur integrerad den är i fakturerings- och avstämningsprocesserna. En respondent 

poängterade att vissa processer i företaget varierar beroende på vilken grupp som utför 

arbetet. En anledning till att grupperna på OKQ8 Shared Service arbetade på olika sätt med 

mål och målsättning beror på den kraftiga variation som finns i arbetsuppgifter mellan 

avdelningarna. Då de olika processerna inom OKQ8 utsätts för olika typer av variation 

varierar även behovet av flexibilitet bland grupperna. En högre variation gällande gruppens 

arbete kräver enligt analysmodellen ökade resurser, vilket är en av anledningarna till de 

avdelningsspecifika målen som finns. Detta trots att en del processer ibland kan vara relativt 

standardiserade och att grupperna kan ta lärdom av varandra för att minska variationen inom 

processen. Det framgick som svårt att samköra arbetsuppgifter mellan grupper, men med ett 

ökat samarbete mellan grupperna om hur variationen inom deras processer kan hanteras går 

det att minska de enskilda gruppernas resursnyttjande.  

 

Ytterligare en faktor som bidrar till olika typer av variation är tjänsteföretags horisontella 

struktur (Nilsson, 2003). Innebörden av en horisontell struktur i ett tjänsteföretag är att 

kunden och den som utför en process interagerar med varandra. Detta innebär att det under 

processens gång är en mängd faktorer som ska kombineras. Två respondenter lyfte fram 

vikten av att se till hela processens kedja och att ha förståelse för vilka aktiviteter som sker 

innan och efter man själv integreras i processen. Genom att ha kunskap och insikt i 

sammansättningen av de utifrån analysmodellen centrala faktorerna som påverkar processens 

standard kunna använda dessa i sitt vardagliga arbete. Om man förstår hur faktorerna 

påverkar varandra på ett enklare sätt kunna arbeta med att kombinera dessa på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Exempelvis genom att minska flexibiliteten på vissa processer, och därav 

frigöra mer resurser.  

 

Respondenterna menade att en ökad förståelse om processens olika moment kan öka 

medarbetarens insikt till varför en process ska ske på ett speciellt sätt. Det finns tydliga 
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likheter med deras resonemang och Demings (2000) tankar om att det krävs kunskap om en 

handling för att kunna förbättra den nuvarande processen. Detta kan liknas med tidigare 

resonemang om att ha målsättningar som medarbetarna är väl insatta i. Utan mål och en plan 

för att nå dit vet inte medarbetarna vad de ska förbättra och utan kunskap om en process kan 

medarbetarna inte rannsaka och förbättra processen. 

 

E2E beskrivs enligt Dauphinee och Vercio (2016) som en term inom det horisontella 

perspektivet vilket syftar till början och slutpunkten för en tjänst. Tanken med E2E är att 

eliminera så många mellansteg som möjligt för att effektivisera och öka prestandan i en 

process. Efter genomförandet av intervjuerna kunde påståenden från ett par respondenter 

kopplas till detta. Två respondenter lyfte fram att det förekommer kontroller och 

avstämningar inom deras arbetsgrupp vilket inte anses vara effektivt. Respondenterna 

exemplifierade detta att när fakturering är klar för en kund sker det en kvalitetskontroll så att 

processen håller den standard som efterfrågas, det vill säga en hög kapabilitet. En respondent  

berättade att dessa arbetsmoment skulle kunna automatiseras via IT-systemet och att 

arbetsgruppen istället skulle kunna fungera som en stödfunktion till detta vilket skulle kunna 

effektivisera arbetsgruppen och således företaget. Detta förslag från respondenten får 

företagets ledning ta ställning till om det överhuvudtaget finns möjligheter till att 

automatisera en sådan process. 

 

5.2. Ledtid 

Schmenner (2004) har tidigare definierat ledtid som tiden det tar från processens start tills 

den är fullbordad. Hur lång tid en process tar är ett mått på hur produktiv processen är. 

Samtliga respondenter framhävde att tid är en viktig faktor men de lyfte även fram kvalitet, 

vilket kan liknas med processens kapabilitet. Detta visar på att ledtid är en faktor som inte 

kan analyseras separat utan måste sättas i förhållande till övriga delar i analysmodellen, där 

kapabiliteten gemensamt med ledtiden innefattar processens prestation. Det menas hur bra en 

process presterar. Samtliga respondenter poängterade vikten av att kvalité är av betydande del 

för kundupplevelsen och att leverera utifrån kundens önskemål. Fyra av respondenterna 

framhävde vikten av att leverera utifrån kundens önskemål men att det ska göras på kortast 

möjligast tid och att uppnå de kvalitetskrav som kunderna har. Även detta resonemang visar 

på relationen mellan ledtid och kapabilitet och hur de bidrar till en process inre effektivitet.  

 

Tidigare nämnt förde Schmenner (2004) ett resonemang att kort ledtid inte alltid är önskvärt, 

det kan nämligen ses som en kvalitetsbrist. I dessa fall syftar författaren på när kunden fysiskt 

kan följa med i processens gång vilket kunderna oftast inte kan göra i OKQ8 Shared Service. 

Kunderna kan ha synpunkter på faktureringsprocessen som OKQ8 Shared Service måste 

anpassa sig utefter, men de är sällan fysiskt med på kontoret vilket medför att kunden inte får 

en inblick över hur lång tid varje process tar. Därav blir Gunnarsson och Johanzon (2007) 

resonemang tvetydigt och fakturerings och avstämningsprocesserna skulle kunnas göras på 

kortast möjligast tid i förutsatt att kapabiliteten är hög. Det finns dock projekt som arbetar 

med deadlines vilket en respondent tidigare lyfte fram. I dessa fall är ledtiden av mindre 

betydelse då man redan har ett förutbestämt datum när exempelvis faktureringen eller 

avstämningen ska vara klar.  
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Schmenner (2004) framhäver också att anledningen varför vissa processer tar längre tid kan 

bero på ställtider eller onödiga bearbetningssteg. Dubbelarbete och onödiga bearbetningssteg 

framhävde samtliga respondenter som problematiskt. Det medför att varje process som 

respondenterna är engagerade i såväl fakturering som avstämning tar längre tid och därav blir 

ledtiden sämre. Två av respondenterna lyfte fram att de samkör processer för att minimera 

onödiga bearbetningssteg. Det framgick under intervjuerna att exempelvis fakturor från en 

och samma kund bearbetas av flera olika grupper inom OKQ8 Shared Service. Detta är ett 

onödigt bearbetningssteg som medför att ledtiden ökas i respektive process. Genom att 

samköra processer kan ledtiden förbättras och onödiga bearbetningssteg minimeras.  

 

IT var ett återkommande problem under intervjuerna som samtliga respondenterna tog upp 

som ett störningsmoment. Dessa störningsmoment gör att ledtiden på olika processer tagit 

längre tid än förväntat vilket kan liknas med Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri 

(2010) resonemang om tröghet i olika processer. IT-problem är en extern faktor som 

medarbetarna inte kan påverka och tre av respondenterna framhävde att det är betydligt 

mindre IT-problem nu än vad det varit tidigare. Genom att IT-relaterade problem minskat i 

omfattning har ledtiden förbättrats avsevärt vid fakturering och avstämningar. 

Analysmodellens övriga delar har även dessa påverkats positivt i och med mindre IT-

problem. Då OKQ8 Shared Service i största utsträckning arbetar i olika datorsystem är IT en 

viktig faktor för att deras processer ska fungera. När IT fungerar bättre ökar förutsättningarna 

för att man kan leverera det man ska, därav påverkas processens kapabilitet positivt. 

Resursnyttjandet påverkas också positivt i modellen då resurserna kan nyttjas i högre grad om 

inga störningsmoment förekommer. IT-relaterade problem har minskat men de förekommer 

fortfarande på OKQ8 Shared Service arbetsplats. När IT-problemen inte förekommer alls 

finns bäst förutsättningar att leverera utifrån analysmodellen.  

 

5.3. Kapabilitet  

Tidigare har kapabilitet definierats som processens förmåga att leverera det den ska och att 

det görs på korrekt sätt. Ett tidigare konstaterande har gjorts att variationen tenderar att vara 

högre inom tjänsteföretag, vilket får en direkt betydelse på processens kapabilitet (Chenhall, 

2008; Agya Yalley & Singh Sekhon, 2014). Christopher et al. (1998) syn på variation kan 

direkt hänföras till en process kapabilitet, att ju högre variation som förekommer i en process 

olika delar, desto lägre bör kapabiliteten vara. Detta innebär, kopplat till fakturering och 

avstämningar, att en ökad variation inom processen bör påverka effektiviteten i processerna 

på ett negativt sätt. Tidigare har nämnts att respondenterna upplevde variation i sitt arbete, 

gentemot kundens integrering i processen, men även personalens arbetsuppgifter. Två 

respondenter exemplifierade detta genom att det stundtals rådde olika uppfattning bland 

personalen på OKQ8 Shared Service om vad som ska göras och att kommunikationen 

varierade från olika kunder.  

 

Respondenterna lyfte fram att de upplever störningsmoment i sitt arbete gällande fakturering 

och avstämningar vilket i sin tur påverkar kapabiliteten och ledtiden vilket ger utslag på 

processernas prestation. Tidigare i uppsatsen har det förklarats att OKQ8 Shared Service har 



 

 

33 

 

en stark interaktion med kunderna i deras olika processer, avstämningar och fakturering 

inräknat bland dessa. Variationen som en process utsätts för syftar till att vara en 

konkurrensfördel för företaget, där påverkad kapabilitet är en konsekvens av det strategiska 

valet. Att personalen upplever en intern variation gällande hur avstämningar och fakturering 

ska skötas bidrar enbart till en onödig variation. För att ha möjligheterna att lyckas med en 

processförändring vilket behövs på OKQ8 krävs det rätt sorts förutsättningar vilket i 

analysmodell presenteras som flexibilitet och resursnyttjande. Resurserna används inte på ett 

effektivt sätt i dagsläget då samma process, exempelvis faktureringen, skiljer sig i 

arbetsmetod mellan de olika arbetsgrupperna vilket skapar en onödig intern variation, och 

därmed enligt analysmodellen försämrar kapabiliteten. 

 

För att hantera dessa störningsmoment på ett effektivt sätt krävs att de aktuella processerna är 

flexibla gentemot dessa defekter. Det handlar i sin tur om att nyttja sina resurser på rätt sätt 

vilket får till följd att processen genomförs mer effektivt. Genom att nyttja resurserna på ett 

effektivare och mer medvetet sätt, genom exempelvis gemensamma riktlinjer för hur man 

internt sköter avstämningar, kan spillet av resurser samt variationen inom processen minska. 

Lyckas OKQ8 Shared Service vara flexibla och använda de resurser som finns tillgängliga 

bör de utifrån analysmodellens förutsättningar förbättra kapabiliteten.  

 

På frågan om det förekom dubbelarbete inom organisationen till följd av brister i den interna 

kommunikationen eller på grund av den mänskliga faktorn svarade fem av respondenterna att 

det förekom. Detta kan i sin tur hänföras till en process kapabilitet och resursnyttjande att om 

det förekom dubbelarbete ansåg inte resurserna nyttjas optimalt vilket får en direkt påverkan 

på processens kapabilitet. Under intervjuerna framgick det att avstämningar och fakturering 

förekom i nästan samtliga grupper och att processernas tillvägagångssätt skiljer sig åt vilket 

innebär att företagets resurser inte använts på ett effektivt sätt. Om rätt förutsättningar fanns 

för att samköra processer samt skapa övergripande rutiner för dessa, skulle kapabiliteten 

påverkas positivt. Utifrån analysmodellens innebörd skulle en förbättrad kapabiliteten minska 

ledtiden, vilket i sig skulle minska företagets resursnyttjande. Detta är ett exempel på de 

komplexa samband som råder gällande analysmodellen och hur detta uppnås. 

 

Något som tidigare diskuterats är organisationens brister gällande deras IT-system. Samtliga 

respondenter tillkännagav att de upplevde IT-problem i sitt vardagliga arbete och att det anses 

påverka processens inre effektivitet negativt. Två av respondenterna lyfte fram att IT-

relaterade problem förekommer på de flesta arbetsplatser och förklarade att det är svårt att 

komma ifrån. De förklarade att problemen förekommer periodvis och att det varierar mellan 

tillfällena, men att det vid de allvarligaste tidpunkterna har resulterat att hela processen legat 

nere vilket givetvis inte är optimalt. Vid tillfällen där systemet legat nere och det inte finns 

arbete utanför IT-systemet att göra är resursnyttjandet noll. Detta visar även på vikten av en 

flexibel organisation och fördelarna av att snabbt kunna ställa om sina processer. Exempelvis 

genom att inte vara helt beroende av ett system eller att arbetsuppgifter finns utanför 

systemet. Följderna av att system ligger nere är att de resurser som finns tillgängliga inte kan 

leverera vilket försämrar processens kapabilitet. Vi har tidigare i uppsatsen diskuterat 

analysmodellen och dess byggstenar samt deras relation. När ett system ligger nere och det 
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inte går att utföra vissa arbeten kommer detta att påverka andra processer. När kapabiliteten 

försämras kan ledtiden öka medans resursnyttjandet minskar. Detta visar på de komplexa 

samband som finns mellan ett företags processer och deras inre effektivitet. En liten 

förändring i en av analysmodellens byggstenar kan komma att få stora påverkningar på de 

andra faktorerna. 

 

Tidigare presenterades att de som leder företaget bör beakta vissa faktorer för att möjliggöra 

en hög kapabilitet. Varje process som sker i ett företag innehåller ett antal faktorer som 

påverkar det slutgiltiga resultatet av processen (Agya Yalley & Singh Sekhon, 2014). Flera 

av respondenterna belyste vikten av att vilja förstå och att ständigt söka efter nya och bättre 

sätt att utföra arbetsuppgifter på. Respondenterna reflekterade om den kompetens och vilka 

personlighetsdrag som är önskvärda hos de anställda på ett sätt som liknar det som teorin 

framhäver som viktigt för att möjliggöra en hög kapabilitet. Att ständigt vilja utvecklas och 

ha en förmåga att se i ett processtänk liknar Agya Yalley och Singh Sekhons (2014) tankar 

kring hur delprocesser påverkar den slutgiltiga processen.  

 

5.4. Resursnyttjande  

Resursnyttjande har tidigare definierats som att ha rätt resurser på rätt ställe i en organisation 

(Field et al, 2006). Resursnyttjandet är en processförutsättning för att OKQ8 Shared Service 

ska kunna leverera det som kunderna efterfrågar. Genom att placera de resurser som finns 

tillgängliga på ett optimalt sätt kommer ledtiden kunna minimeras och kapabiliteten öka. 

OKQ8 Shared Service besitter bland annat resurser i form av humankapital i form av att de 

anställda besitter kompetenser inom redovisning och ekonomitjänster. Om personalen 

används på ett så optimalt sätt som möjligt, vilket innebär att saker görs av rätt personer 

kommer ledtiden och kapabiliteten att förbättras. Att saker görs av rätt team och att samköra 

fakturerings- och avstämningsprocesser mellan avdelningarna lyfte tidigare respondenter 

fram som ett sätt att vara effektiva. OKQ8 Shared Service har olika projekt som samkör vissa 

processer för att öka sin inre effektivitet. Johanzon (2006) poängterar att samkörning av 

processer kommer få konsekvenser för resursnyttjandet och kapabiliteten. Författaren menar 

att resurser kan komma att behövas flyttas vid samkörning av processer till andra avdelningar 

i syfte att vara flexibla vilket kan innebära att en annan process inte kan leverera det som 

efterfrågas. Därav kommer analysen av att samköra processer kunnas ses utifrån två 

perspektiv. Det kan öka fakturerings- och avstämningsprocessen inre effektivitet i form av ett 

bättre resursnyttjande och minskade ledtider vid samkörning av processer. Det kan även 

påverka reusrsnyttjande negativt då resurser i en annan process kan saknas vilket leder till att 

man inte kan leverera det som önskas. 

 

Grönroos och Ojasalo (2004) förde tidigare ett resonemang att resursnyttjande är viktigt då 

man inte kan lagra en tjänst på samma sätt som i tillverkningsprocesser. Det medför att varje 

avstämning och fakturering som OKQ8 Shared Service gör är unik på det sättet att 

processerna behöver kunna återupprepas för att tillgodose kundernas olika efterfrågan. Detta 

kan sättas i relation till tidigare diskussion att tjänsteprocesser utsätts för en generellt 

kraftigare variation än vad traditionella tillverkningsföretag gör. Field et al (2006) menar att 
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ett effektivt och väl tillämpat resursnyttjande kan minimera variationen som en process 

utsätts för.  

   

5.5. Flexibilitet  

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver flexibilitet som vikten av att kunna hantera skiftande 

kundbehov. Tjänsteföretag behöver vara mer flexibla i sina processer än tillverkningsföretag 

då kunden interagerar mer i  processerna och då variationen tenderar att vara högre 

(Janeschek et al, 2013). En tjänst går vanligtvis inte att lagra vilket innebär att ett 

tjänsteföretag ständigt måste uppnå hög kvalité och leva upp till de tidsaspekter som kunden 

kräver. Detta medför att tjänsteföretag lättare måste kunna ställa om sitt arbetet efter 

efterfrågan för att möjliggöra en konkurrenskraftig position på marknaden. Alla respondenter 

var eniga om att OKQ8 Shared Service är en flexibel organisation med möjlighet att ställa om 

arbetet och fördela efter efterfrågan. Två av respondenterna lyfte fram att man vet när tyngre 

perioder kommer och man kan planera sina resurser därefter. Respondenterna exemplifierade 

detta i faktureringsprocessen där deras grupper tar in studenter i slutet av månaden för att 

klara av den höga arbetsbelastning som processen utsätts för. Detta exempel inom OKQ8 

Shared Service kan kopplas till Slack et al. (2013) syn på flexibilitet som förmågan till 

förändring. På grund av den variation som tjänsteprocesser utsätts för kan det även vara svårt 

att förutspå vilka eventuella hinder som kan tänkas dyka upp i en process vilket betonar 

vikten av att ha en flexibel process. Detta resonemang kan relateras till analysmodellen där 

goda processförutsättningar ökar processens förmåga att ställa om efter skiftande kundbehov. 

Goda processförutsättningar skapar möjlighet till att processen ökar sin prestation i form av 

ledtid och kapabilitet vilket får till följd av att processens inre effektivitet förbättras. Detta 

leder även till högre nyttjande av sina resurser vilket speglar samtliga faktorers påverkan och 

relation till varandra. 

 

Kundernas eventuella inblandning i processen bidrar oerhört mycket till den variation som 

finns bland tjänster. Zeithaml och Bitner (2000) nämner att kundernas inblandning i 

processerna och deras olika preferenser är ytterligare faktorer som bidrar till den variation 

som finns, vilket betonar vikten av att vara flexibel i sin process. Även Schmenner (2004) 

menar att variationen är en betydande faktor att ta hänsyn till från företags perspektiv. Han 

menar att ett företag kan effektivisera sin verksamhet genom att minska variationen och gå 

emot ett mer standardiserat arbetssätt vilket skulle förenkla arbetet i sina processer mot 

kunden och göra företagets tjänster mer effektiva och resurssnåla. En respondent berättade att 

förväntningarna hos kunderna när det kommer till fakturering och avstämningar varierar 

kraftigt. Vissa kunder förväntar sig bland annat att arbetet ska göras direkt och inom en 

specifik tidsram medan andra kunder istället prioriterar kvaliteten i arbetet framför tiden det 

tar. Detta resulterar i att processen bör ha en förmåga att hantera varje kunds specifika och  

varierande behov. För att kunna genomföra detta och att skapa ett värde för kunden krävs en 

viss typ av flexibilitet i processen. Johanzon (2006) förtydligar detta genom Harringtons 

(1991:74) definition av flexibilitet som är att processen ska ha en förmåga att hantera olika 

situationer och speciella behov hos kunderna.  
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Ljungberg och Larsson (2012) poängterar även att det krävs en flexibel organisation där varje 

enskild process bör ha en förmåga att ställa om sitt arbete för att gynna hela organisationen. 

Som tidigare nämnt inom E2E är det i slutändan hela organisationen som bör analyseras. 

Dauphinee och Vercio (2016) exemplifierade E2E ändamål varje enskild process kan prestera 

bra och anses vara effektiv medans hela organisationen och processen i helhet anses 

ineffektiv. Grönroos (2011) delar denna syn och betonar vikten av att samspelet mellan 

företagets olika delar och processer för att i slutändan kunna skapa ett kundvärde. Flera 

respondenter berättade om kedjan från strategiavdelningen på OKQ8:s huvudkontor till 

stationerna och deras vardag. Flera av respondenterna lyfte fram en av de främsta 

kompetenserna i deras arbete att se i processtänk. Resonemanget förtydligades genom att 

kunna se vart ens eget arbetet kommer ifrån, vilket behov som efterfrågas och hur varje 

individs arbete påverkar andra processer och övriga delar inom organisationen. Om 

personalen är mer insatt i processen och organisationen som helhet skapar det möjligheter till 

att förflytta sina resurser efter behov och där de behövs mest. Denna typ av flexibilitet att 

kunna förflytta personal mellan sina processer gör att resursnyttjandet ökar vilket bidrar till 

att processens förutsättningar ökar. För att koppla detta till tidigare resonemang om 

analysmodellen leder ökade processförutsättningar till att processen presterar bättre i form av 

ledtid och kapabilitet vilket i sin tur får en positiv påverkan på processens inre effektivitet. 

Om denna flexibilitet inte finns inom organisationen skapar det svårigheter att förflytta 

personal då de inte har insikt eller kunskap att medverka i andra processer vilket utgör ett 

hinder och att varje resurs inte nyttjas fullt ut. 

 

Slack et al. (2013) beskriver fyra typer av flexibilitet. Den typ av flexibilitet som 

respondenterna främst har framhävts vara central inom OKQ8 Shared Service processer är 

främst volymflexibilitet och till viss del leveransflexibilitet. Volymflexibilitet träder i kraft då 

vissa perioder präglas av högre arbetsbörda vilket ställer krav på processen förmåga att ställa 

om produktionsnivån för att bemöta efterfrågan. Några respondenter framhävde även att 

leveransflexibilitet uppkommer då kundens medverkan i processen medför att vissa 

tidsuppsatta mål kan ändras längs med processen gång vilket ställer krav på denna typ av 

flexibilitet. Om en process har rätt förutsättningar och är flexibla i den mån att man kan ändra 

om arbetet i processen för att bemöta de kundönskemål som uppstår kommer processen i 

slutändan öka sin inre effektivitet. 

 

5.6. Reflektion av analysmodell 

Denna uppsats har använt sig av en tidigare prövad empirisk modell som underlag för att 

utvärdera och analysera den inre effektiviteten hos OKQ8 Shared Service processer. Efter att 

ha tagit del av befintlig forskning inom processorienterade tjänsteprocessers inre effektivitet 

upptäckte vi att det inte finns särskilt mycket verktyg att använda sig av vid 

processutvärdering och processanalysering. När vi kom i kontakt med vår valda modell 

gjorde vi det till ett antydande att modellen och dess innevarande faktorer är de mest centrala 

när det kommer till utvärdering av tjänsteprocessers inre effektivitet. Gunnarsson och 

Johanzon (2007) hävdar även att modellen kan användas för utvärdering av serviceprocesser 

men att ytterligare forskning får avgöra i vilken utsträckning dessa faktorer kan generaliseras 

till andra typer av tjänsteprocesser, vilket direkt fångade vårt intresse att pröva modellen i en 
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ny kontext. Inledningsvis gjordes en bedömning om modellens trovärdighet. Modellen har en 

praktisk anknytning till SAS Ground Services (SGS) och tentamensprocessen vid Örebro 

universitet där respondenter i 7 grupper om 1-3 personer som alla genomgått både 

processrelaterade utbildningar och har stor erfarenhet från processrelaterat arbete. 

Respondenterna har använt följande modell som underlag vid en utvärdering av sina 

processer för att sedan utvärdera och bedöma modellens legitimitet. Respondenterna 

upplevde modellen som relevant och att den tydligt speglar den inre effektiviteten. 

 

Vid modellens första anblick är det lätt att dra slutsatsen att den är något enkelt konstruerad. 

Flera av modellens tidigare respondenter har dock framhävt detta som modellens styrka. 

Tidigare problematisering har speglat den komplexitet som råder inom forskningsområdet 

och att då kunna bryta ut detta i en modell med ett antal faktorer möjliggör en diskussion om 

en faktor i taget, vilket är centralt vid denna typ av utvärdering. Ytterligare en aspekt vid 

modellens första anblick är att den är additiv, det vill säga att faktorerna står separat och var 

för sig påverkar den inre effektiviteten, vilket inte är fallet. När vi satte oss in i modellen 

insåg vi komplexiteten och interaktionen mellan faktorerna och att det är ytterst problematiskt 

att uttala sig om en process inre effektivitet utifrån enbart en faktor. Till exempel kan det vara 

en ytterst förenklad slutsats att en process blivit mer effektiv om ledtiden minskat. 

Problematiken grundar sig i att ledtiden inte säger någonting om en process inre effektivitet 

om den inte ställs i förhållande till andra faktorer, som exempelvis kapabilitet. Om en process 

enbart minskat sin ledtid kan det även innebära att processens kvalitet (kapabilitet) har 

minskat, vilket inte resulterar i processförbättringar gällande den inre effektiviteten. Om 

ledtiden istället ställs i förhållande till kapabiliteten där en slutsats att ledtiden minskat och att 

samma kapabilitet råder blir resultatet att samma arbete har uppnåtts till en kortare ledtid, 

vilket får en positiv inverkan på en process inre effektivitet. Detta exempel är något förenklat 

men visar fortfarande hur begreppen relaterar och påverkas av varandra. Exemplet kan 

utvecklas betydligt genom att väva in resursnyttjande och flexibilitet. Om exempelvis 

ledtiden minskat och kapabiliteten ökat i en process, men där en utvärdering visat att man inte 

nyttjat sina resurser på ett effektivt sätt kan det i slutändan påvisa att processen varit 

ineffektiv. I OKQ8 Shared Service kan det exemplifieras genom att man som tidigare nämnt 

tar in studenter vid tyngre perioder för att klara av belastningen. Om processens ledtid 

minskat till samma kapabilitet, men det vid en processutvärdering visar sig att ett par 

anställda inte kunnat genomföra sitt arbete på grund av exempelvis brist på arbetsuppgifter 

och således inte nyttjats kan det i slutändan resultera i att en process inte varit effektiv. Om 

processen inte anses nyttja sina resurser fullt ut krävs det en viss flexibilitet för att förflytta 

sina resurser eller åtgärda de problem som dyker upp i en process. Flexibilitet kan också 

hänföras till att om en process minskar sin ledtid kommer det innebära att det finns “tid över” 

som kan läggas på annat. Här spelar flexibiliteten stor roll i vilken mån man kan förflytta sina 

resurser för att i sin tin nyttja de till så stor del som möjligt. En minskad ledtid till ökad eller 

samma kapabilitet förbättrar alltså inte en process inre effektivitet om man inte är flexibel 

nog att förflytta sina resurser som “blir över”. 

 

Vi anser att modellen har levt upp till de förväntningar vi hade på förhand och att den till stor 

utsträckning kan användas till processutvärdering av den inre effektiviteten. Vi anser att 
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faktorerna tillsammans kan avgöra och bestämma hur processorienterade tjänsteföretag kan 

förbättra sin inre effektivitet. Något som är ytterst viktigt att ta i beaktning är att dessa 

begrepp träder i kraft först när de ställs i förhållande till varandra och att slutsatser inte bör 

dras av enskilda faktorers påverkan. Vi anser även att faktorerna täcker en stor del av 

forskningsområdet där samtliga frågor och följdfrågor vi ställde till våra respondenter tydligt 

kunde anföras till en eller flera faktorer. Detta kan tydliggöras vid frågan vad effektivitet 

innebär för respondenterna där samtliga svar kunde hänföras till en koppling mellan ledtid 

och kapabilitet, som på modellen utgör just processens prestation. 

 

Något som även modellens grundare välkomnade var att framtida forskning får avgöra i 

vilken utsträckning dessa faktorer kan generaliseras till andra typer av tjänsteprocesser. När 

det kommer till de två processer inom OKQ8 Shared Service som vi till stor del analyserat, 

nämligen fakturahantering och avstämningar, finns det en nämnvärd sak att ha i beaktning vid 

analysering och utvärdering av en process inre effektivitet. I detta fall visade det sig att en 

minskad ledtid inte alltid är önskvärt. Detta framhävdes av respondenterna som arbetade mot 

tidsuppsatta leveranser att en kortare ledtid i vissa fall medförde ställtider då arbetet inte 

kunde skickas vidare om det gjordes klart innan det tidsuppsatta målet. Det medför att om 

processen lyckas leverera den kvalitet som efterfrågas så spelar inte ledtiden någon roll så 

länge den befinner sig inom den uppsatta tidsramen. Det gör att ledtiden i vissa processer blir 

mindre aktuell när det kommer till att utvärdera processens inre effektivitet. Det är dock 

viktigt att poängtera att begreppet inte kan plockas bort vid en utvärderingen utan måste 

fortfarande ställas i förhållande till övriga faktorer i modellen, även om ledtiden inte är mest 

central.  

 

Något som tidigare nämnts vara en fördel vid en flexibel och en god resursnyttjande process 

är att en minskad ledtid i processen skapar möjlighet till en förflyttning av personal till andra 

typer av processer där ett större behov av personal råder, vilket i sin tur ökar hela 

tjänsteprocessens inre effektivitet. Med detta sagt anser vi att denna analysmodell fungerar 

som en bra utgångspunkt vid processutvärdering av den inre effektiviteten, men att den måste 

ta hänsyn till varje enskilt fall och de förutsättning som råder samt den omgivning som 

processen befinner sig i. Analysmodellens och dess faktorer kan därför användas som en mall 

för att applicera på olika typer av tjänsteprocesser, men att en utvärdering och analys om en 

viss tjänsteprocess inte direkt kan generaliseras till en annan.  
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6. Slutsats 

 
I det avslutande kapitlet besvaras studiens forskningsfråga. 

 
 

Syftet med studien har varit att öka förståelsen för hur processorienterade tjänsteföretag kan 

förbättra sin inre effektivitet och beskriva vilka faktorer som påverkar den inre effektiviteten i 

tjänsteprocesser. Analysen har utgått från fyra faktorer som tillsammans använts för att 

studera och analysera inre effektivitet vilka har utgjort studiens analysmodell. Den 

frågeställning som formulerades i uppsatsens inledning var: Hur kan processorienterade 

tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet? -En studie vid OKQ8 Shared Service.  

 

6.1. Besvarande av frågeställning 

Denna studie indikerar på att det krävs en helhetsbild när det gäller hantering av effektivitet i 

processorienterade tjänsteföretag. Problematiseringen indikerade att det fanns uppenbara 

brister gällande hur processorienterade tjänsteföretag ska värdera och utveckla deras inre 

effektivitet, vilket teorin till stor del befäster. 

 

Den analys som skett utifrån analysmodellen visar på att modellens olika byggstenar utgör en 

bra grund för att förstå och förbättra den inre effektiviteten i processorienterade 

tjänsteföretag. Analysmodellen indikerar på att det för att vara effektiv krävs rätt 

förutsättningar för att en process ska kunna prestera på sin absoluta toppnivå. Samt att den 

som utövar en process gör rätt saker i processen, alltså skapar en möjlighet för processen att 

prestera. För att rekapitulera till frågeställningen har det framkommit att ledtid, flexibilitet, 

variation och resursnyttjande kan fungera som en teoretisk utgångspunkt i arbetet med att 

förbättra den inre effektiviteten. Att utifrån dessa fyra faktorer göra en situationsanpassad 

analys där hänsyn tas till företagets unika processer.  

 

I den gjorda studien framgick det att OKQ8 Shared Service tidigare enbart har använt sig av 

ledtid i deras försök att mäta den inre effektiviteten vilket inte ansågs vara ett bra 

effektivitetsmått då fler faktorer har betydelse. Det har framkommit i studien att det krävs fler 

faktorer vid en utvärdering av den inre effektiviteten där ledtid och kapabilitet är två faktorer 

som respondenterna lyft fram i stor utsträckning. Respondenterna var eniga om att för att 

förbättra den inre effektiviteten hos OKQ8 Shared Service ska en arbetsuppgift utföras på 

kortast möjligast tid förutsatt att processens kapabilitet är god. För att genomföra detta måste 

rätt förutsättningar finnas i form av resursnyttjande och en flexibilitet för att hantera 

efterfrågan. Slutsatsen indikerar därmed att det krävs en helhetsförståelse för 

analysmodellens faktorer för att ett företags inre effektivitet ska kunna förbättras. 

 

Vidare har variationen som OKQ8 Shared Service utsätts för i fakturerings- och 

avstämningsprocesserna stor påverkan på dess inre effektivitet. Slutsatsen av detta tyder på 

att OKQ8 Shared Service ska se över sina rutiner hur arbetsgrupper emellan arbetar med 

dessa processer då flera grupper ofta är involverade i samma process. Minskas variationen 

och processerna standardiseras i högre grad mellan grupperna kommer således dubbelarbete 
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och övriga ineffektiva moment att försvinna vilket kommer leda till att den inre effektiviteten 

kommer att förbättras. Som en följd av den kraftiga variationen som processer utsätts för 

krävs en kombination av olika faktorer för att kunna ge en så korrekt och nyanserad bild som 

möjligt (Grönroos & Ojasalo, 2015; Parasuraman, 2002). 

 

Studien indikerar på att processorienterade tjänsteföretag genom att analysera deras unika 

kombinationer av resurser utifrån analysmodellens fyra begrepp lägger grunden för att kunna 

utföra korrekta analyser av deras inre effektivitet. Teorin visar på att det inte går att förbättra 

den inre effektiviteten genom att låna in standardiserade modeller då variationen gör att det 

krävs unika tillvägagångssätt och arbetsmetoder för varje företag Nilsson (2003). 
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7. Diskussion  

 
I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån dess syfte och metod. Kapitlet 

avslutas med en reflektion om studiens bidrag och förslag på framtida forskning. 

 
 

7.1 Reflektioner 

Inledningsvis presenteras studiens syfte som är att förklara hur processorienterade 

tjänsteföretag kan förbättra sin inre effektivitet och beskriva vilka faktorer som påverkar den 

inre effektiviteten i tjänsteprocesser. Analysen utgår från fyra faktorer som tillsammans 

kommer användas för att studera och analysera inre effektivitet och utgöra studiens 

analysmodell.   

 

Vi har lyft fram fyra begrepp som presenterades i 2.6 analysmodell som anses vara de mest 

centrala vid värdering av inre effektivitet och för att besvara studiens frågeställning. Vi anser 

att studiens resultat besvarar frågeställningen då de teoretiska faktorerna i modellen 

omvandlats till konkreta problem inom processorienterade tjänsteföretag. Våra metodval har 

påverkat studiens resultat då endast ett företag har undersökts. Ett ökat antal undersökta 

företag hade kunnat innebära en större variation i innehållet från intervjuerna. Trots detta 

anser vi inte att studien blivit begränsad då vi ville undvika en jämförande studie. Vi anser att 

vårt metodval var mest lämpat för studien, men är väl medvetna om att andra metodval kan 

ha medfört andra resultat.  

 

De slutsatser studien har kommit fram till har en direkt betydelse för processorienterade 

tjänsteföretag. Då varje tjänsteprocess är unik som en följd av dess utsatthet för variation kan 

studiens resultat inte appliceras på samtliga tjänsteprocesaser. Däremot har studien 

identifierat konkreta problem som uppkommer i tjänsteprocesser som får konsekvenser på 

dess effektivitet.  

7.2. Studiens bidrag  

Den genomförda studien har bidragit med förståelse om olika centrala begrepp som anses 

vara de mest centrala vid värdering av inre effektivitet hos processorienterade tjänsteföretag. 

Studiens resultat kan bidra med kunskap som beslutsfattare kan använda sig av för att 

genomföra förbättringar i en organisation. Exempelvis gällande vilka faktorer som man 

behöver ta hänsyn till för att genomföra förändringar med positiv påverkan på ett företags 

eller en grupps inre effektivitet. Ytterligare ett bidrag är att analysmodellen prövas på ett nytt 

företag och deras processer. 

7.3. Framtida forskning  

Tjänsteföretagens inflytande har fått en allt större påverkan på det moderna samhället. Deras 

andel av BNP har ökat under flera årtionden. Därför är det av yttersta intresse att ha vetskap 

om hur ett företag kan effektivisera sina interna processer. En större medvetenhet och ett ökat 

intresse om inre effektivitet i tjänsteföretag skulle kunna bidra med ökade bidrag till adekvat 

forskning om effektiva processer.  
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I den studie som genomförts har samtliga respondenter varit anställda på samma företag. Vi 

hoppas att framtida studier genomförs om inre effektivitet på andra processorienterade 

företag och branscher för att vidga forskningen. Framtida forskning får även ge ett försök att 

mäta effektiviteten i tjänsteprocesser då denna forskning behöver vidareutvecklas inom 

effektivitetsforskningen.  
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influence of CEO perceptions on the level of organizational learning: Single-loop and 

double-loop learning. International Journal of Manpower. Vol. 30 (6), 567-590.  

 

Greve, J. (2009). Ekonomistyrning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Grönroos, C. (2011). A service perspective on business relationships: The value creation, 

interaction and marketing interface. Industrial Marketing Management, 40(2), pp.240-

247. 

 

Grönroos, C. & Ojasalo, K. (2004). Service productivity, Towards a  

conceptualization of the transformation of inputs into economic results in services. 

Journal of Business Research, Vol.57, No.4, 414-423. 

 

Grönroos, C. & Ojasalo, K. (2015). Service productivity as mutual learning. International 

Journal of Quality and Service Sciences. 15 June 2015, Vol.7(2/3), pp.296-311. 

 

Gunnarsson, C. & Johanzon, C. (2007). The impact of shared resources on service efficiency 

discontent: a management paradox in process orientated service systems. 

I:Proceedings of EBRF 2007. Konferensbidrag vid EBRF, Research Forum to 

Understand Business in Knowledge Society, Sep. 27–28, Jyväskylä, Finland (ss. 

1-15). 

 

Jacobsen, D. (2017). Hur genomför man undersökningar. Lund studentlitteratur.  

 

Janeschek, S., Hottum, P., Kicherer, F & Bienzeisler, B. (2013). The dynamics of service 

productivity and value creation: a service lite cycle perspective. The Service 

Industries Journal, 01 February 2013, Vol.33(3-4), p.366-377.  

 

Johanzon, C. (2006). Hur bra är våra processer? Värdering av den inre effektiviteten. Örebro 

universitet.  



 

 

45 

 

 

Joustra, P. E., Kolfin, R., van Dijk, N. M., Koning, C. C., & Bakker, P. J. (2012). Reduce 

fluctations in capacity to improve the accessibility of radiotheraphy treatment cost-

effectively. Flexible Services and Manufacturing Journal , 24 (4), 448-464.  

 

Kastberg, G & Siverbo, S. (2013). The Design and Use of Management Accounting Systems 

in Process Oriented Health Care - An Explorative Study. Financial Accountability & 

Management, 29(3), pp.246- 270.  

 

Kohlbacher, M. (2010). The effects of process orientation: a literature review. Business 

Process Management Journal, 16(1), pp.135-152.  

 

Ljungberg, A. (2002). Process Measurement. International Journal of Physical Distribution 

& Logistics Management. Vol.32, No.4, 254- 287.  

 

Ljungberg, A & Larsson, E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling: varför - vad 

-hur?. Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lovelock, C., & Gummesson, E. (2004). Whither Services Marketing. Journal 

of Service Research, Vol.7, No1, 20-41  

 

Nilsson, G. (2003). Processorientering och styrning – Regler mål eller värderingar. (In 

Swedish). Stockholm School of Business.  

 

Parasuraman, A. (2002). Service Quality and productivity: a synergetic perspective. 

Managing Service Quality. Vol.12, No.1, 6-9.  

      

Persson, G. (2005). Mål och mått inom kvalitet och andra områden. SIS Förlag AB.  

 

Pettersen, I & Solstad, E. (2015). Vertical and horizontal control dilemmas in public 

hospitals. Journal of Health Organization and Management, 29(2), pp.185-199.  

 

Petz, A., Duckwitz, S. & Schmalz, C. (2012). Productivity of Services: an Explorative Study 

in the Electrical and Chemical Engineering Sector. Amfiteatru Economic Journal, 

Vol. 14, Iss. Special No. 6, pp. 635-652.  

          

Ragneklint, R. (2002). Man kan bli bättre om man vet vad bättre är. Lunds Universitet.  

 

Rentzhog, O. (1998). Processorientering. Studentlitteratur, Lund.  

 

Rosenberg, N. (1994). Exploring the black box. Cambridge: Cambridge Univ. Press.  

 



 

 

46 

 

Schmenner, R.W. (2004). Service businesses and productivity. Decisions Sciences. Vol. 32. 

No. 3. 333-347.  

 

Slack, N., Brandon-Jones, A. & Johnston, R. (2013). Operations management. Pearson 

Education Limited 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Introduktion 

För att du som respondent ska vara insatt i vad denna studie syftar till kommer vi kortfattat 

beskriva den för dig. Uppsatsen handlar om hur OKQ8 Shared Service kan förbättra sin inre 

effektivitet där syftet med studien är att förklara hur processorienterade tjänsteföretag kan 

förbättra sin inre effektivitet och beskriva vilka faktorer som påverkar den inre effektiviteten i 

tjänsteprocesser. Analysen utgår från fyra faktorer som tillsammans kommer användas för att 

studera och analysera inre effektivitet och utgöra studiens analysmodell. För att kunna 

undersöka och analysera detta har vi valt att tillämpa en analysmodell kombinerad av fyra för 

ämnet relevanta begrepp. Analysmodellen fungerar som en teoretisk utgångspunkt som vårt 

teorikapitel utgår från. Följande frågor handlar antingen om de två centrala processerna vi 

undersöker, avstämningar och fakturering, eller om mer generella och övergripande 

processer.  

     

- Innan vi startar intervjun tänkte vi fråga om det är okej för dig att vi spelar in samtalet? 

- Du kommer att vara anonym i denna undersökning och du kan passa på frågor som du inte 

kan svara på. 

- Vilken position har du inom företaget? 

- Kan du beskriva ditt ansvarsområde inom organisationen? 

- Hur länge har du arbetat på företaget och i branschen? Vilka erfarenheter har du inom 

branschen?  

 

Effektivitet:  

- Vad innebär effektivitet för dig i ditt arbete?  

- Anser du att ni arbetar effektivt? Motivera. 

- Hur mäter ni effektiviteten idag? 

 - Har ni uppsatta mål för detta? 

 - Hur följer ni upp dessa mål? 

 - Hur arbetar ni för att nå dessa mål?  

- Hur agerar ni om målen ej uppnås? 

- I vilken omfattning anser du att personalen i din grupp är medvetna om att dessa mål 

finns? 

 

Ledtid: 

- Dyker det upp faktorer som påverkar ditt arbete och som gör att vissa moment tar 

längre tid än planerat? 

 - Om ja, kan du ge något exempel? 

 

Kapabilitet: 

- Förekommer det dubbelarbete som en följd av den mänskliga faktorn?  

 - Vad kan det vara för något som ligger bakom dessa händelser? 



 

 

 

- Vilka kompetenser är viktiga hos dina medarbetare? 

 - Anser du att personalen har rätt utbildning och kunskap för att hantera det 

vardagliga arbetet? 

 

Flexibilitet/Resursnyttjande:  

- Hur flexibla är ni på att ställa om arbetet efter efterfrågan? 

- Hur pass integrerad är kunden i dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 - Upplever du att din och kundens åsikt gällande vad som ska göras kan skilja 

sig åt? (att ni har olika uppfattning gällande vad som ska göras). 

- Hur förs kommunikationen till kunden genom processen? 

- Upplever du kommunikationen som effektiv? Finns det förbättringar att göra? 

 

Övrigt      

- Finns det något du vill tillägga eller är det någon viktig aspekt som du anser att vi 

glömt inom ämnet?          

- Har du några frågor?   

 

 

 

 

 

 


