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Abstract 
 
This study investigates possibilities for measuring efficiency in service proc-
esses. Although there has been considerable research around service proc-
esses over the last 25 years, concepts of measurement and evaluation of 
service processes are rare. 
 
The aim of the study is to identify different factors that can affect service 
efficiency in order to provide a practical, useable model for evaluating the 
performance of certain service processes. To develop a framework for fur-
ther research, two service processes are analyzed. These processes were 
"Student examination writing" at Örebro University and "Passenger 
Ground Service Delivery" (PGSD) at SAS Ground Services. These processes 
were used to discover background factors which then structured a search of 
relevant research literature. 
 
Four factors were found in the studied processes, namely lead-time, flexibil-
ity, capability and resource utilization. These factors, and relations among 
them, are used to construct an evaluation model. 
 
The model is validated by testing in seven groups with members who are 
familiar with the analysis of service processes. The conclusion from the 
tests is that the model can be used for evaluation of service processes. 
 
Key words: Service process, efficiency, productivity, measurement proc-
esses, evaluation processes. 
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Förord 
 
En resa går mot sitt slut. Eller är det månne bara en hållplats på vägen? 
Men precis som för en ensam resenär, behövs det även på denna typ av resa 
tjänstvilliga människor som då och då stöttar och hjälper för att man ska 
kunna färdas vidare. Det finns ett antal personer till vilka jag bär tacksam-
het för hjälp på vägen. 
 
Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare, professor Claes M. 
Hultman, som hela tiden samverkat konstruktivt för att föra mig framåt 
och för att medverka till en bättre slutprodukt. Ett stort tack även till mina 
biträdande handledare: Ek. dr. Owe L. Johansson kom med kloka syn-
punkter under resans tidiga faser, då den slingrade fram utan någon änd-
station i sikte. Senare, när ändstationen var i sikte men vägen fortfarande 
var slingrande och svårframkomlig, kom professor Evert Gummesson till 
hjälp med sin sakkunskap och erfarenhet. Tack alla! 
 
Utan tillmötesgående människor hade jag aldrig fått insyn i de processer 
som jag använt som utgångspunkt för arbetet. Först och främst gäller det 
Ulf Grele vid SAS Ground Services (SGS). Det är inte bara det att han ställt 
information till förfogande utan han har även fungerat som speaking-
partner, såväl innan resan tog sin början som under själva färden. Dessut-
om var det han som formulerade frågan som jag använde som utgångs-
punkt för arbetet och som också fått namnge detsamma. Tack Ulf! 
 
Beträffande tentamensprocessen vid Örebro universitet är det framför allt 
tre personer som fungerat som bollplank och bidragsgivare när det gäller 
information. Det är Carina Boman Helgesson, Bernt Axelsson och Bo Stan-
ley – stort tack! 
 
Sedan äger jag tacksamhet till ett stort antal personer vid SGS, SAS och 
Örebro universitet som tagit sig tid att besvara enkät och sedan ställa upp 
för diskussion vid uppföljningsträffar. Ni är för många för att räknas upp 
personligen men stort tack till er alla för tillmötesgående och för värdefulla 
synpunkter! 
 
Flera kollegor vid Örebro universitet har medverkat vid seminarier, läst 
olika versioner av manus och kommit med konstruktiva synpunkter: Ragn-
vald Böhlin, Anders Eklund, Hans Englund, Jonas Gerdin, Claes Gunnars-
son, Magnus Hansson, Nina Hasche, Ryno Korsvall, Pia Lindell, Frans 
Prenkert, Leif Sanner, Helén Stockhult och Gabriella Wennblom. Tack alla! 
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Anders Ljungberg var opponent vid mitt slutseminarium. Utan hans kloka 
synpunkter hade jag missat ett antal arbetsveckor men samtidigt haft fler 
brister i det arbete som nu presenteras. Tack Anders! 
 
De brister som återstår svarar jag ensam för. 
 
Pålsboda 
2006-03-17 
Conny Johanzon 
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Inledning 

 
Arbetet med detta avhandlingsprojekt började i februari 2004 genom att 
jag fick access till studieobjekt som inte var tillgängliga någon månad tidi-
gare. Den möjlighet som öppnades var att jag fick tillgång att studera två 
olika processer i vilka man höll på med förändringar. I ena fallet, vid SAS 
Ground Services (SGS), var det fråga om nydesign av processen ”Passenger 
Ground Service Delivery” (PGSD)1 i ett projekt benämnt ”Best Price Hand-
ling” (BPH). Ansvaret för arbetet med denna nydesign låg hos Ulf Grele 
som är ansvarig för kvalitet och verksamhetsutveckling hos SGS Sverige. I 
samband med diskussioner som vi förde när Ulf började skissa på den nya 
processdesignen, framförde han en frågeställning som löd, ”Jag vill veta 
hur bra våra processer är”. Trots att Ulf arbetat med processer och process-
styrning sedan tidigt 1990-tal saknade han en användbar metod eller mo-
dell för att mäta eller värdera olika verksamhetsprocesser. Jag såg frågan 
som en utmaning och började fundera på hur man på ett praktiskt använd-
bart sätt skulle kunna mäta processers effektivitet. Begreppet mätning om-
formulerades sedan under arbetets gång till värdering av processer. Denna 
avhandling handlar följaktligen om att utreda vilka faktorer som påverkar 
[tjänste-] processers effektivitet. Det senare avgränsat till att gälla den inre 
effektiviteten. I avhandlingen diskuteras hur man från dessa bakomliggande 
faktorer kan skapa en modell som är praktiskt användbar för att värdera 
olika typer av tjänsteprocesser. Utgångspunkten för denna diskussion är de 
två processer som har fungerat som studieobjekt i denna studie, Utöver 
ovan nämnda PGSD gäller det ”Tentamensskrivning i skrivsal” vid Örebro 
universitet. 
 

 
1
  PGSD står för den process som hanterar resenärer och flygmaskin den tid dessa befinner 

sig på marken. I processen finns aktiviteter som check-in, hantering av bagage, städning, 
påfyllning av bränsle mm. 
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1 Processorientering, effektivitet och produktivitet 

 
Ökat fokus mot processorientering av verksamheten har blivit en realitet i 
många av dagens organisationer. Från att ha varit i huvudsak en angelä-
genhet för industrin diskuteras idag processer i snart sagt alla typer av 
tjänsteverksamheter, affärsdrivande såväl som offentliga och ideella. Men 
hur kom det sig att detta intresse för processer uppstod? 
 

Utveckling av processorientering inom industrin 

 
Under 1960- och 70-talen fick vi i västvärlden känna av hur japanska före-
tag alltmer intog dominerande positioner på marknad efter marknad. Tidi-
ga exempel finns när det gäller kameror, fartyg eller motorcyklar. Detta 
följdes av kopieringsapparater, bilar, stereoanläggningar och i stort sett allt 
som hade med elektronik att göra. Japansk industri uppvisade så remar-
kabla framsteg att man på flera ställen runt om i världen såg sig tvungna 
att skydda inhemsk industri. Utvecklingen av EU, liksom kvoteringar och 
importrestriktioner kan ses, åtminstone delvis, som följder av den anstorm-
ning japanska företag utsatte västvärlden för. 
 
Under 1980-talet sökte man efter förklaringar till de japanska framgångar-
na. Bland annat framhölls den japanska kulturen som en förklaringsfaktor. 
Det skrevs ett flertal böcker om japansk kultur och japanskt företagande 
där man framhöll typiska karakteristika som förklaring till industriexpan-
sionen. Man betonade faktorer som delaktighet, konsensusbeslut och 
grupplojalitet som förklaringar till japanska företags förmåga till omställ-
ning och rationell produktion. 
 
När man senare studerade hur produktionssystem var utformade insåg man 
att det fanns väsentliga skillnader mellan var man hade fokus i Japan kont-
ra västvärlden. Medan företag i väst ofta fokuserade kortsiktigt och på op-
timering av delar snarare än helheten så arbetade japanska företag långsik-
tigt och med en utpräglad helhetssyn. Medan man i väst sökte hålla hög 
nyttjandegrad på enskilda produktionsresurser framgick det att exempelvis 
Toyota, som hela tiden ansetts vara det ledande japanska företaget, hade 
ett genomsnittligt nyttjande av sina maskiner som uppgick till i runda tal 
40% av tillgänglig drifttid (Shingo 1984:96). 
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Det fanns följaktligen en fundamental skillnad i hur industrin i väst såg på 
utformning och styrning av produktionssystem visavi den syn som framgick 
vid studier av japanska konkurrenter. Denna skillnad har senare förklarats 
som japanernas utpräglade flödestänkande, eller annorlunda uttryckt, fo-
kus på verksamhetens processer. Genom att utforma verksamheten med ut-
gångspunkt från förekommande processer och utgå från hela processen 
snarare än delarna var för sig utvecklade japanska företag sin slagkraft. Fö-
retag i väst såg sig nödgade att lära sig av japanerna och också ta efter när 
det gällde framgångsrecepten. Kvalitetstänkande och processorientering 
kom att bli något av mode.  
 

Processorientering inom tjänstesektorn 

 
I takt med att industriföretag visade på processorientering som ett effektivt 
sätt att öka sin effektivitet så växte intresset successivt även hos icke indu-
striföretag. Det tänkande som låg bakom japanska industriprocesser kom 
att överföras till organisationer som sysslade med tjänstproduktion. Under 
1990-talet har processynsättet alltmer anammats av olika tjänsteföretag 
och offentliga institutioner och exempelvis inom sjukvården har man på 
många håll kommit långt med sin processorientering.2 
 
Röster har höjts mot att okritiskt överföra lösningar från tillverkningsindu-
strin på tjänsteproduktion. Det har framhållits att skillnader mellan att ex-
empelvis tillverka bilar och att bedriva åldringsvård är så olika att överfö-
rande av principer är diskutabelt. Inte desto mindre sker ett alltmer uttalat 
processtänkande även i den senare typen av verksamheter.  
 
I den fortsatta framställningen diskuteras processer ifrån utgångspunkten 
att någon, här verksamhetsledningen, vill veta hur bra, eller effektiva, pro-
cesserna är. Det kan alltså vara motiverat att vår resa fortsätter med en be-
skrivning av hur jag ser på processer.  
 
 
 

 
2  Se t.ex. Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö,  

http://www.kvalitetsmassan.se/prod/sk/kvalitetsmassan/dalis2.nsf/vyPublicerade/ 
D59D1EDF463219B1C1256C38003F6285?OpenDocument,  

 eller ”Processorientering i Staten – en studie av hur statliga myndigheter arbetar med 
processorientering av verksamheten” av Lars Stigendal och Thomas Johansson.  



 
 

14 

 

Vad avses med process?  

 
Under de senaste 20 åren har det varit något av en trend att tala om pro-
cessorientering som ett sätt att effektivisera verksamheten med utgångs-
punkt från värdeskapande ur kundperspektiv (se t ex Harrington 1991, Jo-
iner 1994, Bergman & Klefsjö 1995). Ett par av skälen är att den traditio-
nella styrningen och sättet att organisera har ansetts leda till att kundens 
behov kan komma i skymundan, eller resultera i intern suboptimering. Ett 
av de koncept som betonar processorientering är Total Quality Manage-
ment (TQM). Det står för ett heltäckande synsätt där även kundnöjdhet, 
medarbetarnas delaktighet, beslut baserade på fakta, ständiga förbättringar 
och ledningens totala engagemang betonas (Bergman & Klefsjö 1995:25-
26).  
 
Många organisationer, inte minst inom offentlig sektor, säger sig ha pro-
cessorienterat sin verksamhet. Trots att de påpekar vikten av hög produkti-
vitet i sina processer, så förekommer det, i förhållande till tillverkningspro-
cesser, lite empirisk forskning om produktivitet i tjänstebaserade organisa-
tioner (Dobni et al. 1999:92, Johnston & Jones 2004:201, se även Gum-
messon 1998:4, Ojasalo 1999:15). Det kan därför vara motiverat att kort-
fattat diskutera några av avhandlingens centrala begrepp gällande produk-
tivitet, eller snarare inre effektivitet, i tjänstebaserade processer (i fortsätt-
ningen tjänsteprocesser).  
 
Process står i detta sammanhang för ett antal aktiviteter som utförs i en viss 
ordningsföljd som är repetitiv (se t ex Rentzhog 1998:30, Ljungberg & 
Larsson 2001:43-46) och där man levererar output till någon kund. Syftet 
med processen är att skapa ”kundnöjdhet”, det vill säga att resultatet ska 
värderas ur kundens perspektiv, den som är mottagare av det som proces-
sen levererar. 
 
Ljungberg & Larsson använder en vägmetafor för att beskriva hur proces-
ser går tvärs igenom olika funktioner i en organisation. Varje funktion an-
svarar för sin del av sträckningen och ser till att erforderliga resurser finns 
tillgängliga. Men ofta glömmer man, eller så struntar man i, att man finns 
till i en kedja av aktiviteter där syftet är att man ska tillgodose önskemålen 
hos en kund vid kedjans slut. ”Alltför ofta negligeras processerna, trots att 
de utgör den struktur inom vilken arbetet sker, kunderna tillfredsställs och 
lönsamhet och effektivitet i olika avseenden skapas. Ofta vet man inte ens 
hur den egna verksamhetens vägar ser ut. Processerna används gång på 
gång utan att några kartor upprättas. Det är en självvald blindhet som 
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medför svåra hinder för en strukturerad utveckling av processen i sig, men 
också av verksamheten i stort” (Ljungberg & Larsson 2001:49). 
 
Rentzhog (1998:95; se även Harrington 1991:30 och Ljungberg & Larsson 
2001:193) visar på en principiell nedbrytning av ett processflöde från leve-
rantör (L) till kund (K). Delprocesser bryts ned i aktiviteter som i sin tur 
består av arbetsuppgifter (figur 1). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Nedbrytning av process, Rentzhog (1998:95). 

  
Rentzhog (1998) delar upp processer i kärnprocesser, stödprocesser, del-
process och aktivitet. Kärnprocesser är sådana som behövs för att organisa-
tionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och dessa kan delas in i delprocesser 
vilka i sin tur kan delas in i aktiviteter. Stödprocesser stödjer direkt eller in-
direkt kärnprocesserna. Såväl kärn- som stödprocesser kan sträcka sig över 
ett flertal avdelningar. För kärnprocesserna är detta närmast en regel me-
dan det för stödprocesserna kan variera. Grundläggande i ett processorien-
terat synsätt är att varje process ska skapa kundnöjdhet. I fortsättningen 
ansluter jag mig till Harringtons (1991:9) definition av process: 

 
Any activity or group of activities that takes an input, adds value to it, 
and provides an output to an internal or external customer. Processes use 
an organization’s resources to provide definitive results. 

KL Process

Delprocesser

Aktiviteter
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Keen (1997) kritiserar TQM-skolan bl.a. därför att den alltför för starkt 
fokuserar på transformativa processer vilket gör att det är lätt att missa 
andra processer, exempelvis kommunikationsprocesser. Keen framhåller 
processer som inte alls behöver finnas i ett huvudflöde men för den skull 
kan vara av stor betydelse för organisationen. Som ett exempel på sådan 
process nämner han den indoktrinering och träning av personal som sker 
inom McDonalds. Lind (2001) poängterar att det kan finnas kommunika-
tiva processer som inte alls följer det flöde som brukar känneteckna de 
transformativa processerna och att brister i tjänsteprocesser i själva verket 
ofta kan härledas till felaktig eller utebliven information (jfr. Lovelock 
2001:41). 
 
De processer som utgör avhandlingens empiri är tjänsteprocesser varför 
tyngdpunkten kommer att ligga på studiet av tjänsteintensiva processer. 
Dessa karaktäriseras av att de utförda aktiviteterna till övervägande delen 
utförs av människor, att det som levereras ofta är icke-materiellt och att re-
sultatet många gånger är en följd av samspel mellan producent och 
kund/avnämare (jfr. Normann 1992, Silvestro et al.1992, Gummesson 
1998, Grönroos 2002, Grönroos & Ojasalo 2004).  
 

Vad skiljer olika processynsätt? 

 
Det finns flera sätt att betrakta processer. Ett synsätt, TQM, har redan in-
troducerats. Av vissa kritiker har TQM anklagats för att alltför mycket ta 
sin utgångspunkt i de verksamhetsprocesser som redan finns och för att 
successiva ändringar av dessa inte speglar de förändringsbehov som verkli-
gen finns. 
 
Business Process Reengineering (BPR) är ett angreppssätt som vann många 
anhängare under 1990-talet. Kortfattat står det för att man istället för små 
stegvisa förändringar radikalt omkonstruerar processer. Huvudsakligen ba-
seras dessa tankar på att modern IT-teknologi medför helt nya möjligheter 
och att denna potential dåligt utnyttjas vid stegvisa förbättringar av befint-
liga processer. (Hammer & Champy 1993, Davenport 1993). 
 
Det finns likheter såväl som skillnader mellan TQM och BPR men när det 
gäller synen på vad process är råder stor samstämmighet. Hammer & 
Champy (1993:3) definierar process som ”…a set of activities that, taken 
together, produce a result of value to a customer…”. Denna definition skil-
jer sig inte i något väsentligt från Harringtons TQM-inspirerade definition. 
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När det gäller definitionen av vad processer är, så skiljer det sig inte nämn-
värt mellan skolbildningarna. Processer är samordnade, sekventiella eller 
parallella aktiviteter med kopplingar mellan sig som utförs repetitivt och 
som levererar en output som har värde för en kund. För den fortsatta fram-
ställningen innebär detta att det inte är meningsfullt att göra åtskillnad 
mellan TQM och BPR i detta avseende. 
 

Kunden är utgångspunkten 

 
En fördel med att se verksamheten i form av processer är att man ska foku-
sera på det som skapar kundvärde. Varje aktivitet, kedja av aktiviteter 
(delprocess) och relaterade processer ska på ett logiskt sätt samverka sam-
tidigt som de ska förbruka ett minimum av resurser (Bergman & Klefsjö 
1995).  
 
De processer som studeras i föreliggande arbete har samtliga ”kunder” som 
tar emot output, men det är endast huvudprocesserna som har externa kun-
der. Externa kunder är alltså sådana som finns utanför företaget och för af-
färsdrivande verksamheter därmed de som genererar organisationens intäk-
ter.  
 
Men även delprocesser och stödprocesser har kunder i så motto att det 
finns någon som har önskemål och krav på vad föregående process levere-
rar. Med kund avses följaktligen den eller de som är mottagare av vad en 
process levererar. I denna framställning är det alltid fråga om en eller flera 
individer. Dock är det uppenbart att många processer har flera mottagare. 
För ett universitet uppfyller studenter, företag, kommun etc. kraven på att 
vara kunder vilket gör att analysnivå och beskrivningsspråk kommer att 
variera beroende på vilket utgångspunkt man väljer. Det kan då vara gång-
bart att använda termerna ”primära” och ”sekundära” kunder samt intres-
senter. Primära kunder är de som direkt nyttjar det som processen levererar 
medan sekundära gör det indirekt och intressenter har annat (än nyttjan-
det) som skäl för sitt intresse. En utbildningsprocess har i detta perspektiv 
studenten som primärkund, företag, samhälle etc. som sekundära kunder 
och föräldrar och motsvarande som intressenter.  
 
I den fortsatta texten existerar ”kunden” i två olika skepnader. När det 
gäller PGSD är kunden, när processen designas, flygbolaget. Det är flygbo-
lag som ställer krav på vilka aktiviteter som ska utföras men som också 
samtidigt anger på vad dessa aktiviteter får kosta. SGS’ roll blir att leverera 
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en process som uppfyller de olika kraven. Flygbolaget gör en bedömning av 
vad som skapar kundvärde (vilka aktiviteter man vill få utförda) och vad 
man är beredd att betala för detta. 
 
Men när processen sedan genomlöps då är det resenären som är den primä-
ra kunden som man ska skapa kundvärde för. Då ska man nyttja resurser-
na på ett sådant sätt att man uppnår lönsamhet i verksamheten och att 
man gör detta med nöjda medarbetare. Detta senare utgår följaktligen från 
verksamhetsledningen. 
 
I tentamensprocessen är det studenten som är ”kund” primärt. Processens 
syfte är att leverera tentamenstillfällen för studenter. Men när processen 
designas är det inte endast hänsynstagande till kundaspekter som styr efter-
som det finns en verksamhetsledning som ställer krav på processen när det 
gäller dess ”effektivitet”. Här är det fråga om att leverera tentamenstillfäl-
len på ett rättssäkert sätt med minimal resursförbrukning. 
 
I denna avhandling är det verksamhetsledningens perspektiv som utgör ut-
gångspunkten för problematisering, analys och modellkonstruktion. Detta 
motiveras av att den analys och den modell som avhandlingen ska resultera 
i utgår från inre effektivitet. 
 

1.1 Effektivitet och produktivitet 

Dessa begrepp kommer att diskuteras och utvecklas senare men för att ge 
läsaren en uppfattning om hur de används framöver så följer här en kort-
fattad och mycket övergripande beskrivning. 
 
Effektivitet  står för att ”nå uppsatta mål” vilket då inkluderar mål 

gällande resursanvändning och liknande. Effektivitet för-
klaras av yttre effektivitet och inre effektivitet. 

Yttre effektivitet ungefär synonymt med ”att göra rätt saker”. Detta av-
görs av kunder och har vi nöjda kunder och tjänar peng-
ar kan detta jämställas med hög yttre effektivitet (sam-
hällsaspekter kan i detta sammanhang sägas ingå i be-
greppet ”nöjda kunder”). 

Inre effektivitet ungefär synonymt med ”att göra saker rätt”. I stort sett 
innebär det att vi nyttjar rätt resurser på rätt sätt vilket i 
sin tur styrs utifrån målformulering  och därmed, i sin 
förlängning, affärsidén.  
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Produktivitet en relationen mellan vad vi får ut (output) och vilka re-
surser vi sätter in (input). När t.ex. samma resursmängd 
levererar ut mer än vid en tidigare tidpunkt så har följ-
aktligen produktiviteten ökat. Produktivitet betraktas 
som en delmängd av inre effektivitet. 

 
Definitionerna ska inte ses som slutgiltiga utan bara som riktmärken för lä-
saren inför fortsättningen. Denna fortsättning kommer att koncentreras till 
den inre effektiviteten och till frågeställningar som vad inre effektivitet in-
nebär och vilka bakomliggande faktorer det är som bidrar till den inre ef-
fektiviteten. 
 
Värt att notera är att vad som leder till kundtillfredsställelse respektive 
missnöje kan variera kraftigt mellan skilda kunder (Deming 1986:185, 
Christopher et al. 1998:102). Detta försvårar givetvis styrning av processer 
eftersom outputen ofta inte entydigt kan definieras.  
 

1.1.1 Inre effektivitet 

 
Eckes (2001:21-22) gör en jämförelse mellan att köra bil och ”köra” en 
process. En bilförare som kör sin bil kastar med jämna mellanrum en blick 
på instrumentbrädan för att få information om hastighet, bensinförbruk-
ning, motortemperatur etc. Genom att ha koll på ett antal sådana paramet-
rar försäkrar sig föraren om att förutsättningarna för framförandet är de 
rätta. Visarna på instrumentbrädan utgör i sig ingen garanti för att färden 
blir bra (vilket motsvarar yttre effektivitet) men de fungerar som indikato-
rer på huruvida förutsättningarna är de rätta. Lyser varningslampan för ol-
jetryck rött bör man vidta någon form av åtgärd för att försäkra sig om att 
fortsatt framfart ska ha rätt förutsättningar. Om föraren inte vidtar någon 
åtgärd är risken uppenbar att man, för eller senare, får motorstopp vilket i 
detta exempel skulle motsvara försämring av den inre effektiviteten3.  
 
På samma sätt menar Eckes att man för en process behöver en ”instru-
mentbräda” där man får indikation om hur man ligger till när det gäller 
några få viktiga faktorer. För många indikatorer skulle kunna upplevas 
förvirrande och den som svarar för styrningen skulle kunna få svårt att pri-
oritera. Det är följaktligen betydelsefullt att hitta några få mått som ger 

 
3
  Precis som i det angivna exemplet får ofta brister i den inre effektiviteten påverkan på 

den yttre effektiviteten vilket inte behandlas inom ramen för denna avhandling men som 
dock är värt att notera. 
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snabb överblick samtidigt som de är viktiga för att processen ska fungera 
på önskvärt sätt. 
 
Men innan vi börjar mäta måste vi veta vad som behöver mätas (Gummes-
son 1998:5). Eckes (2001:23) framför att inre effektivitet vanligen mäts 
med mått som ledtid, kostnader eller förädlingsvärde. Andra tänkbara mått 
är genomströmning (TQMI:1994), kapacitetsnyttjande (Brignall et al. 
1991:35), kostnader för arbetskraft (Brown et al. 2000:344), kostnader för 
omarbete (Reid 2002:52), använd tid (Armistead & Clark 1994:7), kassa-
tioner och andel defekta (Kaplan & Norton 1999:115) eller kostnad per 
transaktion (Smith David et al. 1996:66). Dessa uppräknade utgör endast 
ett axplock och många andra mått är tänkbara. 
 

1.2 Problemprecisering och syfte 

Flera faktorer kan påverka tjänsteprocessers inre effektivitet. Den första 
frågan blir då: Vilka faktorer är centrala för bedömning av inre effektivitet 
i tjänsteprocesser? Den andra frågan, som är en utveckling av den första, 
lyder: Hur kan dessa faktorer relateras till varandra så att de blir praktiskt 
användbara för att värdera en tjänsteprocess inre effektivitet? 

 
Resonemanget om tjänsteprocessers effektivitet gäller primärt den inre ef-
fektiviteten. Identifierade faktorer har oundvikligen en påverkan även på 
yttre effektivitet varför detta begrepp inte alltid kan negligeras. Dock görs 
ingen explicit problematisering av yttre effektivitet. Jag är medveten om att 
detta är en konstlad uppdelning men den har känts nödvändig för att kun-
na hantera problemområdet på ett någorlunda överskådligt sätt. I den em-
piriska världen finns inga naturliga gränser varför forskaren ofta tvingas till 
mer eller mindre konstlad gränsdragning (Dubois & Gadde 2002:557).  

 
Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar tjänsteprocessers 
inre effektivitet och att med dessa som utgångspunkt utveckla en modell 
som möjliggör värdering av tjänsteprocesser och som är praktiskt använd-
bar vid värdering av denna typ av processer. Föresatsen är att modellen 
som avhandlingen utmynnar i ska vara så flexibel att den kan användas i 
olika typer av tjänsteprocesser.  
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1.1 Disposition 

Kapitel 1 inleddes med ett allmänt resonemang om processer. Detta utgick 
från det synsätt som via många års arbete med processer inom tillverkande 
industri kan sägas utgöra en betydande del av min referensram och på så 
sätt också ha avgörande betydelse för vad jag ser och inte ser.  
 
I kapitel 2 diskuteras betydelsen av förförståelse och förtrogenhet med äm-
nesområdet. Här redogörs också för hur studien är upplagd, hur data har 
samlats in och hur insikter successivt formats under studiens gång 
 
Kapitel 3 utgörs av en beskrivning av hur olika påverkansfaktorer identifie-
rades i de två studerade processerna. Kapitlet är skrivet på ett sådant sätt 
att läsaren även ska kunna följa det faktiska förloppet vid problemidentifi-
eringen, tillvägagångssättet. Kapitlet utmynnar i en presentation av ett an-
tal faktorer som lokaliserats till de beskrivna processerna och som ses som 
väsentliga när det gäller att förklara en process inre effektivitet.  
 
I kapitel 4 undersöks andra forskares rön relaterat till de i empirin identifi-
erade faktorerna. Det teoretiska resonemanget täcker ett tämligen brett 
område men utgår från, och följer den struktur och de samband som identi-
fierades i kapitel 3. 
 
I kapitel 5 undersöks på vilket sätt tidigare presenterade faktorer kan kopp-
las till varandra och hur de samspelar. Här undersöks också i vilken ut-
sträckning de är lämpliga som modellvariabler. Kapitlet utmynnar i en 
sammanställning som illustrerar hur de diskuterade faktorerna förhåller sig 
till varandra och utgör på så sätt en utgångspunkt för senare modell-
konstruktion. 
 
Tidigare fört resonemang leder till slutsatser, kapitel 6, om hur en modell 
för värdering av inre effektivitet kan konstrueras. Den utgår från, och be-
gränsar sig till, de processer som utgör avhandlingens empiri. Under som-
maren 2005 har modellen testats i begränsad omfattning vilket också redo-
visas i kapitlet. 
 
Under avhandlingsarbetets gång har det framkommit några frågor som kan 
vara värda att titta närmare på i kommande studier vilket läggs fram som 
förslag på fortsatt forskning. 
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Efter referensförteckningen har fyra bilagor lagts till. Bilaga 1 består av 
dokumentationen av processen ”Tentamensskrivning i skrivsal” vilken i sin 
tur utgör ett underlag för första delen av kapitel 3. Bilaga 2 visar dokumen-
tation rörande ”Passenger Ground Service Delivery” (PGSD) vilken utgör 
underlag för andra delen av kapitel 3. Bilaga 3 visar ”Faktorer som påver-
kar produktiviteten vid SGS” och i den fjärde och sista bilagan redovisas 
det frågeformulär som skickades ut i samband med utvärdering av model-
len. 
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2 Metod 

 
I detta kapitel diskuteras begreppen förförståelse och förtrogenhet och på 
vilket sätt dessa kan ge upphov till det eller de perspektiv varifrån forska-
ren betraktar forskningsområdet. Här presenteras också hur forskningspro-
jektet har lagts upp och hur det har genomförts via en abduktiv ansats. 
Abduktionen vilar på ”pragmatismen” vilket föranleder en kortare be-
skrivning även av detta begrepp. Sist i kapitlet diskuteras om, och i så fall 
hur, det kan ske någon form av validering av resultatet i explorativa studier 
av den typ som detta projekt utgör exempel på. 
 

2.1 Förförståelse, förtrogenhet och perspektiv 

Förförståelse och förtrogenhet är snarlika begrepp som dock skiljer sig i be-
tydelse vilket tydliggörs i detta avsnitt. Med förförståelse och/eller förtro-
genhet följer ett visst sätt att betrakta olika fenomen och skeenden, man får 
någon form av perspektiv. Vilket perspektiv jag kan tänkas ha och som kan 
påverka denna studie diskuteras. 
 

2.1.1 Förförståelse 

 
Förförståelse är relaterad till forskarens kunskaper, insikter och erfarenhe-
ter innan forskningsprocessen startar (Gummeson 2000:57). Refererande 
till Steedman (1991) säger Alvesson & Sköldberg (1994:7) att ”det inte är 
möjligt att separera kunskap från kunskaparen”. De resultat som forsk-
ningen leder fram till är sällan några objektiva sanningar utan ett resultat 
av olika val och tolkningar av situationer gjorda av inblandade forskare 
(jämför Gummesson 2003:487). Dessa val och tolkningar är i sin tur ett re-
sultat av forskarens tidigare kunskaper, erfarenheter och föreställningar. 
Genom att gång på gång konfronteras med likartade fenomen formas det i 
utövaren en slags inre karta där mönster, samband och annat länkas ihop 
på ett sätt som inte låter sig beskrivas och som är unikt för varje individ. 
 
Med mer än 20 års arbete i och med processer, företrädesvis inom tillver-
kande industri, så har det hos mig med nödvändighet etablerats vissa upp-
fattningar om vad processer är och hur de fungerar. När jag i föreliggande 
arbete reflekterar över processer och deras inre effektivitet så gör jag det, 
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med Schön’s termer, som en reflekterande praktiker (Schön 1991). Men 
även om det finns förkunskaper och föreställningar så finns det vissa om-
råden som fortfarande är okända, någon form av ”black boxes” om man 
så vill. När innehåll i sådana ”boxar” synliggörs och får substans så skapas 
ny kunskap (jämför Gummesson 2000:57). 
 
Förförståelse kan vara en tillgång eftersom det ökar forskarens känslighet 
när det gäller att avgöra vad som är mer eller mindre relevant för studien 
(Strauss & Corbin 1990:41). Men denna känslighet gör också att forskaren 
måste vara beredd, och villig, att förändra sin egen verklighetsuppfattning 
om så blir påkallat i ljuset av nya rön (Gummesson 2000:60). 
 
Detta inträffade i föreliggande studie när jag insåg i vilken omfattning sek-
reterarnas arbetsuppgifter skiftade mellan olika processer (se 3.1.2). Att 
kunna uttala sig om hur mycket tid som lades ner i den ena eller den andra 
processen skulle bli fråga om mer eller mindre kvalificerade gissningar. Och 
än värre skulle det vara att uppskatta om och när tid ”stals” från, relativt 
sett, viktigare uppgifter i en annan process. Denna insikt påverkade mig 
mycket starkt och bidrog till att jag formulerade om ambitionen från att 
mäta till att värdera. Även om det kan tyckas vara en liten förändring möj-
liggjorde den att jag snart därefter kunde vaska fram de faktorer som ingår 
i den modell som presenteras i slutsatserna.  
 

2.1.2 Förtrogenhet 

 
Man talar ibland om att rutinerade yrkesutövare har en slags tyst kunskap, 
ett uttryck som brukar hänföras till Micael Polanyi4. Vår kultur har gjort 
åtskillnad mellan fakta och värdering på ett sådant sätt att det ibland för-
svårar vår förståelse för olika fenomen. Polanyi (1962) hävdar att vår för-
ståelse skulle öka om vi tog bättre hänsyn till det kunnande och det vetande 
som finns förankrat i individer och som är en del av deras yttrande och 
handlande. Istället för att hävda vetenskapens objektivitet, avseende sociala 
sammanhang, bör den ta hänsyn till det sätt varpå på människor tolkar och 
förstår sin omvärld och sitt inre och att alla inte uppfattar verkligheten på 
samma sätt. Han betonar att det finns skilda vetenskapliga läger, vad Kuhn 
(1970) senare kom att beteckna med termen ”paradigm”, där de olika 
lägren gör anspråk på sanningen men där det enligt Polanyi egentligen en-
dast finns några få bakomliggande faktorer som kan betraktas som ”veten-
skap”. Resten av den s.k. vetenskapen vilar på ett antal av människan fast-

 
4  Polanyi (1962) använder begreppen ”Personal knowledge” och ”The Tacit Component”. 
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ställda övertygelser, ”Science is a system of beliefs to which we are commit-
ted” (Polanyi 1962:171) 
 
När jag talar om förtrogenhet utgår jag från Donald S. Schöns (1991) reso-
nemang om ”The Reflective Practioner” – det handlar om en yrkesmänni-
ska som är väl förtrogen med sin egen profession men också i sitt utövande 
reflekterar över sitt eget agerande och sina ställningstaganden. Dessa fun-
deringar är ofta ostrukturerade, kanske fragmentariska och svåra att arti-
kulera och detta trots att det kan finnas icke obetydliga kunskaper inom 
gebitet.  
 
Till skillnad från det tidigare diskuterade begreppet ”förförståelse” fordrar 
förtrogenhet att man själv varit verksam inom det område som man beskri-
ver. Förförståelse kan man alltså få via olika kanaler, exempelvis litteratur, 
medan förtrogenhet fordrar utövande. Jämför att lära sig att cykla per kor-
respondenskurs. Men att ha mer än rudimentär erfarenhet från ett område 
innebär, med nödvändighet, att man också blivit präglad när det gäller hur 
man betraktar detta erfarenhetsområde; man har något mer eller mindre 
uttalat perspektiv. 
 

2.1.3 Perspektiv 

 
Gummesson (1998) anger tre grupperingar inom verksamheter som samtli-
ga är intresserade av styrningsproblematik. Han klassificerar dessa som 
”stammar” (tribes) och menar att de har olika utgångspunkter och därmed 
olika fokus för styrningen. Utgångspunkterna utgörs av produktivitet, kva-
litet och lönsamhet och var och en av dessa kopplas sedan ihop med mot-
svarande gruppering. Stammarna utgörs av ”PT” (productivity tribe) som 
fokuseras på interna aktiviteter med kostnadsmotiv som det centrala, av 
”QT” (quality tribe) som över tiden blivit alltmer inriktade mot kundvärde 
och intäkter5 och av ”AC” (accounting tribe) som är den mest institutiona-
liserade, som delvis skyddas av lagstiftning och som företrädesvis ägnar sig 
åt att mäta kortsiktiga och historiska data. Var och en av dessa gruppe-
ringar har följaktligen sin syn på hur verksamheten ska styras. 
 
Detta ställer till problem därför att de olika grupperingarna förespråkar 
olika mättekniker, de har olika indikatorer på hur verksamheten ska värde-

 
5  Gummesson (1998:7) menar att ”QT” tidigare hade ett utpräglat internt fokus som 

knappast kunde kallas kundorienterat. Från mitten av 1970-talet har man dock gradvis  
blivit mer orienterad mot intäkter och kundvärdeskapande. 



 
 

26 

 

ras och också olika syn på vilka åtgärder som leder till förbättring (Gum-
messon 1998:4). Dessa olikheter i synsätt har olyckligtvis bidragit till att 
upprätta ”funktionella silos” som förhindrar samarbete och samstämmiga 
processer (jämför Gummesson 1998:7, Ljungberg & Larsson 2001:75-76, 
Lindvall 2001:94).  
 
Jag har ägnat 20 år av mitt yrkesverksamma liv åt produktion och produk-
tionsstyrning i tillverkande företag, i linjen och som konsult, så rötterna 
finns rimligtvis hos ”PT”. Som operativt ansvarig för MPS-system (Materi-
al- och produktionsstyrning) och som ansvarig för en tillverkningsenhet 
torde det vara oundvikligt att färgas av de problemställningar som har ak-
tualiserats av detta perspektiv.  
 
Större delen av 1990-talet ägnade jag, på konsultbasis, åt att medverka till 
förbättring av företags verksamhetsprocesser. Merparten inom tillverkande 
industri även om det fanns inslag av tjänsteprocesser. Detta arbete med 
processer baserades på ett mer eller mindre uttalat TQM-synsätt. Utgångs-
punkten var kundfokus, sedan gällde det att identifiera på vilket sätt olika 
aktiviteter skulle samverka för att skapa kundnöjdhet samtidigt som man 
kom tillrätta med interna ineffektiviteter. 
 
Den ovan beskrivna plattformen påverkar rimligtvis vilka artiklar jag väljer 
som utgångspunkt för mitt skrivande och vad jag väljer att lyfta fram ur re-
spektive artikel (jämför Kuhn 1970:107). En annan författare skulle må-
hända ha valt att använda, åtminstone delvis, andra utgångspunkter och 
det kan vara värt att göra läsaren uppmärksam på detta. 
 

2.2 Forskningsprocessen 

Våren 2004 ägnades huvudsakligen åt insamlande av data från tidigare 
nämnda processer. Dels genom att studera skriftlig dokumentation men 
också genom intervjuer och mer informella diskussioner. Det senare var 
speciellt uttalat för PGSD där jag via telefon och e-post konfererade med 
Ulf Grele i stort sett varje vecka, ofta var det fråga om flera gånger i veck-
an. Därutöver träffade jag under våren och sommaren 2004 två lednings-
grupper och 18 ”förändringsledare” hos SGS, de senare vid tre tillfällen i 
samband med internutbildning. Förändringsledare står här för personer 
som ska vara drivande, fungera som projektledare eller motsvarande, vid 
processutvecklingsarbete i organisationen. Även om det var Ulf Grele som 
arbetade fram det nya konceptet fick jag genom nämnda kontakter en bra 
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känsla för vilka problem man ansåg sig brottas med och hur man såg på 
olika fenomen. 
 
Kontakterna med Ulf Grele fortsatte sedan under hösten 2004, även om 
frekvensen minskade. I december 2004 fick jag också träffa förändringsle-
darna igen i samband med att jag presenterade hur jag låg till i forsknings-
projektet. I maj 2005 hade jag anledning att återkomma till denna grupp i 
och med att jag ville få in synpunkter på den modell som jag tog fram un-
der våren 2005. Dels ville jag få hjälp med att vikta de faktorer som bygger 
upp modellen, dels ville jag få in allmänna synpunkter rörande dessa fakto-
rer (frågeformulär finns i bilaga 4). Tre grupper, två från Arlanda och en 
från Landvetter, lämnade in sina svar och synpunkter i slutet av maj 2005. 
 
Samtidigt med det rikliga utbytet med medarbetare på SGS så insamlades 
också uppgifter rörande tentamensprocessen vid Örebro universitet. Skrift-
lig dokumentation erhölls från Carina Boman-Helgesson som fungerade 
som projektledare under kartläggningsprocessen och jag träffade projekt-
gruppen som varit med att ta fram denna dokumentation i mars 2004. Se-
dan har jag träffat Carina Boman-Helgesson, Bernt Axelsson (operativt an-
svarig för tentamensadministration) och Bo Stanley (representant för för-
valtningslednings referensgrupp för kvalitetsfrågor) vid fyra formella träf-
far. Därutöver har det skett muntliga kontakter med var och en av de 
nämnda vid flera tillfällen när det gällt kompletterande upplysningar. Se-
dan har jag haft några mer informella frågestunder med sekreterare (Ingela 
Abramsson, Eva Bergqvist och Henrik Broborg) vid institutionen för eko-
nomi, statistik och informatik (ESI).  
 
Vid ett av dessa samtal inträffade en, i sig trivial, händelse som dock fått 
stora konsekvenser för avhandlingsarbetet. Mitt i ett samtal med en av sek-
reterarna (Ingela Abramsson i maj 2004) avbröts vi av att två studenter 
knackade på och ställde en fråga varvid Ingela tog fram några uppgifter 
och gav studenterna besked. Då slog det mig, precis som ”en blixt från klar 
himmel” att sekreterarna hela tiden pendlade mellan olika processer. Efter 
att ha fått klart för mig att detta var det normala, hela tiden skifte av ar-
betsuppgifter som kunde hänföras till olika processer, så tog jag mig en or-
dentlig funderare om det över huvud taget skulle vara möjligt att ”mäta” 
hur tiden disponerades i någon enskild process6.  
 

 
6
  Om man inte vet vilka resurser som finns tillgängliga kan man inte, åtminstone inte i min 

tankevärld, mäta exempelvis produktivitet eller liknande. 
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Efter att ha funderat på detta några dagar, och också fått bekräftat av Ulf 
Grele per telefon att samma förhållande rådde hos SGS, så övergavs tanken 
att ”mäta” effektivitet i tjänsteprocesser. Detta kan låta banalt men för mig 
kändes det som ett stort steg, som att överge en sen länge rotad sanning. 
Följden blev att begreppet ”mätning” byttes mot ”värdering” vilket sedan 
har varit det som gällt. 
 
I maj 2005 skickades frågor ut till medarbetare inom den centrala förvalt-
ningen på universitetet på samma sätt som vad som beskrevs om SGS ovan. 
Av de tillfrågade är det några som inte har någon koppling till tentamens-
processen men samtliga har god erfarenhet av att arbeta med processer och 
processförbättring. Deras synpunkter på de faktorer som finns med i den 
modell som presenteras i slutet av avhandlingen kan därför betraktas som 
intressanta och relevanta. Sammantaget fick jag in svar och synpunkter 
från fyra grupperingar på universitetet. 
 
När det gäller teoristudier med specifik koppling till produktivitet och inre 
effektivitet i tjänsteprocesser så tog det fart på allvar under sommaren 
2004. Ett antal faktorer hade då vaskats fram ur empirin och nu var det in-
tressant att se i vilken utsträckning dessa stämde med vad andra forskare 
redovisade. Det var alltså de områden som identifierats i empirin som styr-
de urvalet av teori. Inläsningen av ”teoretiskt” stoff skedde till större delen 
under sommaren och hösten 2004 och har sedan, i något lägre omfattning, 
fortsatt under 2005. Styrande för vilka faktorer som skulle beaktas var den 
frekvens varmed de förekom. Begrepp som produktivitet, ledtid eller inter-
aktion förekommer flitigt i olika artiklar. Andra såsom reklamationskost-
nader eller ”andel korrekta första gången” förekommer mer sparsamt. Att 
dra gränsen efter frekvens vid förekomst i artiklar och litteratur har känts 
motiverat för att behålla någorlunda överblickbarhet. Detta är alltså ett te-
oretiskt urval. 
 
I samband med att nytt material lästes in ökade också funderingarna runt 
relationer och samspel mellan de faktorer som hade identifierats. Det ledde 
till att den första sammanställningen av faktorer gjordes i början av 2005. 
Detta iterativa tillvägagångssätt, pendlingen mellan empiri och teori, som 
beskrivs ovan, visas schematiskt i figur 2 i avsnitt 2.3. 
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2.3 Pragmatism och abduktion 

Den amerikanske filosofen Charles S. Peirce (1990:117) hävdar att pragma-
tism7 står för ”det oupplösliga sambandet mellan rationell kognition och 
rationellt syfte”. Det är också så begreppet ska ses i denna avhandling då 
mitt syfte är att identifiera olika faktorer, och samband dem emellan, så att 
en modell för processvärdering kan växa fram och att den ska vara prak-
tiskt användbar. Det tänkta ska alltså kunna ligga till grund för åtgärder i 
praktiken. Den ökade kunskapskvalitén eller nya rön ska leda till att utöva-
ren ytterligare kan förfina sitt utövande av det professionella gebitet. Det 
viktiga för Peirce var att resultatet var relevant, inte nödvändigtvis sant i 
strikt vetenskaplig bemärkelse. Valideringen sant utgörs genom detta av 
nyttan eller användbarheten av de presenterade idéerna hos professionella 
aktörer, inte på grundval av något objektivt sanningskriterium. (se även 
Glaser & Strauss 1967, Strauss & Corbin 1990, Alvesson & Sköldberg 
1994:65) 
 
Problemet har hämtats från det praktiska fältet vilket inte är detsamma 
som det empiriska. Det praktiska fältet måste vara självupplevt av forska-
ren medan det empiriska materialet kan hämtas från andra källor. Från re-
flektion baserad på upplevelser i den egna praktiken formuleras sedan pro-
blemet (jämför förförståelse och förtrogenhet). Detta bildar underlag till 
teoriberikning och därefter insamlande av empiriskt material. Detta kan i 
sin tur föranleda ytterligare teorifördjupning som hjälp att analysera det 
empiriska materialet. Slutligen återförs resultatet till praktiken där valide-
ring sker genom att det visar sig vara användbart (jämför Glaser & Strauss 
1967, Moustakas 1990, Glaser 2001). 
 
Utgångspunkten i denna avhandling är forskningsfrågorna och det därifrån 
formulerade syftet och det är dessa som huvudsakligen styr det tillväga-
gångssätt som bedöms som det mest lämpliga. Det är inte befintliga teorier 
som styr forskningsfrågan utan istället den praktiska nyttan och fundering-
ar hos författaren huruvida det är möjligt att finna olika faktorer, och 
samband mellan dessa, som kan ligga till grund för modellbyggande (teori-
bildning). Det är alltså inte fråga om en deduktiv ansats (jämför Alvesson 
& Sköldberg 1994:41).  
 

 
7
  Vilket han senare omformulerade till Pragmaticism eftersom han menade att det ur-

sprungliga begreppet övertagits av andra filosofer och då fått en något annorlunda inne-
börd. 
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I en induktiv ansats studerar forskaren företeelser ”förutsättningslöst” för 
att finna mönster, regulariteter och annat som gör att hypoteser och teorier 
kan formuleras. Med ett sådant tillvägagångssätt skulle problemet identifie-
ras utifrån det empiriska materialet. Detta stämmer inte heller i föreliggan-
de avhandling; dock närmare än den deduktiva ansatsen eftersom data 
samlas in från empirin och sedan ligger till grund för framtagna klassifice-
ringar och eventuella hypoteser (ibid.) 
 
Då återstår en tredje ansats som utgår från problemet och som syftar till att 
resultera i något som är praktiskt användbart, nämligen abduktion. En 
iakttagelse tolkas utifrån ett (hypotetiskt) övergripande mönster som, under 
förutsättning att det äger giltighet, förklarar det enskilda fallet. Med hjälp 
av såväl ytterligare fall som eventuell teori, prövas så fler fall och ur denna 
successiva jämförelse utvecklas och förfinas teorin. (Peirce 1990, Alvesson 
& Sköldberg 1994:42)  
 

Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar 
inte teoretiska förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktio-
nen. Analysen av empirin kan t ex mycket väl kombineras med, eller fö-
regripas av, studier av tidigare teori i litteraturen; inte som mekanisk ap-
plicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av 
mönster som ger förståelse. 
Alvesson & Sköldberg (1994:42) 

 
Alvesson & Sköldberg (1994) hävdar att den metod som i realiteten an-
vänds vid många fallbaserade undersökningar är den abduktiva metoden. 
Denna kan ses som en kombination av ett induktivt och ett deduktivt an-
greppssätt men att den tillför nya moment i och med att det empiriska till-
lämpningsområdet utvecklas och förfinas. Det är ”fakta”, hämtade från 
empirin, som utgör grunden för vilken teori som ska tillföras. Genom att 
röra sig mellan empiri och teori blir det möjligt för forskaren att öka sin 
förståelse för såväl empiriska som teoretiska fenomen (Dubois & Gadde 
2002:555). 
 
Data har inte samlats in för att vare sig förkasta eller verifiera någon hypo-
tes utan för att skapa förståelse för hur olika faktorer i samverkan med 
varandra påverkar den inre effektiviteten i de studerade processerna. Ge-
nom att sedan öka på de från empirin identifierade faktorerna med andra 
forskares rön ökar mättnadsgraden (jämför Glaser & Strauss 1967).  
 
I figur 2 visas den iterativa process som abduktionen utgör och hur data 
samlats in med utgångspunkt i empirin. Sedan har det handlat om växling-
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ar mellan empiri och teori, om reflektion och om att revidera eller förändra 
i ljuset av nya rön och insikter.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Forskningsprocessen, anpassad efter Ojasalo8 (1999:35). 

 
Data har samlats in utan i förväg uppgjorda mallar för hur klassificering 
ska ske. Empirin har kompletterats och berikats med andra forskares rön 
vilket lett till modifiering av klasser. (jämför Glaser & Strauss 1967, Stra-
uss & Corbin 1990, Glaser 2001) 
 

2.4 Studiens upplägg och genomförande 

Upplägget i denna studie företräder likheter med vad som kommit att kal-
las grounded theory. I första läget formuleras forskningsfrågan. Detta görs 
brett och det kan ofta vara en fördel att inte läsa in sig alltför intensivt på 
ämnesområdet eftersom tidigare framtagna koncept, kanske anpassade för 
ett annat syfte, kan ”kontaminera” och störa ens egen begreppsbildning 
(Glaser & Strauss 1967:36-37). Det är meningen att man ska kunna vända 
och vrida på data, identifiera grupperingar med likartade attribut på ett så-

 
8  Ojasalo tar sin utgångspunkt i teorin, jag i empirin. 
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dant sätt att denna indelning har anpassats till insamlade data (snarare än 
av andra presenterade idéer). 
 
Insamlingen av data följer inte ett på förhand specificerat kvantum. Det 
som styr vilken typ av data som samlas in är embryot till vad som ska bli 
ny teori (Glaser & Strauss 1967:45), vilket i sin tur kräver någon form av 
förkunskap/förtrogenhet med det beforskade området. Det är forskaren 
som väljer vilka data som ska finnas med utifrån syftet med studien. Detta 
sätt att införskaffa data kallas teoretiskt urval (theoretical sampling, Glaser 
& Strauss 1967:45ff) till skillnad från det statistiska urvalet där det redan i 
förväg bestäms vilka datakvantiteter man ska utgå från.  
 
Redan tidigt i denna dokumentationsfas framträder typiska attribut på läg-
re nivå medan de övergripande kategorierna framträder längre fram under 
datainsamlingen (Glaser & Strauss 1967:36). Glaser och Strauss (1967:37) 
betonar att tidigare formulerade teorier här kan vara ett hinder eftersom 
det blir lätt att fastna i redan uppkörda hjulspår. Även om det är fullt tänk-
bart att låna begrepp från existerande teorier så är det insamlade data som 
ska utgöra basen för den egna teoribildningen. Under denna del av arbetet 
arrangeras materialet i olika grupper vilka baseras på forskarens idéer om 
dataunderlaget. Det är forskaren som identifierar likheter och skillnader 
som sin tur bildar underlag för grupperingar och subgrupperingar.  
 
När det, som i detta fall, är fråga om att identifiera ett antal faktorer som 
dessutom har mer eller mindre uttalad interdependens sinsemellan så är få 
studieobjekt att föredra framför många. (Dubois & Gadde 2002:558)  
 

2.4.1 Relevans och validering 

 
En heuristisk ansats har stora likheter med grounded theory (Glaser & 
Strauss 1967, Strauss & Corbin 1990:20, Glaser 2001:1). Detta gäller till 
exempel beträffande sökandet efter relevanta faktorer/samband och beto-
nandet av den tysta kunskapens (förtrogenhetens) betydelse (Moustakas 
1990:9ff, Strauss & Corbin 1990:29) eller att validering av resultaten 
knappast låter sig göras av andra än de som har ingående insikt i problem-
området (Glaser & Strauss 1967:36-37, Strauss & Corbin 1990:23, Mous-
takas 1990:33-34). Båda inriktningarna hänvisar till sina rötter inom 
pragmatismen (Kleining & Witt 2000, Alvesson  Sköldberg 1994:65) och 
båda betonar att empiriska data kan hämtas från ett flertal olika källor 
(Glaser & Strauss1967:36-37/53, Strauss & Corbin 1990:20, Moustakas 
1990:38, Glaser 2001:1).  
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Glaser & Strauss (1967) menar att eftersom det är fråga om teorigenerering 
baserad på kvalitativa data uppstår inte valideringsproblem på samma sätt 
som vid kvantitativa studier. Det slutliga resultatet kan ju inte jämföras 
med någon i förväg uppställd måttstock utan relevansen på det uppnådda 
får framgå på annat sätt. När forskaren känner att det finns bärighet i teo-
rierna, att de håller för tester, då står denna på tillräckligt stark grund för 
att presentera resultatet. Det innebär inte att det är det enda sättet att dra 
slutsatser ur materialet, bara att påståendena äger hög trovärdighet (Glaser 
& Strauss 1967:225).  
 
Bärigheten har i denna studie förstärkts av att sammanlagt sju grupperingar 
har testat den modell som presenteras i slutsatserna. Resultatet av denna 
test presenteras i avsnitt 6.4 och frågeunderlaget finns med som bilaga 4. 
Efter att ha sammanställt den viktning av variabler som gjordes av de olika 
konstellationerna träffade jag representanter för fyra grupperingar på uni-
versitetet i augusti 2005 och representanter för tre grupper hos SGS i sep-
tember 2005. Även om tre av grupperna på universitetet inte har närmare 
koppling till tentamensprocessen så är samtliga vana att kartlägga och ana-
lysera tjänsteprocesser.  
 
Man framförde att möjligheterna till värdering av processer ökade med 
hjälp av de faktorer som presenterades i sammanställningen (figur 21). Av 
detta drar jag slutsatsen att modellen håller som underlag för vidare studier 
när det gäller tjänsteprocessers inre effektivitet. 
 

2.4.2 Studieobjekt och datainsamling 

 
En förskjutning av fokus från ”störningar på processer” till ”mätning av 
inre effektivitet i processer” möjliggjordes av att jag fick tillgång att studera 
två processer. Det var mer eller mindre fråga om en lycklig slump att de två 
processer som studerats ”dök upp” nära nog samtidigt och i tid samman-
fallande med Ulf Greles önskan att få veta hur bra processerna var. Det var 
alltså mer fråga om att dörrar öppnades än ett planlagt sökande efter stu-
dieobjekt.  
 
För båda de studerade processerna hade jag goda förkunskaper om verk-
samhetens art. Universitetet har varit min arbetsplats i över tio år och när 
det gäller SGS har jag samarbetat med Ulf Grele i varierande omfattning, 
men dock regelbundet, sedan 1997. Detta gjorde att jag redan från starten 
kunde räkna med att ha tillgång till dokumentation och personer att in-
hämta information från närhelst jag behövde under arbetets gång.  
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Information har utgjorts av projektrapporter, OH-presentationer och olika 
upplysningar av muntlig karaktär, varav de senare varit klart dominerande. 
Vid de formella träffarna har jag haft med mig vissa frågeställningar som 
jag ville ha svar på men det har hela tiden rört sig om diskussioner snarare 
än intervjuer.  
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3 Effektivitetspåverkande faktorer i två processer 

 
I detta kapitel visas hur olika faktorer som påverkar tjänsteprocessers inre 
effektivitet har identifierats. Det har skett via studier av två processer, ten-
tamensprocessen (Tep) och ”passenger ground service delivery” (PGSD). 
Den mer formella beskrivningen av dessa processer redovisas i bilagorna 1 
och 2. 
 
Det empiriska materialet presenteras i kronologisk ordning. Samtidigt som 
olika faktorer identifieras så redovisas på så sätt tillvägagångssättet i studi-
en. Olika avväganden som gjorts under resans gång lyfts fram. Syftet med 
redovisningen är att det ur denna ska vaskas fram ett antal faktorer som 
kan relateras till processernas inre effektivitet. Dessa faktorer ska sedan i 
sin tur bilda ramverk för val av teori, för analys och fungera som utgångs-
punkt vid skapandet av en modell för processvärdering. 
 
För SAS Ground Services (SGS) gäller att den process man tillhandahåller 
är konkurrensutsatt så till vida att Scandinavian Airlines Systems (SAS) har 
möjlighet att köpa samma tjänst från annan aktör. Det räcker alltså inte 
med att leverera kundvärde utan man måste dessutom göra detta till ett 
konkurrenskraftigt pris.  
 
När det gäller Tep finns ingen sådan drivkraft utan anledningen till att man 
sett över processen är att inblandade aktörer har upplevt brister i före-
kommande rutiner. Samma typ av arbetsuppgifter utförs på olika sätt mel-
lan skilda befattningshavare vilket indikerar att det kan finnas bättre eller 
sämre sätt att utföra uppgifterna på. Man har också noterat att vissa ar-
betsmoment kan utföras av annan instans och/eller inom annan aktivitet 
vilket skulle leda till mindre arbetsbelastning och minska felrisken. Dessut-
om finns en rättssäkerhetsaspekt att ta hänsyn till när det gäller studenters 
krav på anonymitet och korrekthet vid hantering.  
 
De följande redovisningarna har formulerats med avsikt att vaska fram 
faktorer som ses som centrala för att värdera processer. Sammanställning 
av dessa faktorer benämner jag i fortsättningen modell för processvärde-
ring.  
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3.1 Tentamensprocessen vid Örebro universitet  

Vid Örebro universitet har man sedan några år tillbaka arbetat med att 
kartlägga och utarbeta riktlinjer för styrning av processer inom den centra-
la förvaltningen. För att utveckla kunskap om metoder för mätning och 
styrning i processer, fanns det en önskan att arbeta med en process som ge-
nomlöps frekvent. Detta för att man på så sätt skulle få rikliga möjligheter 
att testa och utvärdera olika angreppssätt.9 
 
Den process som ansågs passa önskemålen var tentamensprocessen (Tep), 
här avgränsad till skrivning i skrivsal. Vid kartläggning av denna process 
visades ett antal områden där man identifierade olika typer av problem. 
Det framkom också att man såväl inom institutioner som mellan desamma 
hade utarbetat ett flertal olika rutiner för hur man hanterade samma typ av 
aktiviteter. Vidare framhölls att man på flera ställen borde kunna förenkla 
arbetsuppgifter ur såväl rättsäkerhets- som ett inre effektivitetsperspektiv. 
 

3.1.1 Identifiering av effektivitetspåverkande faktorer i Tep 

 
Sedan hösten 2001 har jag på olika sätt medverkat vid arbete med doku-
mentation och utveckling av processer inom centrala förvaltningen vid 
Örebro universitet. Detta skedde inom ramen för ”Förvaltningsledningens 
referensgrupp för kvalitetsfrågor” som bestått av medlemmar från samtliga 
administrativa enheter. Under 2003 kom vi alltmer att tala om att mäta i 
någon process för att på så sätt lära oss olika tillvägagångssätt och hur vi 
skulle angripa problematiken. Då fanns det inga tankar på att använda nå-
gon av de då studerade processerna som empiri i en avhandling. Huvudan-
ledningen till detta var deras låga frekvens vid repetitionerna eller att de fö-
rekom på flera ställen i organisationen och därmed blev komplicerade att 
följa. 
 
I november 2003 framkom att en projektgrupp arbetade med processen 
”Tentamensskrivning i skrivsal” (Tep). Därmed fanns det en process med 
hög frekvens vilket gjorde att det skulle vara möjligt att mäta och utvärde-
ra resultat utan att alltför lång tid förflöt. 
 

 
9
  Man syftar i detta fall på en särskilt tillsatt ”referensgrupp för kvalitetsfrågor” inom vil-

ken man utvecklar kunskap om, och metoder för, styrning av tjänsteprocesser. I detta fall 
tjänsteprocesser inom Örebro universitet. 
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3.1.2 Läget våren 2004 

 
I januari 2004 presenterade projektgruppen sin dokumentation av proces-
sen och det arbete som gruppen lagt ner (se bilaga 1). Processen beskrevs 
visuellt med hjälp av en processkarta som för att bli överskådlig delades i 
tre delar; tentamensförberedelser, tentamensdag och tentamensuppföljning.  
 
Projektgruppens dokumentation, inklusive en lista med upplevda problem, 
finns i bilaga 1. Kortfattat kan sägas att problem som uppmärksammades 
var att läraren inte lämnade skrivningen i tid till sekreterare, att det före-
kom frekventa ändringar inför tentamen, rutiner vid anmälan till skrivning, 
hantering av studenter vid skrivtillfället, förfarande vid kodning av de skri-
vande och tid för rättning. En annan typ av problem var relaterade till den 
kursstruktur som är gängse vid universitetet. En dominerande andel av alla 
kurser är på 5- respektive 10 poäng. Detta medför en momentan och hård 
belastning på lokaler och skrivvakter var femte vecka. Däremellan är be-
lastningen förhållandevis mycket låg. Vid toppbelastning, var femte vecka, 
ordnas lokaler i stor utsträckning utanför universitetet. För att klara beho-
vet av skrivvakter har man ett antal medarbetare med visstidsanställning 
som erbjuds arbetstillfälle som skrivvakt vid de beskrivna topparna. 
 
Någon vecka efter det att projektredovisning skett fick jag tillfälle att träffa 
flertalet av dem som jobbat med projektet för att få kompletterande infor-
mation. Frågor som diskuterades vid detta tillfälle var vad målet med pro-
cessen var, vad den skulle leverera och vem som var mottagare till output. 
Som projektledare för nämnda projektgrupp fungerade Carina Boman-
Helgesson. I gruppen deltog också Bernt Axelsson som är operativt ansva-
rig för tentamensadministrationen. Övriga deltagare i projektgruppen ut-
gjordes av lärare och administratörer från olika institutioner och av stu-
dentrepresentant. 
 
I mars 2004 hölls ett formellt möte där Carina Boman-Helgesson, Bo Stan-
ley, som arbetar med processrelaterade frågor inom centrala förvaltningen, 
och jag träffades. Vi har senare träffats ytterligare tre gånger formellt då 
också Bernt Axelsson deltagit. 
 
Vid det första mötet i mars 2004 stämdes av att saker och ting hade upp-
fattats på rätt sätt innan vi inventerade vari problemen bestod. Det som 
framfördes som lite mer omfattande problem var att studenter kom utan 
giltig legitimation till skrivsalen och att man därmed inte kunde säkerställa 
att det var rätt person som skrev. Ett annat problem som var tämligen nytt 
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var kravet på att studenter skulle garanteras anonymitet gentemot rättande 
lärare. Det poängterades dock att det var osäkert hur man gjorde inom in-
stitutionerna varför detta behövde följas upp. 
 
Med anledning av anonymitetsaspekten pratade jag med flera institutions-
sekreterare på institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI: In-
gela Abramsson, Eva Bergqvist och Henrik Broborg 2004-03-25). Det visa-
de sig att ingen gemensam kodhantering hade utarbetats utan sekreterarna 
gjorde som de själva tyckte passade dem. Någon med enkla kodomslag, 
någon med dubbla, någon med manuellt förd deltagarförteckning och nå-
gon som använde databas (Excel) för hantering av studenterna. Bara på ESI 
förekom alltså flera olika rutiner för hantering av koder och sekreterarna 
framförde att de kände sig osäkra på hur man borde göra. 
 
Under dessa samtal (snarare än intervjuer) tydliggjordes något som inte 
hade specifikt med tentamensprocessen att göra men som kommer att ana-
lyseras och diskuteras i denna avhandling. Flera gånger avbryts våra samtal 
av studenter och/eller lärare som ringer eller som kommer för att träffa sek-
reterarna. På frågan om hur deras ”normaldag” ser ut får jag svaret att ca 
50% är sådant som de räknat med från föregående dag men att resten bara 
dyker upp. Det är alltså oplanerade aktiviteter. Dessutom är sekreterarna 
involverade i kanske 5-10 olika processer varför ingen har klart för sig i 
vilken utsträckning tiden läggs ned på respektive process. Den spontana re-
flektion som jag då gör är att vi inte har en aning om i vilken process resur-
serna för tillfället förbrukas, vi vet inte något om hur uppgifter bör priori-
teras mellan olika processer. Är det den som ”skriker högst” som blir be-
tjänad? Sekreterarna tillstår att det nog ofta kan vara så. 
 
Så här långt är det alltså två områden för potentiella problem i Tep som 
tilldragit sig intresset. För det första att olika befattningshavare har skilda 
tillvägagångssätt för samma typ av arbetsuppgift. Detta kan ha konsekven-
ser ur ett hanteringsmässigt perspektiv, vilket sätt som medför minst ar-
betsbelastning, men framför allt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Är det möj-
ligt att något av sätten att hantera kodomslag innebär risk för fel eller att 
anonymiteten bryts? 
 
När vi sedan följer hur kodning hanteras i processen framgår att lärare 
själva bryter anonymiteten när de är klara med rättningen10. Genom detta 
förfarande finns det fortfarande möjlighet att ändra på något i rättningen 

 
10  Se bilaga 1, tentamensprocessen ”Tentamensuppföljning” – av processkartan framgår att 

lärare bryter anonymiteten innan resultaten har registrerats. 
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innan resultaten lämnas in för registrering. Därmed kommer syftet med 
kodning, att garantera studenten anonymitet, att åsidosättas.  
 
Huvudsyftet med att studera tentamensprocessen var att problematisera 
runt val av mätpunkter. Vilket var syftet med mätningen? Hur skulle den 
utföras och av vem? Hur skulle man presentera resultaten av mätningarna? 
Det som upplevdes som problem, åtminstone periodvis, var att tentamen 
lämnades in sent vilket förorsakade merarbete i form av ”att jaga runt” ef-
ter skrivningen. Detta merarbete uppstod dels hos campusavdelningen 
(Bernt Axelsson) men också hos den berörda institutionen där främst insti-
tutionssekreterarna fick söka lärare, hjälpa till med kopiering eller att om-
besörja tryckning.  
 
För att få en preliminär uppfattning om omfattningen av hur stort proble-
met var bestämdes att mätningar skulle göras av huruvida skrivning fanns 
på plats i kassaskåp vid föreskriven tidpunkt, dels av hur mycket extraarbe-
te som man fick lägga ner inom campusavdelningen. Bernt Axelsson berät-
tade att det förekom ”ganska ofta” att han fick jaga runt för att få in skriv-
ningsunderlagen men att tiden för detta varierade stort, 15-20 minuter per 
tillfälle nämndes som riktmärke. Mätningar av vilka skrivningar som fanns 
på plats i tid, respektive hur mycket arbete som Bernt Axelsson lade ner vid 
varje tillfälle skrivningen inte var inlämnad i tid, skulle registreras resten av 
våren för att sen fungera som underlag för hur man senare skulle agera när 
det gällde mätningar.  
 
Vid ett möte 2004-06-03 presenterades de första preliminära resultaten i 
form av stapeldiagram. Mätningar utfördes per institution av hur många 
ändringar som gjordes under veckan före skrivtillfället per skrivning och 
hur många tentamina som var inlämnade i rätt tid, dels i absolut antal dels 
som procent av totala antalet. Vid detta möte enades man också om att 
Bernt Axelsson i fortsättningen skulle notera hur mycket tid han fick lägga 
ner på ändringar. Detta skulle sedan följas upp under hösten. 
 

3.1.3 Hösten 2004 

 
Under hösten fattades ett antal beslut om ändringar för att åtgärda flera av 
de problem som hade identifierats av projektgruppen. Ett par av dessa 
fordrade rektorsbeslut, exempelvis kravet på skriftlig fotolegitimation för 
student som ska skriva. Ett annat beslut som fattades gällde att anmälan 
till omtentamen i fortsättningen skulle vara obligatorisk med tillägget att 
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man, om försöket föll väl ut, skulle utöka kravet till att gälla även ordinarie 
tentamen. Denna anmälan skulle göras via internet.  
 
Efter att ha talats vid flera gånger under hösten hade vi ett formellt av-
stämningsmöte 2004-12-01. Här framfördes att arbetsbördan, sedan mät-
ningar påbörjades, såväl för sent inkomna skrivningar som nedlagt arbete i 
samband med ändringar, kraftigt hade minskat. Det föreföll som man ute 
på institutionerna styrde om sitt agerande av bara vetskapen att mätningar 
gjordes. Det som tidigare hade upplevts som problematiskt var det inte 
längre. (Axelsson 2004-12-01) 
 
Däremot upplevde man på ESI (Ingela Abramsson och Henrik Broborg) att 
förfarandet vid kodhantering var oklart. En av sekreterarna (Broborg) pro-
vade under hösten att använda funktioner i programvaran ”Excel” för att 
kunna dölja personuppgifter för rättande lärare och sedan ta fram det dol-
da efter rättning. Detta har fungerat bra men fordrar mer ingående kun-
skaper om programvaran än vad sekreterarna generellt har. 
 

3.1.4 Summering 

De områden som kunde orsaka problem vid värdering av tjänsteprocesser 
som kan identifieras av ovanstående resonemang kan sammanfattas i: 
 
• hantering av variation, främst som ändringar inför skrivtillfälle och 

hantering av studenter vid skrivtillfälle. 
 
• hantering av variation, att olika befattningshavare har olika tillväga-

gångssätt (rutiner) för att utföra samma typ av uppgift (olikheter i ar-
betets utförande) vilket kan innebära att processen inte lever upp till 
syftet11. 

 
• hantering av resurser, hur sekreterarna ska disponera sin tid mellan 

olika processer och hur de ska prioritera mellan konkurrerande aktivi-
teter. Alltså dimensionering och nyttjande av personella resurser och 
hur detta kopplas till viss process. 

 
• hantering av systemets design med 5- och 10-poängskurser, med hög 

belastning var femte vecka, har stor betydelse för såväl resursdimen-
sionering som behov av arbetsinsatser över tiden. 

 
11  Att processen inte levererar enligt sitt syfte diskuteras fortsättningsvis som brister i pro-

cessens kapabilitet. 
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3.2 Passenger Ground Service Delivery  

De senaste åren har konkurrensen om flygresenärer ökat genom att flera 
”lågprisbolag” tagit marknadsandelar. I takt med att resenärerna i ökad ut-
sträckning väljer flygbolag med lägre priser pressas övriga flygbolag till att 
se över sin verksamhet. Flygbolaget SAS köper tjänsten PGSD av SAS 
Ground Services12 (SGS) men kan välja annan leverantör. På samma sätt 
kan SGS leverera sin tjänst till annan aktör än flygbolaget SAS. 
 
Av tradition är man inom SAS van vid att markservicen innehåller ett antal 
kända aktiviteter med stor spridning för att kunna hantera många olika 
kundkategorier. När flygbolag nu efterfrågar tjänsterna till ett lägre pris så 
måste SGS se över sin process så att man levererar det kunden är beredd att 
betala för. Detta samtidigt som man håller sig inom de restriktioner som 
dikteras av luftfartsmyndigheter eller motsvarande. Detta leder till att SGS 
behöver metoder för att mäta hur bra processen (PGSD) fungerar så att den 
uppfyller de krav flygbolaget ställer, att den leder till nöjda resenärer och 
att man gör detta på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt. I denna av-
handling är det dessa senare aspekter som utgör de studerade områdena. 
 

3.2.1 Identifiering av effektivitetspåverkande faktorer i PGSD 

 
I slutet av 2003 fick Ulf Grele, ansvarig för kvalitet och utveckling inom 
SGS Sverige, i uppdrag att arbeta fram ett nytt koncept för hantering av 
flygresenärer13 den tid de befinner sig på marken – ”ground handling”. Det-
ta var en av flera tänkbara vägar att minska kostnaderna inom ramen för 
det besparingsprogram som omfattade hela SAS-koncernen.  
 
I januari 2004 fick jag klartecken att studera det koncept Ulf skulle ta fram 
och att använda materialet som underlag till denna avhandling. På följande 
sidor följer en allmän beskrivning om de resonemang vi haft under resans 
gång, olika frågeställningar som dykt upp och på vilket sätt jag valt att 

 
12  SAS Ground Services är från och med 2004-10-01 ett eget aktiebolag. 
13  I fortsättningen står begreppet “kunden” för SAS  (eller annat flygbolag) medan flygpas-

sagerna benämns resenärer eller passagerare. 
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identifiera sådana som tänkbara bakgrundsfaktorer för mätning/värdering 
av tjänsteprocessers inre effektivitet. 
 
Hela tiden under arbetets gång har jag haft fri insyn i arbetet med process-
designen och vilka överväganden som gjorts. Förbehåll har funnits att vissa 
delar, på detaljnivå, inte ska visas utåt under tiden processen designats men 
allt principresonemang på övergripande nivå fick fritt redovisas. Projektet 
med denna nydesign har gått under benämningen ”Best Price Handling” 
(BPH). 
 
Dokumentation av processen, såväl före som efter nydesignen, finns som 
bilaga 2. 
 

3.2.2  Starten 

Arbetet med att ta fram vilka aktiviteter som skulle finnas i processen, och 
deras inbördes relationer, utgick från vad som föreskrevs av myndighets-
krav, främst från Luftfartsverket. Genom att identifiera dessa aktiviteter 
och vilka arbetsmoment som fordras för deras utförande får man en basva-
riant av processen. Med denna som utgångspunkt är det sedan möjligt för 
ett flygbolag att lägga till olika aktiviteter enligt eget önskemål. Det kan 
exempelvis gälla avisning av vingarna eller hantering av resenärer med sär-
skilda behov såsom rullstolsbundenhet eller om man vill ha med djur på re-
san. 
 
Vid processkartläggningen dök frågan upp om huruvida man kunde se var 
det fanns kritiska aktiviteter på avbildningen som sådan. Redan tidigare 
hade jag informerats om att det ibland hände att det dök upp resenärer 
med kampanjbiljetter eller motsvarande, som man inte var förberedd på 
inom SGS. Även om det inte var så ofta så ställde det till problem när det 
väl skedde.  
 
Den andra problematiska situationen som vi diskuterade på detta tidiga 
skede var huruvida flygbolaget ville ha aktiviteter utöver baserbjudandet 
och i vilken utsträckning. I sitt allra enklaste utförande kan man tänka sig 
att en resenär kommer till flygplatsen, själv ombesörjer sin incheckning via 
automat och själv ser till att komma på planet i tid. Detta medför inga som 
helst problem och detta förfarande är utgångspunkten för basvarianten av 
BPH. I stort sett 80% av resenärerna kan hänföras till denna grupp. Men 
sen finns ett antal resenärer med särskilda behov vilka kan vara tämligen 
olika till sin karaktär. Det kan gälla dem som har en baby med sig, är rull-
stolsbundna, har husdjur eller att det är ett ensamt barn som ska flyga. Det 
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finns närmare 40 olika kategorier att ta hänsyn till. Ingen av SGS’ konkur-
renter kan tillhandahålla en sådan bredd i kunderbjudandet. (se sista sidan 
i bilaga 2) 
 
Om man inte i förväg vet vilka av dessa varianter ett flygbolag vill kunna 
hantera, och därmed ha som tillval till basprocessen, så blir det problem att 
dimensionera sin organisation. Ska man hålla sig med specialistkompetens 
som sen inget flygbolag efterfrågar eller ska man riskera att göra sig av 
med befintlig kompetens som kan komma att efterfrågas i ett senare skede? 
Hur ska man i förväg värdera i vilken utsträckning ett flygbolag är villigt 
att betala för att ground handling-operatören håller sig med sådan kompe-
tens? Det är fråga om det strategiska val som flygbolaget gjort för att kun-
na hantera situationer som inte konkurrenter vill eller kan hantera. Oavsett 
val måste det någonstans finnas kompetens, och därmed kostnaden för att 
upprätthålla denna, för att klara de krav som ställs på processen. 
 
Nu fanns två olika faktorer som kunde påverka processens effektivitet 
identifierade. I det första fallet var det relaterat till bristfällig information. 
Ifall informationen saknades kunde det innebära att det fattades resurser 
att på rätt sätt kunna ta hand om resenärer när dessa anlände.  
 
I det andra fallet diskuterade vi den problematik som är förknippad med 
att hålla uppe den organisatoriska kompetensen och också kapaciteten att 
hantera ett antal tänkbara specialvarianter som man inte vet i förväg vilka 
de är. Detta ställer krav på kunskaper och färdigheter inom olika områden, 
dvs. en bred kvalifikationsstruktur (se bilaga 3). Man behöver så att säga 
ha kompetensen på plats för att kunna erbjuda tjänsten men man vet inte 
om kunden senare är villig att betala för att nyttja den. Kunden vill ha så-
väl flexibiliteten som låg kostnad vilket medför en svårbemästrad situation 
för SGS.  
 
Vad som beskrivits ovan var alltså känt redan innan studien påbörjades i 
februari 2004. 
 

3.2.3  Våren 2004 

 
För att såväl få bättre överblick över olika delprocesser som att åstadkom-
ma förbättringar i dessa startades våren en utbildning där 18 personer skul-
le utbildas och tränas till att kunna fungera som ledare vid processförbätt-
ringsarbete. Dessa kom från såväl Arlanda som Landvetter men represente-
rade samtliga SGS Sverige. Ett omfattande utbildningsprogram lades upp 
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för deltagarna och en hel del tid ägnades åt kartläggning av, och problema-
tisering runt, processer som de själva var involverade i.  
 
Ett av de problem grupperna brottades med var att finna mätpunkter i pro-
cesserna. Ett gemensamt problem var att försöka fastställa variation i olika 
delar av processerna. Variation avseende passagerartillströmning vilket 
ställde skiftande krav på bemanning av check-in-diskar och öppethållande 
av automater. Variation beträffande hur passagerarna kom till bordning av 
planet eller variation av hur väskor levererades på transportband.  
 
Att rätt bemanna check-in-diskar, dvs. att ha tillgång till personal när det 
som bäst behövs, medför organisatoriska komplikationer likartade de som 
nämndes när det gäller kompetensprofil. Att snabbt kunna sätta in de re-
surser som fordras kräver flexibilitet vilket ställer krav på organisation och 
bemanning. Som alternativ till manuell betjäning finns sedan ett par år till-
baka s.k. ”check-in-automater” där passagerarna själva ombesörjer att de 
registreras korrekt inför avfärd.  
 
Ett annat fenomen som också ställer krav på flexibilitet är av en helt annan 
karaktär. Det är inget nytt att flygbolag möter helt olika efterfrågan vid 
skilda klockslag över dygnets timmar. Enkelt uttryckt vill passagerarna åka 
runt 6-7 på morgonen och 15-16 på eftermiddagen, plus/minus någon tim-
ma. Vid dessa tidpunkter är det högtryck när passagerare och deras bagage 
ska slussas rätt för vidare befordran. Det går åt mycket resurser i form av 
personal men även när det gäller utrustning såsom automater för incheck-
ning.  
 
Mellan dessa tidpunkter är det däremot förhållandevis lugnt vilket medför 
att man då står med överkapacitet. Sett till de arbetsuppgifter som ska ut-
föras vore det önskvärt att merparten av personalen hjälpte till att slussa 
ombord passagerare och väskor vid peakarna och att de sen tog itu med al-
ternativa uppgifter tills nästa rush kom. Om bemanningen ska räcka till vid 
toppbelastning så dras man med överbemanning mellan dessa.  
 
Det finns alltså flera faktorer som, om de ska kunna hanteras, ställer krav 
på flexibilitet i organisationen. Dels flexibilitet när det gäller att kunna er-
bjuda kompetens, dels när det gäller användandet av personal sett över 
dygnets timmar och till varierande arbetsuppgifter. Det är fråga om dimen-
sionering och nyttjande av personella resurser. 
 
I maj 2004 presenterades BPH för ledningen inom SGS. Utgångspunkten 
var att man skulle kunna erbjuda en enkel produkt, i nivå med den som 
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lågpriskonkurrenterna hade. Därutöver skulle man kunna tillhandahålla 
tilläggstjänster mot pristillägg.  
 
Några bärande principer var att man skulle göra tjänsterna enkla och ut-
formade på ett sådant sätt att fel i princip inte skulle kunna uppstå. Icke 
kundvärdeskapande aktiviteter skulle i största möjliga utsträckning elimi-
neras, hög grad av delegering eftersträvas för att öka flexibilitet och korta 
ledtider, samarbete med underleverantörer eftersträvas för att deras input 
skulle utgå från samma principer. Man skulle vidare arbeta för kontinuerli-
ga kundkontakter för att tidigt fånga tecken på förändringar avseende 
tjänstens utformning och för att kunna hantera eventuella förändringar 
skulle man eftersträva en flexibel organisation som klarar snabba omställ-
ningar. (OH-presentationen ”Best Price Handling – slutrapport 040527) 
 
Utformningen av produkten baserades i princip på att man skulle utföra in-
checkning – bordning och lastning/lossning av bagage. Allt annat skulle er-
bjudas som tillval; exempel på detta är tankning, lastning, avisning och 
städning. 
 

3.2.4 Hösten 2004 

 
Den första oktober 2004 blev SAS Ground Services (SGS) ett eget aktiebo-
lag inom SAS-koncernen. Detta innebär att man inte längre kan ta för givet 
att SAS Airlines ska köpa PGSD från SGS. Samtidigt har man ökade möj-
ligheter att själva leverera tjänster åt andra flygbolag. 
 
Praktiskt medför det att man nu förhandlar med SAS Airlines om huruvida 
man ska leverera marktjänsten och hur den i så fall ska vara utformad. Sett 
ur ett SGS-perspektiv uppstår ett problem i och med att man, för att kunna 
erbjuda en tilläggstjänst, antingen måste ha dessa resurser inom den egna 
organisationen eller veta att de finns att tillgå hos en underleverantör. Om 
man, för att minska sina kostnader, gör sig av med kompetent personal kan 
det få den konsekvensen att den del av tjänsten dessa stod för inte längre 
kan erbjudas. Man får alltså lägre flexibilitet. Kostnaden uppstår ju inte all-
tid momentant i och med att kunden (flygbolaget) vill nyttja tjänsten utan 
den finns redan i form av att man har den i sin organisation. Om kunden 
vill ha den eller den tilläggstjänsten är det inte bara för utförandet som 
kostnaden finns utan för att man kan erbjuda just den kompetensen och 
därmed också har kostnaden oavsett vad kunden väljer.  
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3.2.5 Summering 

 
Ur de träffar och diskussioner som förekommit med Ulf Grele och andra 
befattningshavare på SGS samt från OH-material har en del problem iden-
tifierats. Ur ovanstående diskussion kan dessa sammanfattas som: 
 
• hantering av variation när det gäller olika kategorier av passagerare 

vilket ställer krav på organisatorisk flexibilitet och på kompetens hos 
personalen. Dels gäller det vilka resurser som ska finnas i organisa-
tionen och dels att kompetensen finns och kan nyttjas där/när behov 
uppstår. Detta gäller främst den traditionella versionen av PGSD. 

 
• hantering av variation i olika aktiviteter (incheckning, väskor på 

packband mm). Detta får effekter på ledtid och på processens för-
måga prestera enligt uppsatta mål. 

 
• hantering av motstridighet. Hela konceptet ”BPH” bygger på låga 

kostnader vilket upplevs strida mot kraven på flexibilitet och därmed 
PGSD i traditionell tappning.  

 
• hantering av peak-effekter. Villkoren för processen är fundamentalt 

olika mellan olika tidpunkter på dygnet vilket gör att behovet av 
personal och utrustning skiljer sig kraftigt sett över dygnets timmar. 
Detta ställer krav på flexibilitet när det gäller arbetstider och nytt-
jande av personal. 

 

• hantering av interaktion som ibland kan vara frekvent i delar av 
processen medan den inte förekommer alls i andra delar.  

 
 

3.3 Effektivitetspåverkande faktorer från empirin  

I såväl Tep som PGSD har vi sett att efterfrågan varierar starkt över tid, 
s.k. peak-effekter. Detta ställer krav på flexibilitet när det gäller lokaler 
(Tep) och hur man kan disponera personalen (båda). 
 
I båda finns dessutom, i delar av processen, olika former av variation, 
bland annat i form av interaktion eller i olikheter vid utförandet av arbets-
uppgifter. I PGSD finns problematik kopplad till trånga sektorer vilket inte 
är lika uttalat i Tep. I den senare finns däremot tydliga exempel på hur re-
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surser delas med andra processer. Detta sker på ett sådant sätt att det vid 
en given tidpunkt inte låter sig fastställas i vilken process resursen finns 
disponibel. Detta får rimligen konsekvenser för möjligheten till mätning. I 
Tep varierar utförandet av arbetsuppgifter mellan olika befattningshavare 
vilket får effekter på såväl den tid som går åt som på den kvalitet som blir 
resultatet (exempelvis ur rättssäkerhetssynpunkt).  
 
Det finns brister i processens förmåga att leverera i enlighet med uppsatta 
mål i båda processerna. Slutligen har det när det gäller PGSD framgått att 
man har krav på sig att kunna klara att hantera många olika passagerarka-
tegorier samtidigt som man förväntas vara konkurrenskraftiga sett ur ett 
kostnadsperspektiv. Det förefaller i själva verket att vara fråga om olika 
typer av processer med stora skillnader i förutsättningar. En schematisk 
sammanställning av diskuterade faktorer kan se ut på följande sätt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Samband från empirin 

 
 
Olika processtyper avser de skillnader som finns när det gäller PGSD i tra-
ditionell tappning respektive konceptet BPH. Båda versionerna ska fungera 
parallellt och med samma personal och utrustning men förutsättningarna 
för driften upplevs skilja sig åt avsevärt. 
 
När det gäller flexibilitet och nyttjande av resurser så kan dessa relateras 
till processförutsättningar. Detta kan kopplas till frågor som: Har vi rätt 
kompetens? Nyttjar vi denna på rätt sätt? Har vi rätt bemanning? Har vi 
bra balans mellan utrustning och personal? Får vi fram korrekt information 
i tid? 
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Leveranstid och att leveransen stämmer med specifikation kan snarare 
kopplas till processens output. Båda dessa senare är relaterade till kundens 
önskemål/förväntningar men skiljer sig därigenom att de kan mätas internt 
medan kundnöjdheten mäts externt.  
 
I fortsättningen använder jag ovanstående schematiska sammanställning 
som utgångspunkt för teoridiskussion och för analys. 
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4 Forskning relaterad till effektivitet i tjänstepro-

cesser 

Att mäta14, eller utvärdera, en process innebär att man på något sätt be-
handlar processen som om den vore ett slutet system (jämför Chase & Tan-
sik 1983). Samtidigt är det för tjänsteprocesser ofta så att dessa, mer eller 
mindre frekvent, har utbytesrelationer med andra processer, i eller utanför 
den egna verksamheten15. Att samtidigt se till helheten som man försöker 
avgränsa sig till en enskild process kan tyckas vara en delikat balansgång 
och nästan per definition innehålla något paradoxalt över sig. Thompson 
(1967:10) uttrycker detta som att man samtidigt ska: ”…conceive complex 
organizations as open systems, hence indeterminate and faced with uncer-
tainty, but at the same time as subject to criteria of rationality and hence 
needing determinateness and certainty”. 
 
En process kan bestå av ett antal samspelande delprocesser som i sin tur 
kan bestå av delprocesser och aktiviteter. I så måtto kan vi därför betrakta 
en process som ett system. Att styra en process är inte detsamma som att 
styra processens delar var för sig vilket Ackoff (2003:22) uttrycker på föl-
jande sätt: 
 

Most managers currently manage the actions of their organizations' parts 
taken separately. This is based on the false assumption that improving 
the performance of the parts separately necessarily improves the per-
formance of the whole, the corporation. That is a false premise. In fact, 
you can destroy a corporation by improving its individual parts. Try put-
ting a Rolls Royce engine in a Hyundai. 

 
Det ligger följaktligen en fara i att mäta eller utvärdera delarna var för sig. 
Att en eller flera delar visar på hög effektivitet säger inget om hur helheten 
fungerar. 
 

 
14  I referenserna används genomgående begreppet mäta. Därför utgår jag från detta be-

grepp även om jag senare övergår till att använda ordet värdera. 
15

  Utbytesrelationer med andra processer är inte unikt för tjänsteprocesser. Men där man 
inom tillverkningsindustrin har arbetat med att effektivisera sina processer har en huvud-
uppgift varit att minimera sådana utbytesrelationer; man föredrar ofta att dubblera pro-
duktionsresurser framför att ha beroenden mellan flöden. 
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Detta får konsekvenser därför att traditionella styrsystem vanligen är orien-
terade efter funktionsbaserade principer, mäter på detaljnivå och har dålig 
koppling till processer och organisationens affärsprinciper (Kaplan & Nor-
ton 1999:117, Lindvall 2001:94, jämför även Harrington 1991:14 och 
Ljungberg & Larsson 2001:76/220). Detta medför att styrning av verk-
samheten normalt sker utifrån delarna separat och inte utifrån helheten (sy-
stemet). 
 
De organisationsstrukturer som vi vant oss vid har varit vertikalt oriente-
rade och de styr- och uppföljningssystem som tillämpats har utgått från 
detta. Följden har blivit att det informationsbehov som finns utifrån de ho-
risontella processerna knapphändigt, eller inte alls, tillgodoses från den in-
formationsbas som finns i organisationen och som skapats utifrån de verti-
kala strukturerna (Ljungberg & Larsson 2001:220-222).  
 

4.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning gällande frågor som kan rela-
teras till processers inre effektivitet. De områden som diskuteras ska utgöra 
underlag för analys av vilka faktorer, och samspelet dem emellan, som kan 
påverka processeffektivitet. Kapitel 3 avslutades med att de effektivitetspå-
verkande faktorer som identifierats i empirin åskådliggjordes i form av pre-
liminära samband. I föreliggande kapitel kommer tidigare forskning, med 
utgångspunkt från figur 3, att disponeras enligt följande struktur: 
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Figur 4 Disposition av kapitel 4 

 

Processkarakteristika 
 

Det brukar framhållas att det finns ett antal väsentliga faktorer som skiljer 
tjänste- och tillverkningsprocesser. Exempel på sådana skillnader är att 
tjänster inte går att ta på (”intangible”), att de inte kan lagras (”perishab-
le”), att utförandet varierar från tillfälle till tillfälle (”heterogeneous”), att 
de inte kan transporteras eller att konsumtion och produktion ofta sker 
samtidigt (”simultaneous production and consumption” ibland även ”inse-
parability”). (Zeithaml & Bitner 2000:11 ff., se även Normann 1992:31) 
 
Ogripbarheten försvårar styrning av processer framför allt därför att man 
inte kan använda lagring som ett sätt att möta variation i efterfrågan (Ze-
ithaml & Bitner 2000:12). Kapaciteten måste finnas där när efterfrågan 
kommer, i annat fall så missar man möjligheten att få leverera tjänsten. An-
tingen får kunderna återkomma, vända sig till annan tjänsteleverantör eller 
låta bli att nyttja tjänsten. Ogripbarheten medför också problem i och med 
att en vara inte kan demonstreras före köp vilket medför svårigheter för 
kunden att värdera vad man köper. 
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Heterogeniteten, avsaknaden av standardisering eller variation, är till stor 
del en följd av att det är människor som utför tjänster och att de dessutom 
ofta gör det i interaktion med andra. Därutöver försvåras det hela av att vi 
som kunder har olika önskemål om tjänstens utförande. Detta gör tjänste-
processer svåra att styra eftersom man inte alltid vet vad som förväntas av 
leveransen. (Zeithaml & Bitner 2000:13) 
 
Samtidig produktion och konsumtion försvårar styrbarheten bland annat 
genom att tjänsteleverantör och kund agerar samtidigt och på så sätt på-
verkar resultatet på ett ofta oförutsägbart sätt. Dessutom är ofta flera kun-
der samlade på samma plats (restaurang, flygplan) vilket gör att de också 
påverkar varandra när det gäller upplevelsen av tjänsten (Zeithaml & Bit-
ner 2000:14). 
 
 
Kritik mot generalisering av processkarakteristika 
 
Lovelock & Gummesson (2004) hävdar att det inte finns några övertygan-
de belägg för att de attribut som visas i föregående avsnitt generellt kan 
appliceras på tjänsteprocesser. De menar att det behövs annorlunda synsätt 
på vad som egentligen förenar respektive skiljer olika tjänsteprocesser från 
varandra. Svagheten med de ovan uppräknade faktorerna ligger framförallt 
i att de snarare är teoretiska konstruktioner än att de har visat sig vara 
praktiskt förankrade eller användbara. Redan under 1960-talet diskutera-
des typiska kännetecken för tjänsteprocesser. De första som presenterade 
samtliga fyra karakteristika (ogripbarhet, heterogenitet, samtidighet och 
lagringsbarhet) och enbart dessa, var Sasser, Olsen och Wyckoff (1978), 
(Lovelock & Gummesson 2004:23). Men mycket har hänt sedan dess, inte 
minst genom IT och Internet, vilket motiverar att ovanstående ramverk, 
som gångbar generalisering giltig för alla tjänsteprocesser, ifrågasätts. 
 
Att ogripbarhet skulle vara unikt för tjänster kan tillbakavisas med att 
många ”fysiska produkter” inte heller på något rättvisande sätt kan de-
monstreras före köp. Exempelvis gäller detta för mat och medicin eller för 
videofilmer eller musik på band eller skiva där flertalet av oss knappast kan 
värdera vad det är vi köpt förrän vi tagit aktiv del av innehållet. Å andra 
sidan finns det tjänster där man mycket väl kan få en förhandsdemonstra-
tion innan man bestämmer sig, exempelvis gäller det för hotellrum där så-
väl rum som andra faciliteter kan undersökas innan man bestämmer sig för 
att nyttja tjänsten. (Lovelock & Gummesson 2004:26) 
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Problemet med att använda [fysisk] ogripbarhet som generaliserande ka-
raktärsdrag ligger i att renodlad produkt eller tjänst är extremer på en ska-
la och att merparten av vad som erbjuds såsom ”produkt” eller ”tjänst” i 
själva verket är en mix av de båda i så måtto att de innehåller element som 
är såväl gripbara som ogripbara. Att ogripbarheten gör det svårare att vär-
dera en tjänst före köp gäller möjligen första gången man nyttjar en tjänst 
men inte vid upprepat användande. (ibid.) 
 
När det gäller heterogenitet (variation) så är forskare överens om att denna 
är större i tjänsteprocesser än när det gäller producerandet av varor. Men 
de senaste årtiondena har vi sett en tydlig trend att man även inom tjänster 
ökar graden av standardisering och på så sätt reducerar variation i proces-
serna16. Därför blir det allt mindre befogat att hävda att heterogenitet utgör 
en distinkt skillnad mellan produktion av varor respektive tjänster. Att 
produktion och konsumtion sker samtidigt gäller för långt ifrån alla tjäns-
ter och kan näppeligen heller gälla som en generell karaktär för tjänstepro-
cesser. (Lovelock & Gummesson 2004:28) 
 
För den fjärde av de ovan nämnda karaktärerna, lagringsbarheten, finns 
också invändningar att komma med. För det första har det stor betydelse 
om man utgår från ett kund- eller producentperspektiv. Ur kundens per-
spektiv har det normalt mindre betydelse om det som efterfrågas produce-
ras momentant eller tas från lager. Sett ur ett producentperspektiv har det 
däremot betydelse för hur väl man nyttjar tillgängliga resurser. Men denna 
problematik gäller vid produktion av varor såväl som för tjänster. Att byg-
ga upp lager för att tillgodose kommande kundbehov medför kostnader 
som får ställas emot vad det skulle innebära att inte producera. Det finns 
idag talrika exempel på tjänsteleverantörer som möter denna problematik 
genom att noggrant kartlägga resursbehov över tid och sedan dimensionera 
resurser, främst personal, så att det matchar efterfrågan. (Lovelock & 
Gummesson 2004:30) 
 
 
 

 
16  Bankomater, check-in-automater och många nya internettjänster är exempel på åtgärder 

för att minska variation i processer. IKEA, Ryanair och McDonald’s är samtliga exempel 
på företag som arbetar med minskad variation i processer via standardisering. Givetvis 
finns det andra företag som väljer motsatt strategi, att öka interaktionsgraden och på så 
sätt försöka öka det upplevda värdet ur kundens perspektiv. (se t.ex. Johanzon 2001:58-
60) 
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4.2 Olika typer av tjänsteprocesser 

Hittills har begreppet tjänsteprocess använts som ett samlingsbegrepp för 
diverse varierande processer. Men tjänsteprocesser kan vara mycket olika 
vilket påverkar förutsättningarna för värdering. Eller så kan delar av pro-
cessen vara tämligen lika delar av en tillverkningsprocess medan andra de-
lar skiljer sig avsevärt. På vilka sätt kan man dra paralleller mellan tillverk-
ningsprocesser och tjänsteprocesser och hur skiljer de sig från varandra? El-
ler är skillnaden så stor mellan olika typer av tjänsteprocesser att vissa av 
dem har större likheter med tillverkningsprocesser än de har med vissa 
andra typer av tjänsteprocesser? Edvardsson (1996:33) menar att ”Det 
framstår som angeläget att utveckla en villkorlig syn på tjänsteutveckling, 
baserad på centrala skillnader i tjänsters karakteristika och produktionslo-
gik.” 
 
Chase & Tansik (1983) hävdar att kundens närvaro har en dominerande 
påverkan på ett systems inre effektivitet (”efficiency”). De delar in tjänster i 
tre grundtyper med utgångspunkt från graden av kundmedverkan vid tjäns-
teproduktionen. Tjänster där kunden hålls avskild från producerandet be-
nämns ”Quasi-manufacturing”, de där kunden har kontakt med frontper-
sonal kallas ”Mixed service” och där producerandet sker i samverkan mel-
lan kund och leverantör kallar de ”Pure service” (jämför Gummesson 
1998, Ojasalo 1999, Grönroos & Ojasalo 2004). 
 
I en studie (Silvestro et al. 1992) undersöktes huruvida man kunde använda 
klassificering av processtyper hämtade från industrin på tjänsteprocesser. 
De grundtyper som sedan länge används inom ”operations management” 
är ”project, jobbing, batch, mass (line) och continuous (process)” (se t.ex. 
Blois 1983, Naylor 2002, Russel & Taylor 2003). Avgörande för vilken typ 
av produktionssystem som lämpar sig bäst i en given situation är exempel-
vis faktorer som produktvidd, orderstorlek, erforderlig teknik, volym och 
kostnad för omställning m.fl., vilket med referens till Sasser et al. visas med 
följande exempel (Silvestro et al. 1992:22-23): 
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Figur 5.  Fem generiska processtyper och hur dessa kan överföras till tjänster. An-
 passad efter Silvestro et al. (1992:62-64). 

 
Att applicera detta tänkesätt på tjänsteprocesser har kritiserats för att vara 
otillräckligt, att det inte tar hänsyn till typiska karakteristika för tjänste-
processer såsom den variation som orsakas av kundens medverkan (ibid.). 
Därför, menar Silvestro et al.,  har forskare inom tjänsteprocessområdet 
försökt finna karakteristika som bättre förklarar tjänsteprocesser och ger 
fingervisning om vilka hänsynstagande ledningen behöver göra vid styrning 
av dem. Typiska aspekter som framhålls är (Silvestro et al. (1992:63): 
 

• fokus på utrustning eller människor 

• omfånget på kontakttid med kund 

• grad av kundanpassning 

• i vilken omfattning kundens personal medverkar för att individuella 
behov ska tillgodoses 

• huruvida värdeskapandet sker i back-office eller front-office. 

• om fokus ligger på processen eller på produkten 

 
Exempel på tjänster med tyngd i utrustning är tågresa medan exempel på 
tyngdpunkten hos människor kan vara flertalet konsultationer. Dessa två 
exempel speglar också skillnaden i kontakttid mellan leverantör och kund 
såväl som graden av kundanpassning och bemötandet av enskilda kunders 
behov. När det gäller konsulttjänsten sker värdeskapandet av frontperso-
nal, huvudsakligen i samband med interaktion, medan värdeskapandet vid 
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en tågresa närmare kan hänföras till infrastrukturen (Grönroos & Ojasalo 
2004) än till back-office. Värdeskapandet i back-office kan exemplifieras 
med en redovisningsbyrå som sköter kundens fakturahantering utan med-
verkan av kunden och där utrustningen som sådan har minimal betydelse.  
 
Av ovanstående dimensioner hävdar Chase & Tansik (1983) att det är gra-
den av kundkontakt som är den dominerande (jämför Silvestro 1992, 
Gummesson 1998, Ojasalo 1999, Grönroos & Ojasalo 2004). Tillverk-
ningssystem har karaktären av slutna system därför att produktionsfunk-
tionen skyddas från omgivningen av andra funktioner såsom inköps-, per-
sonal-, distributions- eller försäljningsfunktioner (Chase & Tansik 1983). 
Detta kännetecknar även en del tjänstesystem som Chase & Tansik be-
nämner Low-contact (LC). Dessa företräder likheter med tillverkningssy-
stem därför att det i båda fallen är lättare att nyttja programmerade beslut 
(jämför Thompson 1967, Axelsson 1981, Perrow 1986, Simon 1997). Det-
ta är möjligt därför att man har kunnat reducera osäkerhetsfaktorer från 
omgivningen via ovan nämnda funktioner som fungerar som buffertar. Ju 
lägre grad av kundkontakt desto större är potentialen för att öka den inre 
effektiviteten (Chase & Tansik 1983:1042). 
 
I takt med att osäkerheten ökar så måste man i större utsträckning förlita 
sig på oprogrammerade beslut (ibid.). I tjänsteprocesser får detta konse-
kvenser på så sätt att man i ”Högkontaktsystem” (HC) inte i någon större 
utsträckning kan bemöta toppar i efterfrågan genom lagringsmöjligheter 
via nyttjande av back-office (ibid.). Istället får man antingen se till att man 
klarar topparna, vilket kan medföra överkapacitet vid mer normala förhål-
landen, eller så får man avstå från att betjäna den volym som överstiger 
kapaciteten.  
 
Vilken typ av process det är fråga om får konsekvenser för såväl mätning 
av produktivitet som kundvärde (jämför Silvestro et al. 1992:64). I många 
tjänsteprocesser krävs kundens delaktighet men omfattningen av dennes 
eget agerande kan variera. En rutinundersökning hos en läkare har normalt 
karaktären frågor och svar men en operation sker ofta med patienten sövd. 
I båda fallen krävs närvaro men graden av interaktion varierar. Beroende 
på vad det är för typ av process så kan tyngdpunkten följaktligen ligga på 
antingen de tekniska eller interaktiva aspekterna (Normann 1992:95). 
 
Vid vissa tjänster, exempelvis bokföringsuppdrag, sker interaktionen hu-
vudsakligen/enbart vid upphandlingsfasen medan den vid en hårklippning 
fordrar, åtminstone viss, interaktion hela tiden. 
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Genom att studera i vilken grad ovanstående sex indelningsgrunder gjorde 
sig bemärkta i en studie av elva tjänsteproducerande företag (Silvestro et al. 
1992) fann man att i takt med att antalet kunder som behandlades i en ty-
pisk service-enhet per dag ökade, så visade det sig att: 
 

• fokus rörde sig från person till utrustningsorientering 

• kontakttid per transaktion rörde sig från hög till låg 

• graden av kundanpassning gick från hög till låg 

• anställdas möjligheter till självständiga beslut minskade 

• värdeskapandet flyttades från front-office till back-office 

• fokus flyttades från process-fokus till produkt-fokus. 

 
Baserat på dessa rön tog man fram följande tre grundtyper för tjänstepro-
cesser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Tre grundtyper av tjänsteprocesser. Anpassad från  Silvestro, Fitzgerald, 
 Johnston och Voss (1992:73). 

 
Professional Services kännetecknas alltså av lång kontakttid, hög grad av 
självständighet hos frontpersonalen och stora möjligheter till kundanpass-
ning med fokus på processen, relativt få transaktioner och värdeskapande i 
front-office. Mass Services kännetecknas av många kundtransaktioner med 
begränsad konttakttid med kunder och låg grad av kundanpassning med 
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fokus på produkten. Frontpersonalen har begränsade möjligheter till kund-
anpassning och värdeskapandet sker huvudsakligen i back-office. Service 
Shops är ett mellanting där klassificeringsdimensionerna faller någonstans 
mellan de tidigare angivna.  
 
Gummesson (1998) och Grönroos & Ojasalo (2004) delar upp tjänstepro-
cesser i tre klasser. För det första gäller det de processer där tjänsteleveran-
tören utför tjänsten utan kundens närvaro, för det andra när kund och le-
verantör utför tjänsten tillsammans och för det tredje när kunden produce-
rar tjänsten utan leverantörens närvaro. I det senare fallet är det normalt 
tjänsteleverantören som svarar för den utrustning som fordras och/eller till-
handahåller infrastrukturen. Det får stor betydelse för värdering av proces-
sen vilken av nämnda typer det är fråga om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7. Tjänsteproduktivitet och tjänstekvalitet som härrör från kunden, från le- 
  verantören eller från interaktion mellan dessa. Gummesson (1998:9).  
 
Edvardsson (1996, se figur 8) exemplifierar olika tjänster utifrån ett antal 
beskrivningsdimensioner vilka syftar till att visa vilken spännvidd det finns 
mellan olika tjänster. I vilken mån man vill standardisera respektive kund-
anpassa sina processer får stor betydelse för mätning/värdering. Faktorer 
som bedöms som viktiga i en typ av processer kan spela en underordnad 
roll i andra.  
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Figur 8. Olika dimensioner för att karakterisera tjänster, Edvardsson (1996:65). 

 
Som framgår av ovanstående är begreppet tjänsteprocess knappast något 
enhetligt begrepp. Istället utgörs tjänsteprocesser av ett brett spektrum av 
processer med sinsemellan olika förutsättningar och villkor. Detta är något 
som fordrar uppmärksamhet när vi ska utveckla verktyg för effektivitets-
värdering. 
 

4.2.1 Olika rutiner 

 
Arbetsuppgifter utförs inte alltid på samma sätt vilket leder till olika typer 
av variation. Det kan exempelvis gälla tid för arbetets utförande, konsistens 
avseende vad som levereras, rättssäkerhetsaspekter eller hur man hanterar 
olika kunder.  
 
Att minska på olikheter i utförandet kan ske via kompetensutveckling hos 
personalen på så sätt att förståelsen för arbetsuppgifterna ökas (Ljungberg 
& Larsson 2001:157-158). En annan framkomlig väg är att man standardi-
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serar arbetsuppgifterna och utformar procedurer för utförandet vilket då 
syftar till att säkerställa att uppgifterna utförs likartad oberoende av vem 
som är utförare. (jämför Deming 1986:31/191) 
 

4.2.2 Interaktion  

 

Interaktion har framhållits som ett särdrag för tjänsteprocesser och den bi-
drar till att öka variationen. Frågan är dock om det är interaktionsgraden 
eller karaktären på interaktionen som har avgörande betydelse. Syftet med 
interaktionen är vanligen att skapa underlag för någon typ av beslut. Ex-
empel på detta kan vara vilka hjälpmedel som får användas inför en tenta-
men eller frågor relaterade till vad som ska klassificeras som handbagage 
vid incheckning. Därför kan det vara intressantare att studera vilka beslut 
som ska tas utifrån interaktionen än att studera interaktionen som sådan. 
 
Centralt i beslutsfattande är, för det första, hur viktigt man anser det vara 
att nå ett visst mål och, för det andra, i vilken utsträckning ett visst hand-
lande leder till måluppfyllelse (Thompson 1967:134, Simon 1997:6). Axels-
son (1981) visar, utifrån kombinationer av hur väl mål/medel är kända, 
fyra grundtyper av beslutsprocesser som han benämner synoptiska, analy-
tiska, socio-politiska respektive inkrementella. I de synoptiska är såväl mål 
som medel kända, i de analytiska målen men inte medlen, i de socio-
politiska känner man till medlen medan det råder oklarhet beträffande mål 
och i de inkrementella är såväl mål som medel oklara. 
 
De synoptiska beslutsprocesserna motsvarar vad Thompson (1997) kallar 
”computional” och Perrow (1986) ”linear”. Detta kan kopplas till vad 
Chase & Tansik (1983) visade tidigare, nämligen att programmerbara be-
slut lättare kan kopplas till lågkontaktsystem än till sådana med hög kon-
taktnivå (interaktion). Således ser vi här en koppling mellan interaktions-
grad och typ av beslutsprocess och att det är beslutsprocesserna, snarare än 
interaktionen som sådan, som påkallar olika typer av strategier för styrning 
(jämför Chase & Tansik 1983:1042).  
 
Genom att transformera beslutsprocesser till synoptiska skapas större möj-
ligheter till standardisering av olika rutiner. I vilken utsträckning man ska 
eftersträva hög grad av standardisering eller hög grad av flexibilitet är i sin 
tur avhängigt vilka affärsprinciper som tillämpas. 
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4.3 Processeförutsättningar 

I de studerade processerna framgick att förutsättningarna ändrades fre-
kvent. Det gäller dels över tid där båda processerna kännetecknades av pe-
riodvis hög belastning och däremellan avsevärt lägre. I ena fallet kom 
toppbelastningarna i femveckorsintervaller medan det i det andra fallet var 
fråga om hög belastning två gånger per dygn. Inom SGS (och SAS) används 
beteckningen ”peak” som benämning för denna typ av hög efterfrågan var-
för det begreppet används framöver. 
 
Den andra typen av ändrade förutsättningar för processen är när produk-
tionsresurser, i detta fall i form av medarbetare, nyttjas även till andra pro-
cesser. När så är fallet försvåras möjligheterna till mätning i enskild process 
eftersom man inte alltid kan avgöra vilken kapacitet som finns till förfo-
gande. Denna typ av förutsättningar diskuteras under rubriken ”delade be-
roenden”. 
 

4.3.1 Variation över tid - Peak-struktur 

 
Tjänster kan ofta inte lagras (vilket dock inte gäller generellt vilket visades i 
avsnittet om kritik mot processkarakteristika). Detta får stor betydelse för 
dimensionering av kapacitet och för nyttjandet av resurser (Zeithaml & 
Bitner 2000:372, se även Lovelock et al. 1996:154ff). Att tjänster inte kan 
lagras hänger samman med de ofta produceras och konsumeras samtidigt 
och att nyttjandet av tjänsten inte kan skjutas på framtiden. Om inte ho-
tellrummet kan hyras ut för natten så kan det inte kompenseras i efterhand. 
Detta ställer speciella krav på tjänsteprocesser som skiljer dem från till-
verkningsprocesser. 
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  Figur 9. Peakstruktur, efter  Zeithaml & Bitner (1996:372). 

 
 
I figur 9 visar kurvan hur efterfrågan varierar över tiden och de horisontel-
la linjerna indikerar erforderlig kapacitet för att kunna leverera tjänsten. 
För tjänster är det normalt att efterfrågan varierar över tid vilket gör att 
man vid såväl kapacitetsdimensionering som vid beslut om hur resurser ska 
nyttjas måste ta hänsyn till detta. Dessutom är det inte alltid lätt att i för-
väg veta vilken kapacitet som kommer att behövas. En regnig sommar kan 
göra att nöjesparken står med avsevärd överkapacitet medan möbelvaruhu-
set måste kalla in extrapersonal. 
 
Vi ser i figur 9 fyra olika kombinationer mellan efterfrågan och kapacitet. I 
det första fallet, överst, överstiger efterfrågan tillgänglig kapacitet vilket 
kan leda till att man missar kunder och/eller utförandet för dem som trots 
allt stannar understiger den förväntade kvaliteten. På nästa nivå överstiger 
efterfrågan vad som är optimalt för tillgänglig kapacitet vilket kan leda till 
kvalitetsförsämring avseende den utförda tjänsten och/eller att personal 
drivs till insatser utöver sin förmåga. I fall tre råder god överensstämmelse 
mellan tillgänglig kapacitet och efterfrågan. I det fjärde fallet, nederst, un-
derstiger efterfrågan kapaciteten vilket såväl är resursslöseri som att det 
kan medföra negativa signaler till marknaden.  
 
Att öka kompetensen genom utbildning och träning av de anställda ger 
möjlighet att öka flexibiliteten, minska flaskhalsproblem och undvika för 
mycket inaktivitet (Lovelock et al. 1996:501, Johnston & Jones 2004:211). 
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Ur ett mät-/styrperspektiv kan det dock ha stor betydelse huruvida denna 
ökade flexibilitet används för aktiviteter inom en och samma process eller 
om de nyttjas mellan flera processer och därmed ger upphov till delade be-
roenden. 
 
Vad som utgör trånga sektorer, oförmåga att möta efterfrågetoppar, varie-
rar mellan olika tjänstetyper. För transportbolag (flyg, båt, järnväg, bil) 
kan det vara lastkapacitet, för konsulter, läkare etc. kan det vara tillgång 
på tid. För konsultbolaget eller bokföringsbyrån kan det vara tillgång på 
arbetskraft och för telefonbolag kan det vara utrustning (täckning). (jämför 
Zeithaml & Bitner 2000:374). 
 

4.3.2 Delade resurser 

 

Thompson (1967) visar på tre olika, interna, beroendeförhållanden som 
han benämner som ”pooled interdependence” (delade), ”sequential inter-
dependence” (sekventiella) och ”reciprocal interdependence” (ömsesidiga). 
I det enklaste fallet, delade, kan enheter arbeta oberoende av varandra, när 
beroendet är sekventiellt finns det en bestämd ordningsföljd mellan olika 
aktiviteter och i det mest komplicerade, ömsesidigt, levererar enheter input 
till varandra. Respektive enhets prestation utgör så att säga förutsättning 
för den andra enhetens prestation. Som en variant av det ömsesidiga bero-
endet kan finnas en fjärde typ som i exempelvis arbetslag, vilket skiljer sig 
från det ömsesidiga på så sätt att man inte kan avgöra någon tidsåtgång för 
växling mellan input och output. Rehme 2001 kallar denna typ för ”team 
interdependence”. 
  
I problemidentifiering i tentamensprocessen tidigare, visades hur en institu-
tionssekreterare växlade arbetsuppgifter mellan aktiviteter som hörde 
hemma i olika processer. Det kan handla om 7-8 olika processer och mer-
parten av tiden innebär detta inga större problem. Men tämligen ofta (flera 
gånger dagligen) uppstår prioriteringskonflikter när flera processer vill få 
aktiviteter utförda samtidigt. Det kan vara studenter som har frågor samti-
digt som telefonen ringer och en lärare vill göra en schemaändring. Det 
räcker knappast med att resursen (det kan lika gärna vara en bankomat, 
incheckningsdisk etc.) finns tillgänglig låt säga 90% av tiden om den inte är 
på plats/i funktion när någon kund, intern såväl som extern, så påkallar (se 
även Shingo 1984:208, Ljungberg & Larsson 2001:220). Armistead & 
Clark (1993:7) benämner denna förflytning av resurser mellan processer 
”change-overs” och menar att dessa bidrar till ett kapacitetsläckage (”ca-
pacity leakage”). Kapacitetsläckaget anges i sin tur som en av tre huvud-
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sakliga orsaker till vad en process kan leverera (de övriga är processens 
startvärde respektive hur resurserna styrs). 
 
Christopher et al (1998:77ff.) diskuterar denna typ av problem under ru-
briken ”Cross-functional work flows”. De säger (jfr Harrington 1991:13): 
 

So it is that one’s person’s output becomes mismatched with another per-
son’s input needs and there is a quality gap. To the extent that one de-
partment’s output is mismatched with another department’s input needs, 
there is another quality gap. The essence of many quality gap problems 
will be found between rather more than within departments.”  

 
Ur ett processtyrningsperspektiv innebär de ”gap” som omnämns att man 
inte alltid vet vilken kapacitet som finns till förfogande. Är det då möjligt 
att uttala sig om vilken kapacitet som processen har?  
 
Om inte tillgänglig resursmängd kan bestämmas, exempelvis när en viss 
resurs nyttjas i en annan process, så förefaller det som att hela diskussionen 
om produktivitet blir synnerligen komplicerad.  
 

4.4 Variation i processer 

I alla processer finns variation, resultatet blir inte identiskt vid varje upp-
repning även om vi använder samma typ av input och samma interna för-
utsättningar för att transformera input till output. Förståelse för variation 
är centralt för mätning i processer (Joiner 1994). 
 
Variation kan vara av flera slag, dels sådan som är normalt närvarande i 
processen (common causes eller slumpmässig variation) och dels sådan som 
inte är normalt närvarande i processen (special causes eller unik variation) 
(Deming 1986, Joiner 1994, Bergman & Klefsjö 1995, Evans & Lindsay 
1999). Gränserna mellan dessa är inte helt klara utan beror på vilken in-
formation vi skaffat oss om processen (Bergman & Klefsjö 1995:194). För 
att få styrbarhet på en process och därmed få förutsägbarhet om vilket re-
sultat den är kapabel att leverera måste vi först eliminera den unika varia-
tionen (Deming 1986).  
 
Variation kan också vara av strukturell karaktär, dvs. att det finns en bak-
omliggande trend (Joiner 1994:115). I den fortsatta framställningen kom-
mer inte denna typ av variation att diskuteras därför att sådan inte har nå-
gon principiell betydelse för vare sig inre effektivitet eller mätproblematik 
(men för den skull viktig vid tolkning/analys av data). 
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 Processer med enbart naturlig variation (common causes) kännetecknas av 
att de är stabila, förutsägbara och i statistisk jämvikt och de enskilda utfal-
len har liten betydelse för processens variation. Processer med förekomst av 
såväl naturlig som unik variation kännetecknas av instabilitet, oförutsäg-
barhet och att de inte är i statistisk jämvikt. (Joiner 1994:115). Bergman & 
Klefsjö (1995:220) säger att en process är stabil, eller i statistisk jämvikt, 
när en kvalitetsindikator håller sig inom föreskrivna gränser. Dessa gränser 
sätts ofta till +/- 3 standardavvikelser (ibid.).17 Att en process är i statistisk 
jämvikt är sällan normalfallet utan ett resultat av att man målmedvetet har 
eliminerat unika avvikelser och lämnat de slumpmässiga åt processen (De-
ming 1986:322). 
 
När det gäller tjänsteprocesser är en svårighet att dessa ofta är utsatta för 
frekvent förändring, olika erbjudande, kampanjer etc. som gör att det inte 
är samma process från gång till annan vilket gör det vanskligt med jämfö-
relser och tidsserier. (Gummesson 1998:7). 
 

4.4.1 Unik variation 

 
Med unik variation avses sådan variation som inte är en normalt före-
kommande i processen. Det kan t.ex. röra sig om händelser som finns helt 
och hållet utanför det system som den studerade processen är en del av, ex-
empelvis en grävskopa som gräver av elkabeln med ingående elektricitet. 
Det kan också vara faktorer som kan ses som delar av den studerade pro-
cessen men där något händer som inte tillhör det normala som t.ex. när ett 
datorhaveri ger upphov till att nödvändig information försvinner. För att få 
styrbarhet måste man, enligt vad som nämndes i föregående avsnitt, först 
eliminera den unika variationen. Detta innebär inte i sig att variation i pro-
cessen försvinner, bara att den variation som finns kvar är slumpmässig el-
ler förutsägbar, processen är i statistisk jämvikt. Detta innebär att vi, åt-
minstone inom vissa gränser, kan förutsäga vad den kommer att leverera 
för resultat (Bergman & Klefsjö 1995:195).  

 
17

  Att använda 3 sigma som styrgränser härstammar från W. Shewart (Deming 1986:319). 
Joiner (1994:267) rekommenderar att inte använda 3 standardavvikelser som gräns för 
vad som är stabil process utan menar att man då riskerar att klassificera unik variation 
som normal. Denna distinktion har ingen betydelse för den fortsatta framställningen och 
påkallar därför ingen vidare uppmärksamhet. 
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4.4.2 Normal variation 

 
I så gott som alla processer finns någon form av variation närvarande. I fi-
gur finns 10 ett antal källor till variation angivna när det gäller tillverkade 
(i princip lika för tjänster) produkter. 

Figur 10. Källor till variation i produktionsprocesser, Evans & Lindsay  
    (1999:77). 
 
Var och en av dessa källor finns närvarande i processen som en naturlig del 
och de ger, var för sig eller i kombination, upphov till processvariation vil-
ket medför att den output som levereras från systemet inte är helt identisk 
vid varje tillfälle. Värt att notera är att även om inte variationen i var och 
en av källorna för sig är anmärkningsvärd så kan ändå resultatet ha stor 
variation eftersom detta oftast är ett aggregat av variationen av de olika 
bidragen (Bergman & Klefsjö 1995:197) eller summan av de negativa avvi-
kelserna (Goldratt 1993).  
 
När det gäller tjänsteprocesser finns på likartat sätt ett antal bakomliggan-
de källor till variation. En viktig sådan är interaktion mellan individer som 
dels kan förväntas vara mer frekvent i tjänsteprocesser, dels ha större på-
verkan på vad processen levererar och på dess förmåga att leverera (jfr t.ex. 
Gummesson 1998, Nachum 1999, Grönroos 2002, Ackoff 2003, Schmen-
ner 2004). 
 
I tillverkningsprocesser finns ett underliggande antagande om att såväl in-
put som output är standardiserade och kan kvantifieras vilket inte alls är 
fallet i många tjänster (Nachum 1999, Teicher et al. 2002:384). Variation i 
input kan vara väl så svår att hantera som variation i processen eftersom 
man ofta har begränsade möjligheter att styra inputen (passagerares baga-
ge, ofullständig information, kampanjer som man själv inte svarar för).  
 
Så länge som arbetets utförande skiljer sig åt mellan olika individer i en 
process kommer också resultatet av variera. Att standardisera arbetsmo-
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ment kan då ofta vara ett effektivt sätt att reducera variationen. (Rentzhog 
1998:126, jämför Schmenner 2004) 
 
Bergman och Klefsjö (1995:196) betonar att de bakomliggande orsakerna 
till variation ofta samverkar additivt. Att kunna reducera den största varia-
tionskällan får en mångdubbelt större effekt jämfört med att reducera en 
mindre variationskälla. Därför blir det vid processtyrning centralt att finna 
metoder för att identifiera rätt ställe för att minska variationen. ”Att ägna 
kraft åt den näst största orsaken till variation är inte bara mindre ekono-
miskt lönsamt utan kan till och med vara demoraliserande. Det kommer 
nämligen att bli svårt att upptäcka resultatet av ansträngningarna och att 
kunna se resultatet av arbetet, vilket är en viktig motivation i förbättrings-
arbetet.” (Bergman & Klefsjö 1995:197) 
 
Medan man inom tillverkningsindustrin kommit tämligen långt när det 
gäller att reducera variation i processer så plågas tjänsteprocesser ofta av 
hög variation (Gummesson 1995:21, se även Fitzgerald et al. 1989, Slater 
1991, Nachum 1999, Di Mascio 2002a och Schmenner 2004). Denna vari-
ation kan dels bero på den tidigare nämnda interaktionen med kund, den 
kan dels bero på att arbetsuppgifter utförs olika av olika människor men 
också, vilket betonas av Gummesson (1995:21), på brister i design av tjäns-
ten och brist på statistiska metoder för styrning av tjänster. Att korrekt de-
signa processerna, innan man tar itu med enskilda operationer, påpekades 
som absolut nödvändigt när det gäller tillverkningsprocesser (Shingo 
1984:17). Det finns ingen anledning att tro att det förhåller sig annorlunda 
när det gäller tjänstprocesser. 
 
Schmenner (2004:339) framhåller interaktion och kundanpassning som två 
huvudsakliga källor till variation. Han poängterar dock att han avser varia-
tion vid tillhandahållandet av tjänsten. Det kan ju finnas ett rikt utbud av 
valmöjligheter för kund utan att det därför behöver bli speciellt mycket va-
riation i leveransprocessen. Dessutom hävdar Schmenner (2004) att varia-
tion, förutom att vara en viktig faktor i sig, även har stor betydelse för has-
tigheten på genomflödet (ledtiden), ledtiden är alltså till en del en funktion 
av variationen. 
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4.4.3 Statistisk fluktuation och beroende händelser 

 
Goldratt (1993)18 använder begreppet ”statistisk fluktuation” för att be-
skriva den variation som finns i processer. Han gör däremot ingen, explicit, 
distinktion mellan normal och unik variation, bara konstaterar att varia-
tion finns i alla processer. Sen kombineras detta begrepp med ”beroende 
händelser” och han visar att eftersom olika enheter som är beroende av 
varandra har olika kapacitet är det inte givet att en aktivitet kan kompen-
sera för förluster i tidigare aktivitet. Det som bestämmer ett systems kapa-
citet är alltså den begränsande resursen19 och det finns en eller flera sådana 
i alla system.  
 
På grund av de statistiska fluktuationerna är styrregler baserade på genom-
snittsvärden förfelade, det är avvikelserna [i den begränsande resursen] som 
styr, inte vad som presteras i genomsnitt. Kunskap om vilka de begränsan-
de resurserna är och vad som utgör begränsningen är alltså avgörande in-
sikter för att kunna styra vad systemet ska prestera. (Fox 1990, Goldratt 
1990 och Goldratt 1993)  
 
Beroende händelser syftar på att när man ser olika aktiviteter i ett process-
perspektiv så bestäms ofta en aktivitets möjligheter att leverera av vad som 
hänt i tidigare aktiviteter. I en bilkö styrs de bakomvarande av vad som 
händer framför (beroende) och för att kunna ta tillbaka förlorad tid krävs 
överkapacitet. I annat fall är den förlorade tiden borta för alltid (Goldratt 
1993). 
 
I de flesta processer är det de negativa avvikelserna som får konsekvenser 
och de ackumuleras dessutom. Om en passagerare anländer en timma, eller 
en halvtimma före avgång (positiv avvikelse) får det ingen positiv effekt 
medan bara någon minuts för sen ankomst (negativ avvikelse) kan orsaka 
försenad avgång.  
 
Vi har tidigare sett hur exempelvis lågprisflygbolag aktivt minskat varia-
tionen för att slippa kostnader. Alternativet är att bli bra på att hantera va-
riationen vilket kräver flexibilitet vilket i sin tur normalt kräver extra resur-
ser och bidrar därmed till högre kostnader. 

 
18

  Första versionen gavs ut på svenska 1986 (på engelska 1984), den refererade upplagan är 
en utveckling av 1986 års version. 

19  Goldratt skiljer mellan begränsning och en flaskhals; flaskhalsen är en begränsning vars 
kapacitet kan beräknas. En begränsning kan inte alltid beräknas utan den lokaliseras 
med andra metoder. 
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4.5 Effektivitet och produktivitet i tjänsteprocesser 

Effektivitet i processammanhang kan delas upp i yttre respektive inre effek-
tivitet (Sinclair & Zairi 1995a, Grönroos & Ojasalo 2004). Med yttre av-
ses att man gör kunderna nöjda och med inre att man gör detta på ett re-
surssnålt och kostnadseffektivt sätt. Det faktum att kunden, i lägre eller 
högre grad, deltar i produktionen när det gäller tjänsteprocesser gör det ex-
tra svårt att såväl se vad som påverkar produktiviteten och kvalitet som att 
mäta desamma (Armistead & Clark 1994:6, Euske et al. 1998, Gummesson 
1998, Grönroos 2002, Fleiss & Keltenkamp 2004:392).  
 
Rentzhog (1998:119ff) anger kriterierna ändamålsenlighet, effektivitet, an-
passningsbarhet och flexibilitet som kännetecknande för en bra process. 
Ändamålsenligheten, och detta kriterium är överordnat, visar i vilken ut-
sträckning processen levererar det den är avsedd för, sitt syfte, och detta 
kan bara utvärderas av kunderna. Eftersom kundupplevelse är subjektivt 
och dessutom ett aggregat av flera bakomliggande faktorer finns ingen ob-
jektiv mätmetod för att kunna fastställa ändamålsenligheten. Möjligen kan 
man mäta någon eller några av de bakomliggande faktorerna såsom avsak-
nad av fel eller rätt leveranstid. Istället för att försöka att objektivt mäta 
ändamålsenligheten förespråkas att man ställer rätt frågor till kunderna 
och då snarare än mätning får en utvärdering vilket torde vara mer rele-
vant.  
 
Effektivitet står i detta sammanhang för processens förmåga att vara än-
damålsenlig med så liten resursförbrukning som möjligt (ibid. se även 
Bergman & Klefsjö 1995). Detta kriterium är lättare att mäta och avser 
mått som cykeltid, kvalitetsbristkostnader, produktivitet och processkost-
nad. Anpassningsbarhet syftar på att processen klarar av att rätta sig efter 
ändrade förhållanden. Flexibilitet, slutligen, kopplas till processens förmå-
ga att hantera speciella behov och situationer. Rentzhog menar att det är 
svårt att finna generella indikatorer på processens effektivitet och att det är 
anhängigt vilken typ av process det är fråga om. 
 
Det springande problemet för tjänsteproducenter är att det inte finns något 
entydigt samband mellan produktivitet och effektivitet (Grönroos & Ojasa-
lo 2004). Ibland har inte ökad produktivitet någon påverkan på kundupp-
levelsen, ibland kan upplevelsen vara positiv men ofta leder den till försäm-
ring sett ur kundens perspektiv (jämför negativa spiraler i Normann 1992). 
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Grönroos & Ojasalo (2004:415) gör gällande att när banker låter kunder-
na själva utföra transaktionerna via pc, internet, mobiltelefon etc., eller när 
försäkringsbolag upprättar call-centers där kunderna hanteras per telefon 
istället för personliga besök, så beror det på att man vill skifta dyra resurser 
mot billigare. Dock, framhåller författarna, måste inte sådana strukturför-
ändringar leda till försämringar i den upplevda kundtillfredsställelsen utan 
kan tvärtom upplevas positivt i och med att man inte begränsas av öppetti-
der eller liknande (ibid.) vilket innebär att såväl den yttre som inre effekti-
viteten ökar.  
 

4.5.1 Produktivitet, ett mångfacetterat begrepp 

 
Begreppet ”produktivitet” definieras på många sätt och det råder förvirring 
om hur begreppet bör definieras (Johnston & Jones 2004:201). Lindvall 
(2001:47) likställer produktivitet med inre effektivitet som då står för att 
göra saker på rätt sätt. Grönroos (2002:229) jämställer intern (inre) effek-
tivitet med kostnadseffektivitet. Schmenner (2004) använder den traditio-
nella definitionen output i relation till input och ser produktivitet som om-
sättning per anställd. Harrington (1991:74) menar att ”efficiency” visar i 
vilken utsträckning resurser minimeras och slöseri elimineras i jakten på ef-
fektivitet och att ”productivity is a measure of efficiency”. Med denna de-
finition motsvarar ”efficiency” inre effektivitet och produktivitet är då en 
delmängd av den inre effektiviteten. Brignall et al. (1991:36) anger ”pro-
ductivity” och ”efficiency” som två separata mått på resursnyttjande. Det 
råder alltså ingen större överensstämmelse med hur begreppet produktivitet 
används i olika läger. 
 
Tjänsteforskare i den ”Nordiska skolan” (Gummesson 1998, Vuorinen et 
al. 1998, Ojasalo 1999, Grönroos 2002, Grönroos & Ojasalo 2004) menar 
samtliga att produktivitet, såsom begreppet används inom tillverkningsin-
dustrin, inte är användbart för tjänster. Den främsta anledningen är att den 
traditionella användningen gör ett implicit antagande om att kvaliteten är 
konstant för varje producerad enhet vilket är ett antagande som inte kan 
appliceras på tjänsteprocesser (jämför Schroeder 2004:26). Detta beror på 
att man för tillverkningsprocesser betraktar input som konstant över tid 
och att man avgränsar sig från kunden i utförandeprocessen. Chase 
(1991:62) anser att detta bygger på en logik som gäller för slutna system 
(se även Grönroos 2002:230).  
 
Tjänsteprocesser bygger å andra sidan på det öppna systemets logik där ut-
förandeprocessen kan involvera såväl leverantörer som kunder (Chase 
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1991:62). Gummesson (1995:19) ger exempel på denna skillnad genom att 
visa hur kunden, när det gäller tillverkningsprocesser, inte gör sitt intåg 
förrän produkten är färdigtillverkad. När det gäller tjänsteprocesser sker 
normalt detta intåg någonstans i själva leveransen vilket gör att kunden på-
tagligt kommer att påverka såväl produktivitet som kvalitet. Denna inter-
aktion med kund gör att det inte är meningsfullt att separera produktivitet 
från kvalitet när det gäller tjänsteprocesser varför man följaktligen bör in-
kludera kvalitet i produktivitetsmåttet (Vuorinen et al. 1998, Ojasalo 1999, 
Grönroos & Ojasalo 2004).  
 
Ett problem förknippat med produktivitet är att begreppet som sådant är 
starkt kopplat till ett tillverkningsparadigm och baseras på att man kan 
kvantifiera välidentifierade och standardiserade enheter som mätobjekt 
(Nachum 1999:922). I tjänsteprocesser kan det ofta vara svårt att avgöra 
vad som är en ”levererad enhet”. Den stora variation som finns beträffande 
såväl innehåll som kvalitet när det gäller input och output i tjänsteprocesser 
gör att traditionella produktivitetsmått förefaller vara mindre ändamålsen-
liga (ibid., se även Parasuraman 2002, Grönroos & Ojasalo 2004:420). 
 
I tillverkande industri kan normalt output jämföras mot någon form av 
standard vilket gör det möjligt att bedöma kvaliteten på det som levereras 
men sådant låter sig inte lätt göras i tjänsteprocesser. Vad är innebörden av 
”en levererad enhet” när det gäller tjänster och hur ska man relatera för-
ändringar av produktiviteten till effektiviteten?20  
 
Produktivitet uttrycker relationen mellan output och de resurser som 
fordras för att åstadkomma denna. För att kunna analysera produktiviteten 
är det nödvändigt att ha relevanta definitioner på såväl input som output. 
Utan sådana definitioner, som erhållits från omsorgsfull processanalys, kan 
man inte lyckas att mäta tjänsteproduktiviteten. (McLaughlin & Coffey 
1990:104) 
 

 
20  Jämför t.ex. den nyanställda försäljaren som dagligen åkte runt och gjorde kundbesök. 

Efter någon månad visade det sig att han faktiskt var den av företagets samtliga försälja-
re som skapade flest affärer och den högsta faktureringen. När han efter några månader 
hade en diskussion med sin chef så sa denne: ”jag är imponerad av att du så fort kommit 
in i verksamheten och visar så bra resultat. Men när jag jämför dina aktiviteter med öv-
riga säljare ser jag att du ligger på 2,4 säljbesök per dag medan dina kollegor ligger på 
närmare 4. Tänk vilka resultat du skulle kunna prestera om du ökade på antalet säljbe-
sök!”.  På detta svarade säljaren: ”Det kanske är tack vara att jag tar mig mer tid med 
kunderna som jag får sälja!”.  Av detta framgår att det är vanskligt att koppla produkti-
vitet till effektivitet när det gäller tjänsteprocesser. 
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För tjänsteprocesser kan man bara mäta produktivitet för delar av proces-
sen men man inte får någon kontroll på den totala produktiviteten och dess 
påverkan på det ekonomiska utfallet. Därför kan man inte göra åtskillnad 
mellan produktivitetsmätning och mätning av det upplevda kundvärdet. 
(Grönroos & Ojasalo 2004:414) 
 
Schmenner (2004) använder måttet försäljningsvärde per anställd som pro-
duktivitetsmått. De faktorer som framför allt förklarar produktiviteten är 
genomloppstid och variation. Genomloppstiden styrs i sin tur av flaskhal-
sar och av variation. Med hjälp av ”The Theory of Swift, Even Flow” visas 
att ju snabbare och jämnare varor eller information strömmar genom en 
process, desto högre produktivitet. Produktiviteten ökar med minskad 
genomloppstid och minskad variation. Genomloppstiden sinkas av olika 
former av slöseri (waste), överproduktion, väntan, transport, onödiga be-
arbetningssteg, lagring, onödiga rörelser och kassationer (ibid., jämför 
Shingo 1984:183). Schmenner hävdar att det är snabbheten och variationen 
i flödet som avgör produktiviteten.  
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 Figur 11. Schmenner’s tjänstematris. Schmenner (2004:339). 

 
 

Med variation avses den variation som finns i processen och kundanpass-
ning och interaktion framhålls som mycket vanliga variationskällor som är 
utmärkande för tjänsteprocesser. Schmenner visar hur ett stort antal före-
tag ökat sin produktivitet genom minskning av variation och ökad genom-
strömningshastighet. Den främsta orsaken till minskad variation är stan-
dardisering (jämför Deming 1986, Evans och Dean 2000:39). Bland företag 
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som nämns som exempel finns McDonald’s, IKEA och Ryanair (”no-frills 
airline”). Samtliga dessa har standardiserat sina tjänster, minskat variatio-
nen i sina processer och genom volymökning kunnat slå ut over-
headkostnader på fler enheter, dvs. ökat sin produktivitet. (Schmenner 
2004:343) 
 
Maister & Lovelock (1992) för ett likartat resonemang om möjligheterna 
att gå mot ökad standardisering av tjänsteprocessen, framför allt genom att 
flytta fler aktiviteter från front- till back-office. Även om de har dimensio-
nerna ”Grad av kundkontakt” respektive ”Grad av kundanpassning” på x- 
och y-axlarna så leder resonemanget till likartade slutsatser. Ju mer stan-
dardiserade aktiviteter desto mer liknar tjänsteprocessen en tillverknings-
process och därmed kan samma styrprinciper tillämpas. (Lovelock 
1992:73) 
 

4.5.2 Kritik mot produktivitetsbegreppet 

 
Att eftersträva produktivitet är inte så kontroversiellt men det kan vara be-
fogat att fråga sig om begreppet produktivitet är så lyckat när det gäller 
tjänsteprocesser. Gummesson (1998:5) uttrycker detta: 
 

Before we start measuring service productivity, we need to know what to 
measure, whether this is possible to measure, what techniques to apply, 
and whether the measurement can be of any genuine assistance to us. An 
even more basic question is whether service productivity is a viable con-
cept at all. 

 
En del kritik mot att använda produktivitet i tjänsteprocesser med den be-
tydelse det normalt har i tillverkningsprocesser har redan framkommit i den 
tidigare diskussionen. Ojasalo (1999) hävdar att mätning av produktivitet i 
tjänsteprocesser är mindre relevant än det är i tillverkningsprocesser.  Dels 
därför att kunden ofta deltar i produktionen, dels på att det normalt är 
svårt att avgöra det som levereras i termer av ”enheter” och dels därför att 
produktivitetsaspekter näppeligen kan frikopplas från kundnöjdheten (jäm-
för Gadrey 1988:67). Produktiviteten varierar dessutom med efterfrågan 
vilket försvårar matchningen mellan kapacitet och efterfrågan. Om efter-
frågan är hög kan eventuellt resurserna nyttjas fullt ut medan det ofta inte 
är möjligt vid låg efterfrågan. 
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Schroeder (2004:26) påtalar flera brister med produktivitetsbegreppet: 
 

Productivity doesn’t consider whether you deliver on time or not. It 
doesn’t consider flexibility. It doesn’t consider lead time. It’s most of a 
cost measure.  

 
Först anges att gängse användning av produktivitet inte inkluderar huruvi-
da man levererar i tid. Den andra bristen som påtalas är flexibilitet. Den 
tredje brist som påtalas är att det inte tar upp ledtid. Väntetiden utgör ofta 
en besvärande andel av ledtiden (Harrington 1991, Norton & Kaplan 
1996) och det har också visats hur ledtiden ofta är starkt korrelerad till va-
riation i processen (Christopher et al., 1998 Schmenner 2004).  
 
Johnston & Jones (2004:234) anger tre problem förknippade med att an-
vända produktivitet som effektivitetsmått. För det första anges normalt 
output och input inte i samma storheter. Output utgörs ofta av fysiska mått 
såsom styck, ton etc. Input, däremot, inkluderar ofta människor, energi el-
ler liknande. För det andra säger inte en kvot (output/input) något om den 
inte kan relateras till adekvat jämförelseobjekt, tidsperiod, konkurrent eller 
motsvarande. Som tredje problemtyp anges att det finns så många tänkbara 
variationer när det gäller kvoter som kan användas vilket leder till mycket 
komplexa relationer.  
 
Ytterligare en fara med produktivitetsmätningar är att sådana mätningar 
för delar av en process kan leda till sämre integration, dvs. att processen 
som helhet fungerar sämre till följd av fokusering på delresultat. (Nilsson 
2003:14, Grönroos & Ojasalo 2004:415)  
 
Som vi sett ovan förefaller det inte finnas någon precis definition av pro-
duktivitet i tjänsteprocesser och de definitioner som föreslås varierar mellan 
olika forskare (Johnston & Jones 2004:202; se även Ojasalo 1999:3). Det 
framgår också att det finns en tämligen omfattande kritik mot att använda 
produktivitet i traditionell bemärkelse för tjänsteprocesser.  
 

4.6 Flexibilitet  

Modern verksamhetsstyrning lägger allt högre tonvikt vid ökad flexibilitet 
(Lindvall (2001:159), se även Chase 1991:60). Flexibilitet fordras normalt 
för att kunna hantera variation. Som vi sett är denna för det mesta avsevärt  
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större i tjänsteprocesser än i tillverkningsdito. Eliasson och Johansson 
(2004:26ff) påpekar att flexibilitet endast kan uppnås i form av kostnad för 
heterogenitet och redundans. Med heterogenitet avses här tillgång till nå-
gon resurs som kan användas för flera uppgifter och med redundans att 
man i systemet har tillgång till resursen. De exemplifierar med en special-
maskin som endast kan lösa en uppgift (låg heterogenitet) och en univer-
salmaskin (hög heterogenitet). Denna heterogenitet, som ger ökad flexibili-
tet, får man normalt till en extra kostnad. Redundans exemplifieras med en 
familj som har en eller flera bilar som dock inte används merparten av ti-
den men som finns där tillgängliga (redundans). Även redundansen har en 
kostnad, man får betala för att kapaciteten finns där. Man kan alltså inte 
minimera kostnad och flexibilitet samtidigt. Flexibiliteten har ett pris och 
det gäller då att värdera dess betydelse i den beslutssituation man befinner 
sig. I organisationer finns redundansen ofta i kompetensmassan hos indivi-
der (ibid.). 
 
Rentzhog (1998:120, se även Lindvall 2001:81) definierar flexibilitet som 
”processens förmåga att hantera speciella behov och situationer” men me-
nar att det är svårt att hitta generella indikatorer för att mäta denna. 
Ljungberg & Larsson (2001:241) definierar flexibilitet som processens 
förmåga att hantera skiftande kundbehov. Som exempel på vad som 
fordras för att hantera detta anger de korta ledtider och låg beläggnings-
grad (min kursivering)21. Silvestro et al. (1991:35)  hävdar att flexibilitet 
(”operational flexibility”), kan hänföras till tre områden. Dessa är volym, 
specifikation (produktvidd) och hur snabbt man kan leverera. Dessa typer 
ställer helt olika krav på flexibilitet. När det gäller volym så ska processen 
klara att hantera olika volymer vilket in sin tur ställer krav på tillgänglighet 
när det gäller resurser. Beträffande specifikation så ska processen klara att 
hantera olika kundönskemål (jämför Ljungberg & Larsson 2001:143). Den 
tredje faktorn, förmåga till snabba leveranser, ställer krav på att man såväl 
kan nyttja erforderliga resurser snabbt som att man kan prioritera om. 
 
Harrington (1991:74 ff.) använder inte explicit termen flexibilitet utan ta-
lar istället om ”anpassningsbarhet” (”adaptability” - jämför Rentzhog 
1998:120 och Lindvall 2001:81) vilket exempelvis kan erhållas genom att 
ge medarbetare befogenheter att agera i speciella situationer, att man klarar 
att möta förändrade kundönskemål eller att man hela tiden kan förändra 
sin process för att den ska vara konkurrenskraftig.  
 

 
21  Låg beläggningsgrad är ett exempel på hur man kan skapa organisatoriskt slack. 
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Johnston & Jones (2004:211) visar hur exempelvis hotell ser till att utveck-
la personalens kunskaper och förmåga att utföra olika arbetsuppgifter 
(”multi-skills”) för att bli mer flexibla. Detta gör att det blir lättare att för-
dela personalen till arbetsuppgifter där det bäst behövs för tillfället.  
 

4.7  Resursnyttjande 

Nyttjande av resurser är centralt för såväl kvalitet som för produktivitet 
och flexibilitet. Armistead & Clark (1994:6, se även Chase & Tansik 
1983:1042) framför att resursnyttjande bygger på att balansera efterfrågan 
med processens förmåga att tillgodose denna efterfrågan. I princip har man 
två strategier att välja mellan när det gäller att klara denna balansering. 
Den första kan man tillämpa när resurserna är begränsade och bygger på 
att försöka påverka efterfrågan vilket benämns ”Level Strategy”. I de fall 
man har möjlighet att anpassa resurserna efter efterfrågan och därmed sö-
ker öka sina åtaganden, kallas strategin för ”Chase Strategy”.  
 
Brignall et al. (1991:35) anger resursnyttjande som en nyckelfaktor för att 
erhålla konkurrensfördelar men också att det är ett område som är svårt att 
mäta. Anledningen är att många tjänster till sin karaktär är heterogena vil-
ket gör att utförandet varierar från tillfälle till tillfälle och att dessutom 
produktion och konsumtion ofta sker samtidigt. Ju mer personalintensiv 
tjänsten är desto mer fokuseras produktivitetsmätningar på själva arbets-
kraften medan det i andra typer av processer behövs kompletterande mått.  
 
Grönroos & Ojasalo (2004) framhåller resursnyttjandet som särskilt viktigt 
i tjänsteprocesser eftersom man, till skillnad från tillverkningsprocesser, 
inte har möjlighet att balansera svängningar i efterfrågan med hjälp av la-
ger (vi såg i avsnitt 4.2.2 att det är diskutabelt huruvida tillverkade produk-
ter är lagringsbara eller inte, jämför livsmedel, modeprodukter mm.). 
 
Att inte kunna lagra medför att en produktionsresurs (människa eller ut-
rustning) antingen får vara outnyttjad eller användas till annan uppgift, 
eventuellt i annan process, då den inte efterfrågas. Detta kan gälla alldeles 
oavsett vilken processtyp det är fråga om. Det kan i sin tur innebära att 
man väljer att använda en och samma resurs för att utföra aktiviteter i flera 
olika processer; man delar följaktligen resurser mellan processer. 
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4.8  Ledtid 

En central strategisk faktor som fått allt större betydelse är tid (Stalk & 
Hout 1990, Lindvall 2001:79). Bland annat kan denna ökade fokus hänfö-
ras till att många produkter, pga. av ökad konkurrens och kortare produkt-
livscykler, får en allt kortare marknadsexponering samtidigt som komplexi-
teten i produkterna många gånger ökar. Sammantaget leder detta till att ti-
den blivit en alltmer begränsande faktor vilket har tydliggjorts via begrepp 
som ”Time to market”, ”Time based management”, ”Time to customer” 
m.fl.. (jämför Lindvall 2001:79-80).  
 
Att ledtid (cykeltid) ska ses som ett centralt begrepp hävdas av Harrington 
(1991), Chase (1991), Kaplan & Norton (1999), Eckes (2001), Lindvall 
(2001) och Schmenner (2004). Harrington (1991:78) delar upp ledtid (cyc-
le time) i processing time (bearbetning) och wait time (väntetid). Han häv-
dar att ledtiden är ett av de viktigaste kriterierna på inre effektivitet men 
att den också är besvärande lång i de flesta affärsprocesser. I själva verket 
utgör den värdeskapande tiden ofta inte mer än kanske 5-10 % av den to-
tala ledtiden (ibid. s 79, Kaplan & Norton 1999:113).  
 
Ett problem med traditionella styrsystem (de vertikalt orienterade) är att 
det är aktiviteterna, eller snarare kostnader för dessa som mäts, medan in-
aktiviteten (ineffektivitetskostnader ur såväl internt perspektiv som ur 
kundperspektiv) över huvud taget inte registreras (jämför Christopher et al. 
1998:77 och Kaplan & Norton 1999:117). Harrington (1991:79) menar 
att vårt fokus måste expanderas så att vi i ökad utsträckning beaktar de 
95% som utgör icke ”värdeskapande” tid och att vi för att förbättra pro-
cessens prestanda måste minimera väntetiderna.  
 
Värt att notera är att minskad tidsåtgång kan leda till högre produktivitet 
men att det samtidigt kan leda till försämringar ur ett kundperspektiv eller 
till och med ett lönsamhetsperspektiv. Kunden kan ju mycket väl köpa mer 
om det ges utrymme till lite extra funderande (Johnston & Jones 
2004:207).  
 
Schmenner (2004) menar att ledtiden i stor utsträckning är en funktion av 
variationen, ju större variation desto längre ledtid och därmed lägre pro-
duktivitet. Han framför Ryanair och IKEA som exempel på företag som, 
relativt sina konkurrenter, blivit bättre på att minska variation och därmed 
också få ner ledtiderna. ”Throughput time is indicative of the waste in the 
process. The longer the throughput time, the more likely waste of all types 
bogs down the swift flow of materials.” (Schmenner 2004:335). Att snabba 
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upp genomloppstiden fordrar att man reducerar variation och aktivt arbe-
tar med flaskhalsar (Schmenner 2004:336). 
 

4.9 Kapabilitet  

”Förmågan hos en process att producera enheter med mått inom tolerans-
gränserna kallas duglighet eller kapabilitet” (Bergman & Klefsjö 
1995:244). Denna definition medför att kapabiliteten kan mätas internt, 
det är ett mått på processens förmåga att leverera. Det säger inget i sig om 
vad som levereras.22 
 
Armistead & Clark (1994:6-7) hävdar att en process förmåga att leverera 
bestäms av tre olika faktorer:  
1. Förutsättningar (”Service load”) som inbegriper faktorer som resurs-

åtgång per utförande, efterfrågemönster och hur detta styrs via pris-
sättning eller överenskommelser 

2. Utförandet (”How capacity task is managed”), dvs. hur man styr 
kapaciteten via planering, prioritering, hantering av flaskhalsar och 
hur man fördelar och nyttjar resurser. 

3. Kapacitetsläckage (”Capacity leakage”) med vilket man avser i vil-
ken utsträckning resurser saknas när de behövs, kvalitetsbrister, mis-
sar i planering, underprestationer och kapacitetstapp i samband med 
att man skiftar resurser i sin strävan att nå hög flexibilitet.  

 
I den tredje av dessa punkter visas att kapacitetsläckage kan uppstå när 
man skiftar personal (”Change-overs” – ibid.) vilket kan jämföras med dis-
kussionen om delade resurser i avsnitt 4.3.2. Hur resurserna nyttjas kom-
mer att påverka kvalitet, produktivitet och kostnader. 
 

4.10  Mätning i processer 

 
It has been obvious that profitable service operations and the service 
quality and productivity concepts require new mindsets and deeper in-
sights into the nature of services, relationships, and measurement. 
Gummesson (1998:4). 

 
 

22  Även om specifikation normalt baseras på vad kunderna vill ha så är det inte alltid så. 
Det är fullt tänkbart att en tjänst (process) designas och erbjuds kunderna vilka sedan 
kan acceptera eller förkasta den (jfr Ryanair). Jag utgår från denna definition av kapabi-
litet. 
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Vi behöver följaktligen nya insikter, ett annat tänkande, när vi ska mäta el-
ler utvärdera tjänster. Att mäta företeelser som om de vore isolerade förete-
elser (typiskt för funktionsorganiserade verksamheter med tillhörande styr-
system) leder ofelbart till suboptimering (Ljungberg & Larsson 2001:220, 
Lindvall 2001:92-94 och 155-156). Ändå kan vi konstatera att de mätsy-
stem som finns idag helt domineras av denna typ av mått (Lindvall 2001). 
Följden blir att befintliga styrsystem i själva verket kan bli till hinder för 
processorientering (Nilsson 2003:14). Genom att identifiera vad och hur 
man kan mäta kan man få värdefull indikation på vilka faktorer som kan 
vara lämpliga för värdering av processer. 
 
Organisationer har historiskt koncentrerat sig på att lösa individuella upp-
gifter som isolerade företeelser och utgångspunkten har varit organisations-
scheman och hur arbetsuppgifter delats upp. Även om allt fler organisatio-
ner under senare år uttalat en ökad processyn på verksamheten så att åter-
står det fortfarande mycket att göra när det gäller mätning i processer. 
(Ljungberg 2002:254). Härav följer att vi i fortsättningen nogsamt måste 
skilja mellan mätning ur ett vertikalt verksamhetsperspektiv och mätning ut 
ett processperspektiv. Det kan till och med vara så att de mått som finns 
försvårar mätning av processen eftersom de representerar ett annat para-
digm i vilket optimering av delarna leder till suboptimering av helheten 
(jämför Harrington 1991:15, Ljungberg & Larsson 2001:218).  
 
Ljungberg (2002:258) visar att det som initierar en aktivitet är ”objekt in” 
som kan vara något fysikt eller information, utan ”objekt in” startas inte 
aktiviteten. Men utöver initiering fordras normalt någon form av informa-
tionsutbyte för att stödja och styra processen (se figur 12). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 12. Processens komponenter. Ljungberg & Larsson (2001:194). 
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Det som skiljer ovanstående ifrån en traditionell resurstransformationsmo-
dell är in- och utgående information som såväl stödjer som styr aktiviteten. 
Men denna information är inte detsamma som ”objekt in” vilket också kan 
utgöras av information. ”Objekt in” kan vara såväl produkt som tjänst el-
ler en kombination av dessa (se även Lind 2002). ”Objekt in” kan utgöras 
av underlag för ett schema, informationsutbytet i aktiviteten av att ”det 
finns inga salar lediga på torsdag em, ska vi flytta till kvällstid eller till näs-
ta vecka?” etc, och ”objekt ut” utgörs av det färdiga schemat.  För SGS 
kan ”objekt in” utgöras av resenären och informationsutbytet gälla infor-
mation om ”kampanjbiljett”. Fallerar denna information blir det svårt 
/omöjligt att leverera ”objekt ut”. Tillgången på korrekt information är här 
en begränsande resurs med avgörande betydelse för vad processen kan leve-
rera (i detta fall får det alldeles säkert även återverkningar på kundnöjdhe-
ten).  
 
Att mäta i processer kan betraktas från två olika utgångspunkter. Dels är 
det fråga om att mäta processen som sådan (processnivå) och dels är det 
fråga om att mäta vad processen levererar (objektnivå). Variation som dis-
kuterades tidigare är något man mäter på processnivå för att få en uppfatt-
ning om hur processen ”ser ut”, att den fungerar som den ska. Om man 
exemplifierar från en hamburgerrestaurang kan detta jämföras med att 
stekhällen eller frityrbadet håller rätt temperatur. Detta är förutsättningar 
för att resultatet ska bli bra men ger i sig ingen garanti för att så blir fallet 
(jämför Ljungberg & Larsson 2001). 
 
Denna typ av mätning kan kompletteras med mätning på objektnivå vilket 
från nämnda verksamhet skulle kunna innebära mätning av fetthalt i ham-
burgare. Denna kan ju vara ok eller inte alldeles oavsett om processen fun-
gerar som den ska. 
 

4.10.1  Vad mäta? 

Som redan antytts finns det en mängd tänkbara faktorer att mäta eller vär-
dera. I detta avsnitt ska vi diskutera några av dessa. Syftet är att vi ur dessa 
diskussioner ska kunna vaska fram sådana som senare visar sig lämpliga i 
en modell för processvärdering. Vad har andra forskare ansett vara lämp-
ligt att mäta och vilka utgångspunkter för mätning har de haft? 
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TQMI23 (1994:32-33) visar tre områden där processers prestanda kan mä-
tas: 
 
1) Mått i processer (internt) 

 
• ledtid (Cycle time) 

• tillverkningskostnad 

• genomströmning 

• bearbetningstid 

• andel korrekta första gången 

 
2) Mått på output 

 
• leveransens utförande 

• värde och/eller volym på output 

• fysiska karakteristika 

• om leveransen är komplett 

• i vilken grad leveransen stämmer med specifikationen 

• korrekthet/felnivåer 

 
3) Mått på kundnöjdheten 

 
• upplevt värde 

• känslomässig reaktion relaterat till produkten/tjänsten 

• nyttan av att nyttja produkten/tjänsten 

• upplevd lätthet/svårighet att erhålla produkten/tjänsten 

 
Mått på kundnöjdheten mäts externt, på enskilda kunder eller på kunder 
som grupp. Mått på output kan mätas utan kundens medverkan liksom 
mått i processen. Beträffande outputmåtten ovan, kan de tre sistnämnda 
sägas spegla olika dimensioner av processens förmåga (kapabilitet). 

 
23

  TQMI står för TQM International Ltd. och är ett internationellt verksamt konsultbolag - 
http://www.tqmi.co.uk/about.asp 



 
 

82 

 

När det gäller de interna måtten kan ”kostnad för utförda operationer” re-
lateras till kostnadseffektivitet, ”producerad volym” till produktivitet och 
bearbetningstid till både och. Yielden är hänförbar till kostnadseffektivitet 
men kan påverka produktiviteten indirekt genom att omarbetning stjäl re-
surser som annars kunde användas någon annanstans.  
 
Harrington (1991) anger, utöver ovanstående, även väntetid per enhet och 
procentuell andel av värdeadderande tid som relevanta mått i processen. 
När det gäller det senare måttet menar han att ett typiskt företag endast 
använder 5% av tiden till aktiviteter som tillför värde till output och att vi, 
dessutom, använder merparten av vårt fokus på att optimera dessa 5% 
istället för att ta bort aktiviteter som inte genererar värde (ibid. s 79). Slut-
satsen av detta senare resonemang är att det bör läggas mer resurser på att 
eliminera onödiga arbetsmoment, ett slags undvikande av suboptimering 
snarare än optimering (jämför Shingo 1984). 
 
Kaplan & Norton (1999:113) visar hur man genom att mäta bearbetnings-
tiden (”processtiden”) i relation till total genomloppstid kan få ett mått på 
tillverkningscykelns effektivitet. Precis som Harrington ovan anges 5% som 
ett ”normalvärde” för bearbetningstidens andel av genomloppstiden. 

 
SIQ (1999) ger exempel på tänkbara processmått men betonar att det är 
avhängigt vilka verksamhetsmål man har för vilka mått som är lämpliga. 
Bland dem som anges finns duglighet, ledtid, felfrekvens, produktivitet och 
tid till marknadsintroduktion.  
 
I inledningen till detta kapitel framfördes att traditionella styrsystem är ver-
tikalt orienterade. Kaplan & Norton (1999:117) uttrycker det som: ”Tradi-
tionell kostnadsredovisning mäter utgifter och effektivitet för enskilda upp-
gifter, verksamheter och avdelningar. Den mäter däremot inte kostnader på 
processnivå.” Detta indikerar att det kan finnas en fara med att över huvud 
taget använda ekonomiska uppgifter som hämtas från redovisningssystem i 
samband med processtyrning, de är ju framtagna i ett annat syfte och ut-
ifrån ett annat perspektiv. Till och med ett annat paradigm om man så vill.  
 
Grönroos & Ojasalo (2004:420) hävdar att tjänsteprocesser av tradition 
använt fysiska mått för att mäta produktivitet men också att detta är miss-
ledande eftersom man inte tar hänsyn till effekter på vare sig kostnader el-
ler intäkter. Exempelvis ignoreras variation i kvalitén som emanerar från 
heterogenitetsaspekter och från kundens medverkan i processen. Det är 
också svårt att veta vilka kvantiteter av input som fordras för att utföra 
tjänsten. 
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Fitzgerald et al. (1989:112) påpekar att det finns problem förknippade med 
att använda mått som baseras på någon form av koppling till lönsamhet: 
 
• de överfokuserar på kortsiktighet 
• de styr beteendet hos medarbetare 
• värdering utifrån finansiella mätetal leder till suboptimering (”op-

portunistic behaviour”) 
 
Grönroos & Ojasalo (2004:420) å sin sida, menar att intäkter inte alls be-
höver vara ett bra mått på output eftersom det inte speglar upplevd kvali-
tet. Ett annat problem är att det är svårt att koppla kostnader till intäkter, 
dvs. vilka aktiviteter det är som genererat intäkterna. ”Ofta vet man exakt, 
eller tror man sig åtminstone veta, hur varenda krona använts men mycket 
lite om vilka resultat som skapats” (Ljungberg & Larsson 2001:221). 
 

4.10.2  Problem vid mätning 

 
I tjänsteprocesser tillkommer situationer som mer eller mindre (beroende på 
typ av tjänsteprocesser) försvårar mätning jämfört med tillverkningsproces-
ser. Redan tidigare har nämnts att input normalt varierar betydligt mer i 
tjänsteprocesser. Vi har också sett hur resurser delas mellan processer på ett 
sätt som gör att vi i en given situation inte med säkerhet vet vilken resurs-
tillgång som finns i den studerade processen och vi har sett problem för-
knippade med kundens medverkan.  
 
Men det finns även andra aspekter på svårigheterna att mäta i processer. I 
tillverkningsprocesser förutsätts, implicit, att startvärdena vid varje itera-
tion är lika. Vi utgår så att säga från en modell (exempelvis en processkar-
ta) där vi förutsätter att sambanden är linjära och att de upprepas. Men i 
verkligheten är förutsättningarna olika från tillfälle till tillfälle, det finns 
avvikelser i startvärdena. Avvikelser i ingångsvärden kan dessutom, på ett 
oförutsägbart sätt, fortplanta sig genom modellen vilket gör att man då 
inte heller kan reproducera sina mätningar (Quast 2003:7, jämför Armiste-
ad & Clark 1993:7). Ju mer den studerade tjänsteprocessen avviker från 
tillverkningsprocesser, där vi förutsätter låg grad av variation i input och 
kända produktionsresurser, desto mer diskutabelt blir det att över huvud 
taget mäta utan det blir mer en fråga om bedömning/värdering. 
 
Quast (2003:4) påtalar risken att professionella grupperingar, vilka ofta 
har unikt expertkunnande (asymmetrisk information), ”går sin egen väg”. 
De har en delvis avvikande måluppfyllelsesyn som man kan definiera som 



 
 

84 

 

motrationalitet. Exempel på detta kan vara personal som finns nära kun-
den (exempelvis patienten) väljer att lägga mer tid på att vara tillhands än 
vad effektivitetskriterierna för processen föreskriver. Denna typ av pro-
blemställningar indikerar vikten av att mål och mätning måste upplevas 
som meningsfullt av såväl ledning som utförarna. 
 
Ett annat, icke oväsentligt, problem relaterat till processmätning är huruvi-
da det som mäts står i överensstämmelse med vad som uppskattas och be-
lönas i organisationen. Sinclair & Zairi (1995b:45) säger ”If the communi-
cated goals of TQM do not match the goals which managers are asked to 
achieve – and by which their own performance will most likely be meas-
ured – individuals may have to choose between maximizing TQ goals or 
short-term goals for which they are rewarded more directly. History sug-
gests that they will eventually choose the latter.” 
 

4.11 Modeller för mätning av tjänsteproduktivitet 

Vid en genomgång av artiklar som tar upp effektivitet/produktivitet fram-
går att det finns få modeller för att mäta/värdera dessa begrepp i tjänste-
processer. Av de tre som kortfattat kommer att presenteras kan en (Sinclair 
& Zairi) närmast betecknas som ett ramverk.  Det tål dock betonas att 
samtliga är av konceptuell natur varför en senare analys får granska i vil-
ken utsträckning resonemanget kan komma att behöva modifieras för en 
praktisk användning.  
 
Grönroos & Ojasalo (2004:423) säger att det behövs bättre förståelse av 
mätning av tjänsteprocesser och för de variabler som involveras i mätandet 
av produktivitet. Själva presenterar de en modell, i stort överensstämmer 
den med den modell som presenteras i Ojasalo (1999:71), där de menar att 
tjänsteproduktivitet kan härledas från yttre effektivitet (intäktseffektivitet), 
inre effektivitet (kostnadseffektivitet) och resurseffektivitet (resursnyttjan-
de). De poängterar dock att modellen endast är konceptuell och de gör inga 
anspråk på att den ska vara praktiskt tillämpbar. Det sker inte heller någon 
djupare problematisering av vilka variabler som ligger bakom de ovan an-
givna kvalitetsdimensionerna. Grönroos och Ojasalos resonemang utmyn-
nar i ett förslag till hur en modell för produktivitet skulle kunna vara upp-
byggd, se figur 13.  
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Figur 13. Modell för serviceproduktivitet, Grönroos & Ojasalo (2004:418). 

I denna modell är utgångspunkten huruvida tjänsten utförs av kunden, av 
leverantören eller i interaktion mellan dessa. Dessutom delas output upp i 
kvantitet respektive kvalitet varav den senare i sin tur delas upp i teknisk 
kvalitet, vad som levereras, och funktionell kvalitet, hur det levereras. Det 
senare har att göra med det tidigare diskuterade antagandet om konstant 
kvalitet som finns som en outtalad förutsättning när det gäller tillverk-
ningsprocesser. I tjänsteprocesser kan dessa inte separeras från varandra ef-
tersom konsumtion och produktion inte är separata företeelser och att 
kunden medverkar i produktionsprocessen. Grönroos & Ojasalo menar att 
tillverkningsprocesser därför mer liknar ett slutet system medan tjänstepro-
cesser utgör öppna system. Att använda produktivitetsbegreppet synonymt 
i tjänste- och tillverkningsprocesser ”...ger upphov till vilseledande mätme-
toder och styr besluten i fel riktning.” (Grönroos 2002:230). Så som Grön-
roos & Ojasalo använder produktivitetsbegreppet så inkluderar det såväl 
yttre och inre effektivitet som resursnyttjande. Detta skiljer sig från tidigare 
definitioner där produktivitet normalt är en delmängd av inre effektivitet. 
Vi återkommer till detta i analysen. 
 
I figur 13 framgår att tjänsteproduktiviteten påverkas av kostnadseffektivi-
tet, intäktseffektivitet och resursnyttjande. Att optimera någon av dessa 
utan att beakta hur det kan påverka övriga kan få negativ effekt.  
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Sinclair & Zairi (1995a:50, se figur 14) diskuterar en modell för ”total 
quality-based performance measurement system” som de definierar som 
”…measurement of non-financial performance at all levels within the or-
ganization.”  Men också denna modell är konceptuell och föreslår hur ett 
heltäckande mätsystem bör/kan vara konstruerat. Inte heller i denna modell 
problematiseras bakomliggande, effektivitetspåverkande, faktorer och hur 
dessa samspelar. Däremot betonas vikten av att identifiera vad som är kri-
tiska framgångsfaktorer (Critical Success Factors) och att man för dessa 
konstruerar ”Key Performance Indicators” (KPI) så man kan mäta utfall 
och jämföra med mål (ibid.:53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Performance measurement system model Level 2, Sinclair & Zairi 
 (1995a:55). 

 
I modellen utgår man från kundens krav och processens förmåga (capabili-
ty) att leva upp till dessa krav. Utifrån jämförelse mellan dessa så ska man 
definiera mätetal för input, process och output. Noterbart är att författarna 
utgår från att det på övergripande nivå har identifierats trånga sektorer och 
att man har definierat viktiga styrmått (KPIs – Key Performance Indica-
tors).  
 
Euske et al. (1998, se figur 15) utvecklar en modell för processmätning som 
dels bygger en uppdelning av tjänsteprocesser utifrån typ av process och 
dels på ett antal områden för mätning. Processtyperna är de som tidigare 
presenterades som ”mass service”, ”service shop” respektive ”professional 
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services”. De mätområden som identifierats är konkurrensförmåga, eko-
nomiskt resultat, kvalitet, flexibilitet, resursanvändning och innovation. 
Dessa områden har större eller mindre betydelse för olika processer bero-
ende på det enskilda företagets uppsättning av strategier och kontextuella 
villkor (Euske at.al. 1998:21). Av nämnda mått ses konkurrensförmåga och 
ekonomiskt resultat främst som kopplat till företagets övergripande verk-
samhet; en form av resultat. 
 
Bestämmande för detta resultat är då övriga fyra som kallas ”determinan-
ter” (ibid.). Som kvalitetsparametrar anges exempelvis trovärdighet, vän-
lighet, kommunikation och vilja att bemöta. Som bakomliggande faktorer 
för flexibilitet anges hur man klarar att hantera variation i volym, leve-
ranshastighet och förmåga att klara olika typer av utförande. Kopplat till 
resursanvändning anges mått som ”nöjda medarbetare” respektive ”perso-
nalomsättning” och till innovation anges mått som visar dels processens 
innovationsförmåga som effekten av individuella innovationer. Det betonas 
att olika ”determinanter” har varierande påverkan på skilda processer och 
vilken processtyp det är fråga om tillsammans med processens mål måste 
bilda utgångspunkt för valet av mått. Allt detta sammanställs i en tabell 
som visar vad som är lämpligt att mäta i respektive processtyp och var i 
processen man kan tänkas mäta. Här följer ett reducerat exempel på hur en 
denna tabell kan se ut med utgångspunkt från en restaurang: 
 
 

 
 

Figur 15. Process Measuement Matrix (del av), Euske et al.(1998:35). 

 
De två översta raderna avser hela processen och att denna klassas, på den-
na aggregerade nivå, som ”Service shop”. Övriga rader avser delar av pro-
cessen och kan då komma att klassas som olika typer av tjänsteprocesser. 
När det gäller mätområde görs ingen explicit distinktion mellan inre re-
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spektive yttre effektivitet. Ekonomiska mått finns bara på den aggregerade 
nivån medan övriga mått förekommer även för delprocesser. 
 

4.12 Reflektion utifrån teoridiskussion 

I detta kapitel har faktorer som utifrån empirin ansetts påverkade proces-
sers inre effektivitet underkastats en fördjupad teoretisk diskussion. I såväl 
problemdiskussionen som i två av de presenterade modellerna i avsnitt 4.11 
framgår att man bör definiera vilken typ av tjänsteprocesser man har att 
göra med innan man försöker mäta/värdera processer.  
 
Att använda begreppet produktivitet på samma sätt som för tillverknings-
processer fungerar uppenbarligen inte utan antingen får begreppet anpassas 
eller så får man använda andra faktorer för att bedöma processeffektivitet.  
 
Variation i olika former är av allt att döma ett större problem för tjänste-
processer än för tillverkningsdito. Det är ofta oklart vilken input man har 
(personal, utrustning, information, kundmedverkan), vad som ska levereras 
kan skilja sig från tillfälle till tillfälle och vad som är en levererad enhet är 
inte alltid klart. Det kan skilja mellan vad kunder vill ha för output vilket 
påverkar resursförbrukning och denna, resursförbrukningen, påverkas ock-
så starkt av att efterfrågan kan variera kraftigt över tid (vilket för en till-
verkningsprocess ibland kan bemötas med lagerhållning). Det finns i prin-
cip två sätt att hantera variation, antingen minska den eller se till att man 
bemästrar den och det senare fordrar normalt extra resurser. 
 
Att lagerhållning vanligen inte är ett alternativ för tjänsteprocesser gör att 
det ofta fordras flexibilitet och denna kan uppnås via personalens kompe-
tens och förmåga samt möjligheterna att nyttja dessa. Flexibilitet kostar 
normalt alltid extra eftersom det krävs heterogenitet och redundans.  
 
Från diskussionen framgår att flexibilitet är en relativt sett viktigare pro-
cessegenskap ju mer professionell tjänst det gäller. Å andra sidan förefaller 
standardisering, minskning av variation, vara viktigare för processer som 
karakteriseras som ”mass service” och där lågt pris kan antas ha relativt 
sett större betydelse än för professionella tjänster. Vad slags faktorer som 
är viktiga för bedömning av en process varierar således med vad slags pro-
cess man har att göra med. 
 
De presenterade modellerna är samtliga konceptuella. I två av dem diskute-
ras lämpliga områden för mätning medan den tredje (Sinclair & Zairi) är 
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mer inriktad på att ge rekommendationer om hur mätsystemet kan utfor-
mas. Euske et al. föreslår lämpliga mätområden för hela eller delar av pro-
cessen. De gör dock ingen åtskillnad på yttre och inre effektivitet vilket 
görs i de två andra modellerna. Ingen av modellerna har som syfte att på 
något sätt värdera hur bra en process är.     
 
I kapitel 5 analyseras redovisade faktorer och samband dem emellan så att 
en modell för värdering kan konstrueras. 
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5  Analys av presenterade faktorer och modeller 

 
I kapitel 4 fördjupades diskussionen av de från empirin identifierade fakto-
rerna genom granskning av andra forskares rön. I detta kapitel analyseras 
tidigare presenterade faktorer och några relevanta samband emellan des-
sa.24 
 
Kapitlets struktur följer de samband som skisserades i kapitel 3 och som 
också låg till grund för struktur av kapitel 4. 
 
 

5.1  Typer av tjänsteprocesser 

 
Tidigare diskussion har visat att användandet av två begrepp, ”tillverk-
ningsprocesser” respektive ” tjänsteprocesser”, är en förenkling och är dis-
kutabelt när vi ska värdera processer (jämför t.ex. Gummesson 1995:18). 
Vi behöver följaktligen någon annan indelningsgrund, både för att förstå 
tjänsteprocesser och för att klassificera dem. Vi har sett hur såväl Euske et 
al. (1998) som Grönroos & Ojasalo (2004) har gjort en sådan uppdelning i 
samband med att de diskuterar mätning. Grönroos & Ojasalo utgår från 
vem som utför tjänsten: kunden, leverantören eller kunden och leverantö-
ren i samverkan. Gummesson (1995:19) påpekar att det normalt bara är i 
delar av processen som interaktion sker och att serviceleverantören då ock-
så normalt, men inte alltid, har sämre kontroll på kundens påverkan på 
processen än man har på anställda. Euske et al. (1998) gör också en sådan 
uppdelning av processtyp men denna sker på delprocessnivå. 
 
Tentamensprocessen har endast kontakt med studenter vid anmälan, ten-
tamenstillfället och vid genomgång av tentamen, övriga aktiviteter sker i 
back-office. Vid de kontakter som finns med studenter kan interaktions-
graden vid tentamenstillfället ses som låg och anpassning till enskilda stu-
denter minimal. Vid skrivningsgenomgången ökar interaktionen något me-

 
24  Ekonomiska mått kommer inte att diskuteras. Vi såg i avsnitt 4.10.1 hur den typen av 

mått tenderar att leda till suboptimering. Dessutom utgör de inte något observerbart i 
sig, utan fungerar mest som prislappar på företeelser som resursförbrukning, tid etc.  
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dan det fortfarande inte existerar någon nämnvärd individuell anpassning. 
Totalt sett kan man konstatera att såväl graden av kontakt som av enskild 
anpassning är låg. Därmed är den att jämföra med den processtyp som Sil-
vestro et al. (1991) benämner ”Mass Service” vilken företräder stora likhe-
ter med traditionella tillverkningsprocesser. 
 
När det gäller PGSD så varierar graden av anpassning till enskilda resenä-
rer. För ca 80% av alla resenärer sker ingen speciell anpassning och kon-
taktnivån är tämligen låg vilket klassificerar processen som ”Mass Service”. 
Även om flygbolaget gör tillval såsom avisning eller liknande gäller denna 
klassificering eftersom det endast är fråga om att tillfoga standardmoduler. 
I takt med att man väljer att betjäna resenärer med speciella behov så ökar 
både kontaktintensiteten och graden av anpassning. Det finns dock knap-
past fog att påstå att resenären har någon större påverkan när det gäller 
produktivitets- eller kvalitetsdimensionerna. Även PGSD bör betraktas som 
”Mass Service” även om det finns delar av den som i vissa situationer mer 
liknar ”Professional Service”. Det är i de senare delarna som variationen 
ökar och där det fordras speciell kompetens för att hantera olika kategorier 
av resenärer. Att delar av processen kan klassificeras olika är helt i överens-
stämmelse med vad Euske et al. (1998) gör i sin modell. 
 
I princip alla tjänsteprocesser behöver styras. Ju mer professionell till ka-
raktären en process är desto mer ligger styrningen utanför huvudprocessen 
och koncentreras mer till utbildning, träning och indoktrinering (jämför 
Nachum 1999). Som framgått av ovanstående klassas ingen av de studera-
de processerna som professionell utan båda ses som ”Mass Service” men 
där delar av PGSD kan betraktas som liggande nära ”Professional Service” 
under vissa betingelser, dvs. när det dyker upp kunder med mer specifika 
önskemål. 
 

5.1.1 Interaktion och olika rutiner 

 
Interaktion nämns ofta som en avgörande skillnad gentemot tillverknings-
processer (ex. Silvestro et al. 1992). Graden av interaktion, eller tid för 
kundkontakt, ökar variationen i processen och påverkar starkt vad som 
kommer att levereras, såväl kvantitativt som kvalitativt och samverkan 
mellan kvalitet och kvantitet gör att mätningar i termer av produktivitet 
måste anses som mycket svårgenomförbara. Vad är hänförbart till kundens 
medverkan och vad ska ses som resultat av egna ansträngningar? En kund 
kan se mycket positivt på sin egen medverkan medan en annan har en helt 
annan syn på sin medverkan, vilket ger olika kundnöjdhet (kvalitet) trots 
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att prestationen i kvantitativa termer är likartad25. Detta medför att rutiner 
i processen kan variera mellan olika kunder. Grönroos & Ojasalo (2004) 
betonar så finns ett antagande om konstant kvalitet som implicit gäller för 
tillverkningsprocesser men detta kan inte överföras till tjänsteprocesser.  
 
Graden av interaktion varierar stort mellan olika typer av tjänsteprocesser. 
Vid städning är den normalt obetydlig, åtminstone mellan städpersonal och 
kund. I en hamburgerrestaurang är interaktionen en del av processen men 
den är i det närmaste helt standardiserad (Evans & Dean 2000:309) och al-
ternativ utanför ramerbjudandena finns inte. I en mer exklusiv restaurang 
ökar däremot interaktionsinslaget och kunden har möjlighet att påverka 
produktutformningen. Här har också interaktionen i sig påverkan på den 
upplevda kvaliteten och upplevelsen som sådan (den funktionella kvalite-
ten) har förhållandevis större betydelse än den har i hamburgerrestaurang-
en. 
 
I vare sig Tep eller PGSD finns det interaktion som i nämnvärd omfattning 
påverkar produktiviteten och bara i begränsad omfattning den upplevda 
kvaliteten. I båda är kundernas deltagande, i termer av deras påverkan på 
resultatet, att beteckna som lågt.  
 
Ackoff (2003) uttryckte att interaktion inte kan styras men det är en san-
ning med modifikation. Den interaktion som förekommer i tentamenspro-
cessen, vid incheckning i PGSD eller på en hamburgerrestaurang är i hög 
grad uppstyrd. Interaktionen har liten, eller åtminstone ingen avgörande, 
effekt på hur kunden upplever processen, fokus ligger på produkt snarare 
än process. Interaktionen har knappast heller en omfattning som försvårar 
uppskattning av omfattning av kontakt mellan tjänsteleverantör och kund. 
Med utgångspunkt från diskussionen i kapitel 4 är det snarare fråga om 
vilken typ av beslutsprocess man har att göra med. När det, som i ovanstå-
ende fall, rör sig om synoptiska beslutsprocesser (”linjära” eller ”pro-
grammerbara”) så kan interaktionen i hög grad av standardiseras, vilket 
ger stora likheter med tillverkningsprocesser. Ett sätt att minska variatio-
nen i processer är följaktligen att transformera beslutsprocesser till synop-
tiska. 
 
 

 
25  Exempelvis kan vissa kunder uppskatta diskussionen med frisören under klippning, me-

dan andra trivs bäst med tystnad. I det ena fallet bidrar interaktionen, i form av kommu-
nikation, till att höja kvalitén medan samma typ av interaktion i det andra fallet skulle 
minska den. 
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5.2 Peak-effekter  

I PGSD och Tep försvåras arbetet av ”peak-effekter”. För PGSD inträffar 
dessa vid 7.30 +/- en timma och vid 17.00 +/- en timma i samband med att 
affärsresenärer ska till respektive kommer hem från uppdrag. Det beman-
ningsbehov som finns vid dessa toppar medför att man har överbemanning 
mellan dem. Regler och avtal som gäller för olika personalkategorier för-
svårar möjligheterna att flytta personal mellan skilda uppgifter. 
 
När det gäller Tep så har man toppbelastning var femte vecka. Eftersom 
kurserna vid universitetet huvudsakligen genomförs som 5- eller 10-
poängskurser så blir det en momentan efterfrågan med ca fem veckors mel-
lanrum. Då blir behovet så stort att universitetets egna lokaler ofta inte 
räcker till utan externa lokaler måste hyras. Därutöver varierar på samma 
sätt behovet av skrivvakter. Det senare löser man genom att personal med 
deltidsanställning med andra arbetsuppgifter, erbjuds ”extratimmar” som 
skrivvakter (Axelsson 2005-03-03). 
 
Förekomsten av ”peakar” medför att villkoren för processen varierar över 
tid och att mätningar vid olika tidpunkter inte är jämförbara. I ena stunden 
har man mycket hård beläggning medan det i nästa blir precis tvärtom. Här 
kan man se två, mer eller mindre framkomliga, vägar för att bemästra situ-
ationen. För det första kan man sätta in åtgärder för att minska effekterna 
av momentan belastning. Exempel på sådana åtgärder kan vara differentie-
rade biljettpriser vid flygning eller större variation när det gäller poängtill-
delningen för kurser. Detta är exempel på s.k. ”Level strategy” (Armistead 
& Clark 1994). Den andra vägen att tackla problemen är att, som man gör 
på universitetet, öka den egna organisationens flexibilitet och förmåga att 
hantera variationen i efterfrågan vilket är exempel på ”Chase strategy” 
(ibid., jämför Ojasalo 1999:186). 
 

5.3 Delade resurser 

I båda de studerade processerna förekommer att personal har arbetsuppgif-
ter även i andra processer vilket inte alls framgår av processbeskrivningar-
na (se bilaga 1 och 2). Sett till den studerade processen medför det svårig-
het att bestämma hur mycket tid/resurser som finns till förfogande just för 
denna process. Fördelningen mellan arbetsuppgifter i olika processer blir på 
så sätt tämligen schablonartad. Under normala förhållanden innebär inte 
det några större problem därför att man erfarenhetsmässigt vet hur mycket 
tid som går åt till skilda uppgifter. Situationen blir dock annorlunda när 
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saker inträffar som påkallar mer resursinsats än vad som finns inom ramen 
(jämför Deming 1986, Joiner 1994). 
 
Denna situation är alldeles uppenbar i Tep när lärare inte lämnar ifrån sig 
skrivning i rätt tid till institutionssekreterare. Följden blir ofta att sekretera-
ren nu får lägga ned avsevärd tid på att få fram skrivningen och därmed 
också lägga andra arbetsuppgifter åt sidan. På så sätt kan aktiviteter, kopp-
lade till någon annan process, bli senarelagda eller bristfälligt utförda. Med 
Goldratts (1993) terminologi kan vi här tala om statistiska fluktuationer 
och beroende händelser. Den försenade skrivningen är den statistiska fluk-
tuationen och de eventuella konsekvenserna i någon annan process de be-
roende händelserna. 
 
I figur 16 ser vi två processer med vardera två stödprocesser. Personen A 
har arbetsuppgifter som delas mellan de fyra stödprocesserna i tänkt om-
fattning som framgår av procentsatserna i figuren. Om det nu uppstår pro-
blem, omarbetning eller liknande, som gör att mer tid än avsedd förbrukas 
på ett ställe så kommer det att fattas resurser på ett annat ställe.  
 

          

 

 

 

 

                   

                 

                  Figur 16. Delade resurser mellan processer. 

 
 
 

A

40% 30%

20% 10%

Process1 Process2

Stödprocesser

Person som delar sin
tid mellan olika
stödprocesser



 
 

95 

 

Följande kan tänkas hända: 
 
• övertid 

• annan person går in och stöttar 

• arbetet utförs men blir inte klart i tid 

• arbetet utförs inte 

• det finns tillräcklig med slack för att klara de flesta problem som 

uppstår. 

Vid övertid ökar belastning på individ(er) och kostnader ökar. Om annan 
person ska gå in och stötta fordras organisatoriskt slack, antingen i aktuell 
process eller genom att man lånar från annan. Om arbetet utförs men inte 
blir klart i tid uppstår kvalitetsbrister liksom [kan man förmoda] om det 
inte utförs alls. Att försöka beräkna vad som är ”normal” arbetsinsats i re-
spektive process eller vilken prioritetsordning som gäller mellan olika akti-
viteter försvåras dels av antalet olika processer som arbetsuppgifter kan 
hänföras till, dels av att man ofta inte vet vad som är ”normal” arbetsin-
sats. Såväl karaktären på, som volymen av input kan ändras från dag till 
dag.  
 
Ju fler liknande situationer som finns i en organisation, personer som delar 
sina uppgifter mellan olika processer, desto mer komplex och svårhanterad 
situation (jämför Christopher et al. 1998:77). Om man inte i förväg har 
gjort någon prioritering av arbetsuppgifterna är risken stor att dessa kom-
mer att utföras med godtycklighet eller att man tillgodoser de som ”skri-
ker” högst först. Detta leder lätt till instabilitet i hela systemet. 
 
Problematiken runt resurser som delas mellan processer ger inte upphov till 
något större problem i ett vertikalt orienterat paradigm därför att där finns 
”resursen” normalt bara på ett ställe i organisationen (jämför Lindvall 
2001:81). Däremot måste det beaktas vid värdering av processeffektivitet, 
bl.a. därför att ju mer olika resurser rör sig mellan processer, desto mindre 
meningsfullt blir det att mäta hur mycket tid som används i en enskild pro-
cess. Man vet alltså inte resurstillgången (startvärdet) vid en enskild itera-
tion. 
 
När det gäller resurser som delas mellan processer, ju fler processer desto 
svårare, lär det vara en omöjlig uppgift att med någon större precision 
kunna beräkna resursförbrukningen för en enskild process. Det räcker inte 
med att beräkna den tid som åtgår för olika arbetsuppgifter och sedan hän-



 
 

96 

 

föra denna tid till respektive process. Man måste dessutom veta när i tiden 
som aktiviteterna sker så att de kan matchas mot output för motsvarande 
period, något som måste betraktas som helt orimligt. Att göra schablon-
uppskattningar av hur en person delar sin arbetstid mellan olika processer 
kan möjligen vara till hjälp när man ska beräkna vad som är rimlig arbets-
belastning eller liknande. Däremot är det till ingen hjälp när processers ef-
fektivitet ska beräknas, där är det avvikelserna, inte något genomsnittsvär-
de, som styr (jämför Deming 1986, Goldratt 1990 och 1993, Joiner 1994).  
 

5.4 Variation 

Tidigare har interaktion och olikheter beträffande utförande av arbetsupp-
gifter diskuterats. Båda dess fenomen ger upphov till variation. Här fortsät-
ter diskussionen av variation och vilka konsekvenser denna kan ha på pro-
cessers effektivitet.  
 

5.4.1 Variation i input  

 
Som input avses här de ”objekt” som tillförs de resurser som redan finns på 
plats i processen. En student betraktas alltså som ”input” (och som kund!) 
medan en skrivvakt ses som ”resurs”. Att resenärer eller studenter uppvisar 
stor spridning sig emellan betraktar vi följaktligen som variation i input. 
 
Av de problem som identifierats i tentamensprocessen kan ”sent uppkomna 
ändringar” och problem relaterade till studenterna vid skrivningens början 
hänföras till variation i input. Exempel på det senare är sent ankomna stu-
denter, studenter utan fotolegitimation och hotfulla/störande studenter. 
Sent uppkomna ändringar kan få konsekvenser på åtminstone två sätt. För 
det första kan det bli nödvändigt att ordna nya lokaler med kort varsel vil-
ket ställer krav på organisatorisk flexibilitet. För det andra kan sena änd-
ringar (information om) vara svåra att få fram till skrivvakter vilket kan 
medföra att dessa inte har rätt information då skrivningen ska börja26.  
 
När det gäller PGSD såg vi hur passagerare ibland kom med kampanjbiljet-
ter och liknande som man inom SGS inte var förberedd på eftersom infor-
mationen inte hade gått fram. Vi har också sett hur man klarar att hantera 

 
26

  Genom de åtgärder som beslutats, här att föranmälan blir obligatorisk, så reduceras det-
ta problem. En sådan sen ändring kan t.ex. vara att en student med ett visst handikapp 
dyker upp. 
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ett stort antal kundkategorier med speciella krav vilket fordrar att såväl 
kompetens som tillgång till denna finns, det vill säga heterogenitet och re-
dundans (Johansson & Eliasson 1999). 
 

5.4.2 Variation i processen 

 
Variation i processen mäts redan idag när det gäller PGSD. Här har man 
sedan flera år mätt punktlighet, det vill säga att planen avgår enligt tidta-
bell, och man har en stabil process över tiden som konstant ligger under sitt 
målvärde (Grele 2004). Dock har inga påtagliga systemändringar gjorts 
vilket antingen kan bero på att man är omedveten om att orsaken till att 
utfallet är en funktion av systemets design (jfr Deming 1986, Joiner 1994, 
Bergman & Klefsjö 1995) eller att man ändå accepterar situationen som 
den är. Det finns tre möjliga sätt att agera: antingen genomför man föränd-
ringar i systemet, eller så formulerar man om de satta målen, eller så accep-
terar man den rådande situationen. 
 
Schmenner (2004) hävdar att den enskilda faktor som mest påverkar pro-
duktiviteten är variation i processen. Dels genom att variationen kan fordra 
extra resurser eller speciallösningar, dels genom att den påverkar ledtiden. 
Även om man i två processer har samma teoretiska kapacitet kan man visa 
att den av dessa som har lägst variation normalt alltid får ut mer output (se 
t.ex. Evans & Lindsay 1999), det vill säga att den har högre produktivitet. 
 
När man gick ut med budskapet att mätningar av strul i samband med in-
lämnande av tentamen skulle göras minskade strulet, det vill säga variatio-
nen, radikalt. Härmed frigjordes resurser som då kunde användas för andra 
uppgifter vilket kan ses som en form av produktivitetsvinst för processen. 
 

5.4.3 Källor till variation 

 
I avsnitt 4.4.2  visades källor till variation i tillverkningsprocesser. Genom 
att lägga  till faktorer som blir mer uttalade i tjänsteprocesser kan variation 
i tjänsteprocesser identifieras, se figur 17: 
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Figur 17. Variation i tjänsteprocess jämfört med tillverkningsprocess. 
 
I figuren framgår att det finns ett antal olika källor till variation som, var 
för sig eller i samverkan med varandra, bidrar till ökad variation i tjänste-
processer (de källor som tillkommer, eller är mer uttalade i tjänsteprocesser 
visas utanför den streckade linjen). En stor skillnad, gentemot tillverk-
ningsprocesser, ligger i svårighet att avgöra mängden input, resursförbruk-
ning eller output. Hur mycket information fordras för genomförande? Hur 
stort är kundens bidrag? Vad innebär ”en levererad enhet”? Detta medför 
att det i tjänsteprocesser vanligen är olika förutsättningar från gång till 
gång (vid varje iteration) medan man i tillverkningsprocesser förutsätter 
lika startvärden. 
 
En annan skillnad är förknippad med att lagring normalt inte kan tillgripas 
för tjänsteprocesser varför personal ofta fordras för att kunna sättas in vid 
efterfrågesvängningar. Följden blir att insatt resurs per individ varierar vil-
ket också gör det svårt att uppskatta resursförbrukning i relation till out-
put. (På aggregerad nivå kan man tänkas hantera detta genom att flytta 
personal mellan olika processer men då uppstår istället problem med att 
veta hur stor resursinsatsen är per process). 
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5.5 Effektivitet och produktivitet 

Produktivitet är ett diskutabelt mått på effektivitet när det gäller tjänste-
processer som diskuterats tidigare, exempelvis på grund av att det bara är 
tillämpligt för delar av processen (Grönroos & Ojasalo 2004) och dels där-
för att tjänsteprocesser normalt varierar i input (Ojasalo 1999 - nya start-
värden vid iterationerna, Quast 2003) så mycket att de resurser som an-
vänds från tillfälle till tillfälle inte kan mätas med några större krav på ex-
akthet; ”Yet both the input and output indicators for services must be qu-
antifiable if productivity is to be measured.” (McLaughlin & Coffey 
1990:104).  
 
Svårigheten att mäta blir tydlig när resurser delas mellan processer, man vet 
för stunden inte vilka resurser som är tillgängliga för en specifik process 
och man kan därmed per definition inte mäta produktivitet i enskild pro-
cess. Frågan är då om man istället kan mäta andra faktorer som i sig byg-
ger upp produktiviteten?  
 
Produktivitet i PGSD kan t.ex. vara hur många passagerare man checkar in 
eller bordar per tidsenhet vilket alltså bara riktas mot delar av processen. 
Begränsande faktor vid in-checkning kan då vara hur många diskar man 
har öppet vid sidan om automaterna. Skulle en automat sluta att fungera 
påverkar detta kapaciteten drastiskt och om man då inte kan sätta in extra 
personal vid incheckningen (eller har en outnyttjad automat), så kommer 
det också att slå mot produktiviteten. Andra begränsande faktorer kan vara 
tillgång på personal vilket i sin tur kan vara beroende av fackliga avtal, 
kvalifikationsstruktur eller hur tidtabellen ser ut27. Bordningen utgör flask-
halsen i processen och det är fysiska förutsättningar som avgör med vilken 
takt man kan få ombord passagerarna och därmed produktiviteten i denna 
del av processen. 
 
Vid Tep består produktiviteten, för hela processen, av antalet levererade 
tentamina per skrivtillfälle. På delprocessnivå finns möjlighet att definiera 
ett antal olika produktivitetsmått, exempelvis: nedlagd tid för skrivnings-
konstruktion eller hur snabbt rättning sker. I det senare fallet får det stor 
betydelse om man definierar nedlagd arbetstid per skrivning eller totaltid 
för rättning, jämför med resonemanget om bearbetningstid kontra ledtid 
tidigare (se Harrington 1991). Antal rättade skrivningar per tidsenhet speg-
lar ett traditionellt internt effektivitetstänkande medan totaltid för rättning 

 
27  En utförligare sammanställning över vilka produktivitetspåverkande faktorer man defini-

erar inom SGS finns i bilaga 3. 
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speglar kundperspektivet (studenten). Av detta ser vi att vad som menas 
med produktivitet växlar med valt perspektiv. Produktivitet ur kundens 
perspektiv är inte alls det samma som produktivitet ur ett internt [effektivi-
tets-] perspektiv. Detta stärker argumentet att det är olämpligt att överhu-
vud taget använda begreppet produktivitet i samband med värdering av 
processer.  
 

5.6 Flexibilitet  

Rentzhog (1998:120) använder begreppen flexibilitet och anpassningsbar-
het. Anpassningsbarhet står då för att processen klarar att rätta sig efter 
ändrade förutsättningar (jämför Brignall et al. 1991, Harrington 1991, Di 
Mascio 2002b) medan flexibilitet står för processens förmåga att hantera 
speciella behov och situationer. Överfört till SGS krävs anpassningsbarhet 
för att hantera de förändringar av branschlogiken som vi sett de senaste tio 
åren och som bland annat är en följd av lågprisbolagens expansion28. Flexi-
bilitet innebär i sin tur exempelvis förmågan att hantera resenärer med oli-
ka behov såsom rullstolsbundenhet, att man vill ha djur med sig etc. An-
passningsbarheten uppnås (min definition) genom förändringar av proces-
sens design, ny kompetens, ny teknik, outsourcing etc, medan flexibilitet är 
att klara olika behov med befintliga resurser. Som Schmenner (2004) visar 
så har lågprisflygbolagen anpassat sina processer genom att göra dem 
mindre flexibla. Genom att vända sig till gruppen ”standardresenärer” 
minskar de processvariationen vilket ger kortare ledtider och minskade 
kostnader.  
 
Att kunna erbjuda kunden, flygbolaget, tilläggstjänster innebär att man 
måste ha tillgång till erforderlig kompetens, antingen i den egna organisa-
tionen eller i någon form av nätverk (heterogenitet och redundans enligt 
Eliasson & Johansson 1999). De flygbolag som strävar efter att serva en rik 
flora av resenärer med olika önskemål (hög flexibilitet) riskerar att se hur 
”main-stream”-resenärena väljer lågpriskonkurrenter. Eftersom man har 
satt priset förhållandevis högt för att kunna hålla sig med den kompetens 
och de resurser som fordras för att klara resenärer med särskilda önske-
mål/behov, så innebär det att den genomsnittlige resenären betalar ett ”för 
högt” pris, dvs. sett ur ett kostnadsperspektiv. 
 

 
28  Under 1980-talet såg vi exempel på hur andra flygbolag ”anpassade” sig till SAS koncept 

”Businessmens airline” vilket då var ett framgångsrecept baserat på ett intäktsmaxime-
rande affärskoncept. 
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När konkurrenter nu erbjuder ett koncept som enbart riktar sig mot låg-
prisresenärer kan de gå ut med ett kostnadsbaserat pris. Detta bygger på att 
man reducerat variationen och därmed minskat kostnaderna för resursan-
vändning. Hela affärskonceptet bygger på just detta, att bara betjäna de 
kundgrupper som inte ”ställer till med problem” i processen. Lågprisbola-
gen attraherar på det sättet de resenärer som svarat för merparten av det 
tidigare överskottet för de traditionella aktörerna. Ohmae (1985:54-57) 
kallar detta för ”det relativa överlägets mekanism” och visar hur svårt det 
kan vara att försvara sig mot denna typ av strategier.  
 
Ryanair tillämpar lågkostnadsstrategi och har därmed ett enda utbud som 
erbjuds ”en enda kundkategori”. Antingen accepterar man det som erbjuds 
eller så gör man det inte. SAS, vilket här inkluderar SGS, har av tradition 
följt den andra vägen, att erbjuda ett rikligt utbud av tjänster till resenärer 
med olika behov. Detta kan i sammanhanget ses som en typ av intäktsbase-
rad strategi där utgångspunkten är att kunderna är villiga att betala för de 
erbjudanden som finns. Det senare förutsätter att man har tillgång till en 
bredare kompetensmassa i organisationen och därmed också vara beredd 
på att den inte fullt ut kan nyttjas hela tiden. Företagen har alltså, på stra-
tegisk nivå, valt olika sätt att konkurrera av vilket följer att det kan vara 
vanskligt att jämföra deras processer. Vad som är viktiga styrvariabler i 
den egna verksamheten kan vara underordnade i den andra och vice versa.  
 
I och med att konceptet ”Best Price Handling” utvecklats avser SGS att 
konkurrera inom båda marknadssegmenten (se sista sidan i bilaga två) vil-
ket alltså kan leda till problem enligt vad som sades ovan. När man samti-
digt tillhandahåller en fullfjädrad tjänst, har man kvar sina overheadkost-
nader för att hantera variation vilket alltså inte lågpriskonkurrenter behö-
ver bekymra sig om.  Detta kan ses som en komparativ nackdel för SGS. 
 
För Tep består flexibiliteten i att man har möjlighet att hyra externa lokaler 
samt att man har timanställda skrivvakter vilka då kallas in när topparna 
kommer. Beträffande PGSD ställer sig detta temporära nyttjande av ar-
betskraft svårare att hantera. Anställningsformer och lagstiftning gör att 
man inte kan variera bemanningen över dygnets timmar så att det motsva-
rar tillströmningen av resenärer. Detta uttrycks av Eliasson och Johansson 
(1999) som att det fordras heterogenitet och redundans för att kunna vara 
flexibel. Heterogeniteten bestäms när kunden specificerar tjänsten medan 
redundansen sedan finns hela tiden om inte just denna kompetens efterfrå-
gas. Detta leder till att flexibilitet och låga kostnader inte kan optimeras 
samtidigt.  
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5.7 Resursnyttjande 

Resursnyttjande (capacity utilisation) framhålls som centralt för bedömning 
av processer och ingår också i Grönroos & Ojasalos modell. Det handlar 
om att ha rätt resurser på rätt ställe och att det flyter mellan delaktiviteter-
na. Med rätt resurssammansättning minimeras variation och ledtid och 
kostnaderna hålls nere samtidigt som man kan maximera kundnyttan. 
 
Vad som är rätt resurser avgörs till stor del av vilka affärsprinciper som till-
lämpas (se t.ex. Fitzgerald et al. 1989:44). Om affärsidén bygger på låga 
kostnader så blir det centralt att detta speglas i resurssammansättningen, 
eftersträvandet av låga kostnader blir alltså det primära. Om affärsidén 
istället bygger på att kunna serva ett brett kundsegment så fordras att man 
upprätthåller flexibilitet, exempelvis via olika kompetenser och sedan har 
tillgång till dessa när de efterfrågas vilket medför relativt sett högre kost-
nader.  
 
För Tep används anställningsformer av personal för att klara rätt dimen-
sionering till skrivtillfällen. Det är som vi sett vid var femte vecka som be-
hovet accentueras och däremellan är det lågt. Därför anlitas anställda som 
inte har full tjänst att gå in som skrivvakter mot timersättning. Man har 
alltså möjlighet att anpassa kapaciteten efter det cykliska mönster som man 
vet gäller för skrivningar.  
 
När det gäller PGSD har man inte lika lätt att anpassa personalanvändning 
över tiden, här är det ju fråga om två toppar per dygn. Detta drabbar gi-
vetvis inte bara passagerarhanteringen utan även flygbolagen. På denna 
nivå görs avsevärda insatser för att öka spridningen av resandet över dyg-
nets timmar, exempelvis för charterresenärer. Detta är exempel på vad Ar-
mistead & Clark (1994) benämner ”Level-strategy”. 
 

5.8  Ledtid 

Ledtid kan delas upp i bearbetningstid och väntetid och vi har sett att den 
sistnämnda ofta är besvärande lång. Dessutom får det stor betydelse om vi 
betraktar ledtid ur ett internt effektivitetsperspektiv eller ett kundperspek-
tiv. Hur lång tid resenären tillbringar mellan ankomst och avgång, eller hur 
lång tid studenter får vänta på att en skrivning ska bli rättad, påverkar 
normalt inte några interna effektivitetskriterier, däremot det upplevda 
kundvärdet. Slutsatsen är att även om ledtid som sådan mäts internt, och 
därmed betraktas som ett internt mått, så har den stor påverkan på den ytt-
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re effektiviteten29.  Det är snarare fråga om att bedöma huruvida ledtiden är 
bra, inte nödvändigtvis snabb. 
 
När det gäller PGSD finns ytterligare en aspekt att beakta. Den aktör som 
administrerar flygplatsen, Luftfartsverket, har inget större intresse av att 
väntetiderna blir alltför korta för resenärerna eftersom då försäljningen i 
butikerna kan tänkas sjunka. Vi ser att resenären, inom samma system, be-
finner sig i flera processer samtidigt och att målen i dessa kan vara delvis 
motstridiga!  
 
För PGSD ses inte tiden fram till bordning som något större problem utan 
det är själva bordningen som är problematisk. Eftersom en KPI (Key Per-
formance Indicator, se bilaga 2) är att få iväg planet i tid så är det ”bear-
betningstiden” i just denna aktivitet som blir en nyckelfaktor, och är det 
som upplevs vara flaskhalsen. 
 
Beträffande tentamensprocessen så blir ledtiden fullt naturligt uppdelad i 
ledtid för tentamenskonstruktion, ledtid för skrivtillfället och ledtid för 
rättning. Tidigare var det inte ovanligt att skrivningar var sent ute och att 
man fick ”jaga” lärare för att få skrivningen färdig i tid. Men efter att in-
formation gått ut till institutioner om att man skulle börja mäta omfatt-
ningen av detta strul så upphörde det i princip helt och har därefter inte 
setts som något problem. (Axelsson 2004-12-01) 
 
När det gäller rättning framförs däremot synpunkter från studenter (kund-
perspektiv) att man ibland tycker sig få vänta länge på resultat. Här är det 
alltså fråga om resursnyttjande och prioritering (interna företeelser) som får 
effekt på det upplevda kundvärdet.  
 

5.9 Kapabilitet 

Kapabilitet, eller processens förmåga, betecknar hur bra processen är på att 
leverera det den ska och att den gör det på ett korrekt sätt (Di Mascio 
2002b, jämför även Bergman & Klefsjö 1995, Rentzhog 1998). Kapabilite-
ten bestäms av rådande förutsättningar, hur resurserna nyttjas och av läck-
age (Armistead & Clark 1994:6-7). 
 

 
29  Det är inte alltid givet att kort ledtid är det mest önskvärda; jämför dagligvaruaffärer 

som utformar layouten så att kunder helst inte ska tillbringa ”för kort” tid i affären in-
nan de kommer till kassan. En hårklippning kanske inte heller ska göras för snabbt, det 
kan ju upplevas som en kvalitetsbrist. 
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Förutsättningarna, exempelvis efterfrågemönster eller resursåtgång för ett 
aktuellt utförande, kan ses som olika former av variation. Hur resurser 
nyttjas bestäms av tillgänglig resursstruktur och efterfrågemönster. Läcka-
get kan uppstå pga. planeringsmissar, prioriteringar eller hur man väljer att 
använda de resurser som finns till förfogande. Kapabilitet påverkas följakt-
ligen till stor del av resursnyttjande och variation.  
 
I Tep har vi sett att man normalt (”alltid”) klarar att erbjuda skrivtillfälle 
till samtliga behöriga studenter. Såtillvida har man inga problem med kap-
abiliteten.  När det gäller PGSD har man problem att få i väg planen inom 
avsedd tid men att man följer samma mönster som man gjort under flera 
år. Detta visar att man visserligen ligger under målvärde men att det hu-
vudsakligen är fråga om normal variation som kan härledas till systemets 
design. 
 

5.10  Samband mellan diskuterade faktorer  

Den avslutande sammanställningen i kapitel 3 ledde fram faktorer som på-
verkar den inre effektiviteten och samband dem emellan. Efter att ha ut-
vecklat resonemanget kring dessa faktorer genom att komplettera och för-
djupa med andra forskares rön har det blivit möjligt att förfina begrepps-
apparat och samband.  
 
Utifrån de preliminära samband som har diskuterats är det fyra faktorer 
som har betraktats som påverkade av ett antal bakomliggande faktorer. 
Dessa fyra är ledtid, kapabilitet, flexibilitet och resursnyttjande. Av dessa 
är de två förstnämnda kopplade till vad processen presterar, eller om vi så 
vill, till processen som sådan. Så som sambanden skisserats är det framför 
allt variation i olika former som är styrande. Vi har sett att interaktion, 
olika rutiner och annat kan ge upphov till denna variation. I nedanstående 
figur har olika tänkbara bakomliggande faktorer samlats i begreppet 
”flaskhalsar” som därutöver kan inbegripa även företeelser som haverier i 
utrustning etc. 
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      Figur 18. Påverkan på ledtid och kapabilitet. 

 
I kritiken mot produktivitetsmåttet framfördes bl.a. att det inte säger något 
om flexibilitet. Men vi har sett att det behövs flexibilitet, främst i PGSD, 
vilket gör att det är en ytterligare faktor som bör representeras när det gäll-
er värdering av inre effektivitet. Eftersom tjänster oftast inte kan lagras 
uppnås flexibiliteten till stor del via tillgång till adekvat kompetensprofil 
hos personalen och att det finns ett visst organisatoriskt slack så att dessa 
resurser finns tillgängliga när de efterfrågas. 
 
Hur resurser nyttjas beror också på efterfrågemönster, hur tillgänglig re-
sursprofil ser ut och vilka prioriteringar som görs (bl.a. av kostnadsskäl). 
Kompetens avser vad som finns i organisationen och resursprofil den kom-
petens som finns tillgänglig för tillfället. Vilka resurser man väljer att an-
vända kommer att styra vilken flexibilitet processen har och det kommer 
att påverka kapabiliteten, såväl direkt som indirekt vilket visades i figur 18. 
Men medan ledtid och kapabilitet är relaterade till processen i sig är flexi-
bilitet och resursnyttjande kopplade till vilka förutsättningar som processen 
har. I figur 19 visas faktorer som påverkar resursnyttjande och flexibilitet. 
 
 

   

 

 

 

Figur 19. Påverkan på resursnyttjande och flexibilitet. 
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Vi har konstaterat att variation har många ursprungskällor men interaktion 
har framhållits som en central faktor. En annan är kundens medverkan och 
ytterligare en är den stora spridning som finns i input och i form av olika 
startvärden i processen. Spridningen kan ha sitt ursprung i information eller 
hos människor eller utrustning. Det senare kan vara en följd av hur man 
väljer att använda olika resurser. Ytterligare variation förorsakas av olikhe-
ter i kundönskemål och av felaktig hantering i processen, figur 20. 
 
 
 
 
 
 

         

 

  Figur 20. Exempel på faktorer som leder till variation. 

 
I figur 21 baseras sambanden på vad som framkommit av studiens empiri 
och som sedan expanderats utifrån analysen. Om vi börjar ovanifrån i figu-
ren så utgörs ledtid av summan av bearbetningstid och väntetid. Det som 
huvudsakligen påverkar ledtiden, ger upphov till avvikelser, är olika former 
av variation och förekomsten av flaskhalsar (trånga sektorer) i processen. 
Det kan vara brist på information, ovan personal, trasig utrustning, kun-
ders interaktion etc.  
 
Enligt den kritik som tidigare framfördes av Schroeder  (2004) tar inte pro-
duktivitetsbegreppet, såsom det traditionellt används, hänsyn till huruvida 
man levererar i tid, hur flexibel processen är eller hur lång ledtiden är. Det-
ta har på samtliga punkter beaktats i ovanstående sammanställning. En 
process som jämnt och säkert levererar enligt specifikation, med väl använ-
da resurser, betraktas som ”produktiv”.  
 
Kapabilitet, processens förmåga att jämnt och säkert leverera output, av-
görs huvudsakligen av olika former av variation och hur väl man nyttjar 
olika resurser. Källorna till denna variation kan finnas på otaliga ställen; 
information, individer, yttre förutsättningar, hur utrustning används, kun-
ders medverkan och mycket mer. Om man beaktar alla pilar som samman-
strålar i ”variation” så befäster detta Schmenner’s (2004) påstående att va-
riation är det som framför allt förklarar produktivitet i tjänsteprocesser.  
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Resursnyttjandet styrs av efterfrågan och resurstillgång, exempelvis perso-
nal och utrustning. Hur resurserna nyttjas har direkt påverkan på variatio-
nen och därmed indirekt även på ledtiden. Det har också betydelse för flex-
ibiliteten, exempelvis kan ovan personal medföra att man får svårt att till-
godose önskemål från vissa kundgrupper. 
 
Flexibiliteten kan ses som en egenskap hos processen medan återverkningen 
huvudsakligen kommer att avspeglas i den yttre effektiviteten, framför allt i 
kundnöjdheten.  
 
Genom att sammanställa figurerna 18-20 och tillhörande resonemang får vi 
ett aggregat av faktorer och samband mellan dessa, se figur 21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Samband mellan olika faktorer som påverkar den inre effektiviteten. 
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Pilarna anger den riktning varmed med påverkan sker. När det gäller flask-
halsar och variation avses att flaskhalsar kan ge upphov till variation lik-
som de kan uppstå pga. eller påverkas av variation. Kassationer kan ha di-
rekt såväl som indirekt påverkan på variation. Den indirekta visas i figuren 
som att påverkan sker via kostnadsökningar vilka i sin tur kan påverka hur 
resurser nyttjas. Ändringar i resursnyttjandet kan ge upphov till variation. 
Andra möjligheter till påverkan, utöver de som visas i figur 21, kan finnas. 
 
 
1.2 Jämförelse med tidigare presenterade modeller  

 

Grönroos & Ojasalos konceptuella modell gör en uppdelning mellan yttre 
och inre effektivitet samt resursnyttjande. I figur 21 ses resursnyttjande som 
en del av den inre effektiviteten. Vidare jämställer de inre effektivitet med 
kostnadseffektivitet vilket inte görs enligt den presenterade sammanställ-
ningen. Vad som framgår av sammanställningen är däremot att efterfråge-
mönster, människors agerande, felaktigheter mm. ger upphov till kostna-
der. Det ska tolkas som att kostnader, exempelvis för utrustning och eller 
personal, kan påverka hur man väljer att nyttja resurser. 
 
I Grönroos & Ojasalos modell tas hänsyn till såväl yttre som inre effektivi-
tet. De utgår från att den inre effektiviteten uppstår som en följd av inter-
aktionen mellan kund och tjänsteleverantör. I de visade sambanden mellan 
faktorer, figur 21, beaktas interaktionen men här som en orsak till varia-
tion vilken i sin tur påverkar den inre effektiviteten.  
 
Jämför man med Euske et al. (1998) modell så ser man att dessa också ut-
går från olika typer av tjänsteprocesser och att de gör klassificeringen både 
på övergripande processnivå och för del av process. De anger ekonomiska 
mått (endast på aggregerad nivå) vilket inte görs i figur 21 medan däremot 
flexibilitet och resursnyttjande finns med på båda ställena. Euske et al. gör 
ingen explicit åtskillnad mellan yttre och inre effektivitet. 
 
När man jämför med Sinclair & Zairi så finns uppdelningen i yttre och inre 
effektivitet (endast den inre åskådliggörs i figur 21). Dessa anger kapabili-
tet som något centralt för alla tjänsteprocesser medan övriga tänkbara mått 
finns under rubrikerna KPI (Key Performance Indicator) eller PPM (Process 
Performance Indicator) vilket innebär att de kan variera mellan olika pro-
cesser. 
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Ingen av de tre modellerna varmed jämförelse gjorts har dock som syfte att 
ge någon indikation på hur bra en viss process är. I det avseendet skiljer de 
sig alltså från den modell som ska utvecklas utifrån analysen.  
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6  Slutsatser och bidrag 

I detta avslutande kapitel utvecklas en modell baserad på diskussionen i 
kapitel fem. Därutöver visas hur modellen har testats av medarbetare hos 
SGS och Örebro universitet och resultatet av dessa tester redovisas. Kapitlet 
avslutas med de bidrag som avhandlingen lämnar och med förslag på fort-
satt forskning. 
 
Innan det är meningsfullt att diskutera värdering på process- eller aktivi-
tetsnivå ska processen vara väldesignad och det gäller att man har klart för 
sig vilken processtyp som man arbetar med eftersom det är avgörande för 
de påverkande variablernas relativa vikt. Därför inleds det avslutande reso-
nemanget med en reflektion runt begreppet tjänsteprocess. 
 

6.1  Är begreppsparet tjänste- respektive tillverkningsprocess 

relevant? 

Vi har noterat att finns det skillnader mellan tillverkningsprocesser och 
tjänsteprocesser. Men vi har också sett att skillnaderna är avsevärda mellan 
olika tjänsteprocesser och att vissa kan ha större likheter med tillverk-
ningsprocesser än med andra tjänsteprocesser. Är det till och med så att 
uppdelningen tillverknings- respektive tjänsteprocess överhuvud taget inte 
är meningsfull?  I följande stycke föreslås ett alternativt sätt att skilja mel-
lan olika processer. 
 

6.1.1 Processtyper 

 
Att göra åtskillnad utifrån begreppen tjänste- respektive tillverkningspro-
cess är inte speciellt meningsfullt ur ett värderingsperspektiv. Ur detta per-
spektiv förordar jag istället en indelning av processer som baseras på i vil-
ken utsträckning som aktiviteterna i processen kan standardiseras. Varia-
tion i processen, såväl typ som grad av, påverkar möjligheterna till styrning 
och blir därmed en viktig utgångspunkt när processer ska värderas. För vis-
sa processer väljer man att hantera variationen och för andra att reducera 
den vilket kan ske via standardisering av exempelvis arbetsmoment eller 
input. 



 
 

111 

 

 
Möjligheterna till standardisering hänger främst samman med vilken typ av 
beslutssituation man har att göra med. När besluten kan göras program-
merbara, det vill säga synoptiska beslutsprocesser, ökar möjligheterna till 
standardisering. Detta leder i sin tur till minskad variation som bl.a. för-
kortar ledtiden och bidrar till lägre kostnader.  
 

6.2 Huvuddimensioner för processvärdering 

Sammanställningen av faktorer, figur 21, tar inte upp alla tänkbara rela-
tioner utan endast sådana som har uppenbar koppling till varandra. Trots 
det ser vi att det är tämligen komplext att försöka överblicka de olika sam-
banden. En första slutsats av detta är att en modell, för att vara praktiskt 
användbar, inte kan ha ambitionen att omfatta alla tänkbara faktorer eller 
ens de faktorer som diskuterats i kapitel 5. Istället bör renodling och enkel-
het eftersträvas. De fyra områden som utkristalliseras från tidigare diskus-
sion är ledtid, kapabilitet, resursnyttjande och flexibilitet och de finns i fi-
gur 21, som är utgångspunkt för följande resonemang. 
 

6.2.1 Ledtid 

 
Ledtid har framhållits som ett centralt mått för värdering av den inre effek-
tiviteten, dock med en tydlig skillnad mellan väntetid och bearbetningstid. 
Exempelvis kan vi tänka oss att en rättande lärare behöver fem timmar för 
att rätta en uppsättning skrivningar. Ofta delas dock detta arbete upp så 
att man rättar i ”portioner” när det passar tidsmässigt varför den sist rät-
tade skrivningen avslutas två veckor efter det att den första påbörjades. Be-
arbetningstiden är då fem timmar medan ledtiden är två veckor. Ur kund-
perspektiv är ledtiden det intressanta medan det ur ett internt effektivitets-
perspektiv oftast varit mer intressant att mäta bearbetningstid. 
 
I de studerade processerna förefaller inte ledtid vara någon överordnad fak-
tor, relativt övriga tre, medan man lätt kan tänka sig att så är fallet för 
andra processer. Exempelvis kan detta gälla för konsumentprodukter med 
förhållandevis kort livstid, såsom mobiltelefoner. Att vara tidigt ute på 
marknaden med produktnyheter kan vara det som avgör succé eller fiasko. 
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6.2.2 Kapabilitet 

Variation har angetts som det som framför allt styr kapabiliteten. En pro-
cess kan ha god kapabilitet utan att den för den skull kan betecknas som 
välfungerande. Den kan ju exempelvis jämnt och säkert leverera enligt upp-
satta mål men att kunden inte längre har samma förväntningar som då må-
len formulerades. Det kan tyckas som om kapabilitet är ”överordnad” de 
tre övriga föreslagna värderingsfaktorerna30. Men man kan tänka sig en si-
tuation där ledningen prioriterar ”time to market” (ledtid) och beordrar ut-
leverans av produkter trots att dessa är behäftade med felaktigheter (dvs. 
kapabiliteten är underordnad). Hellre än att förlora marknadsandelar släp-
per man ut en produkt som inte är klar i sin produktionsanpassning väl 
medveten om att det leder till reparationer, reklamationer och sämre rykte.  
 
Såväl ledtid som kapabilitet är relaterade till vad processen presterar. 
 

6.2.3 Flexibilitet 

 
Flexibilitet står bl.a. för processens förmåga att klara stor spridning när det 
gäller exempelvis kundönskemål. Att uppnå flexibilitet kräver heterogenitet 
och redundans och har därmed sitt pris. Därför är det inte alltid bäst om en 
process är flexibel, inte om det viktigaste för den är att den ska ha låg 
kostnad. Genom att såväl flexibilitet som resursnyttjande finns med i mo-
dellen tydliggörs detta spänningsförhållande. 
 

6.2.4  Resursnyttjande 

 
Processens design bestäms dels av de resurser som nyttjas, dels var och hur 
de nyttjas. Resurser ska i detta sammanhang ses i vidare mening såväl in-
kluderande människor och utrustning som information. De största ineffek-
tiviteterna finns ofta inbyggda i processens design och är därmed det första 
man bör beakta när man vill öka den [inre] effektiviteten.  
 
Med detta som utgångspunkt blir det naturligt att se kostnader för proces-
sen som en följd av designen. Det vill säga vilka resurser man väljer att ha 
och hur man väljer att nyttja dessa. Ytterst blir detta en fråga om vilken af-
färsidé och vilka strategier man formulerat för sin organisation, affärsom-
råde eller motsvarande.  
 

 
30

  Denna synpunkt diskuterades vid utvärderingsträffen på universitetet i augusti 2005. 
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Flexibilitet och resursnyttjande är relaterade till vilka förutsättningar pro-
cessen har. 
 

6.3 Att värdera inre effektivitet – en modell  

I analysen har fyra faktorer framhållits som de centrala för processers inre 
effektivitet nämligen flexibilitet, kapabilitet, ledtid och resursnyttjande. 
Dessa har ansetts vara de som har störst påverkan och bör därmed utgöra 
utgångspunkten vid processvärdering. Här visas hur en sådan värdering 
kan gå till och också redovisas de preliminära värderingar som genomförts. 
 
En av förutsättningarna är att värdering ska vara enkel att genomföra vil-
ket gör att praktiska aspekter som enkelhet och överskådlighet ges hög pri-
oritet. Vidare har tidigare diskussion visat att faktorerna påverkar varandra 
men att det också finns motstridighet emellan dem. Sådana spänningar kan 
framhävas genom att man inte kan värdera samtliga faktorer som ”vikti-
gast”. Detta bör beaktas så att spänningsförhållandet tydliggörs vid värde-
ring. Detta uppnås genom att man gör en relativ viktning där man utgår 
från 100 % (hela den inre effektiviteten). Dessa 100 % fördelas sedan mel-
lan de fyra faktorerna efter betydelsen i den process som värderas. Detta 
moment utförs först, så att man är klar över varför man har tilldelat re-
spektive faktor just den vikten. 
 
För att få så bra utväxling som möjligt bör den faktor som har högst vikt 
också vara den som får det högsta betyget. Om så inte är fallet har man 
klara indikationer på vad som behöver förbättras. 
 
Som ett första riktmärke, tills förfarandet är mer utprovat, kan följande 
användas. En process som bedöms som mycket viktig för verksamheten bör 
nå ett index på 750. Just 750 motsvarar 75 % vilket är vad som normalt 
krävs för vitsordet ”väl godkänd” på en tentamen vid ett universitet. På 
samma sätt kan ett index på 500 tjäna som riktmärke för ej fullt lika vikti-
ga processer (detta motsvarar då 50 % vilket är en vanlig gräns för god-
känt). 
 
Sammantaget ger detta underlag för en prioritetsordning gällande vilka 
processer man ska förbättra. Sedan ges också indikation på vad som behö-
ver förbättras för den valda processen. Det hela kan gå till på följande 
schematiska sätt. Värdering sker genom att varje faktor ges en vikt och ett 
betyg enligt figur 22. 
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Figur 22. Viktning av variabler. 

 
Först anges i kolumnen ”Vikt” hur viktig just denna variabel är för aktuell 
process. Viktningen sker lämpligen av en grupp individer med goda kun-
skaper om aktuell process. Det centrala är att man gör en bedömning av 
hur förhållandet är mellan de ingående variablerna, det finns totalt 100 po-
äng (eller procent om man så vill) att fördela mellan dem. 
 
I nästa steg bedömer man hur bra just denna process är på respektive vari-
abel och för in värdet i kolumnen ”Betyg”. Lämpligen använder man en 
skala från ett till tio. Man svarar på en fråga som ”Hur bra är den studera-
de processen på denna faktor”? Jämförelse görs sedan mot uppsatt mål, på 
motsvarande process hos någon annan eller en allmän bedömning av vad 
som kan vara önskvärt. 
 

6.4 Användbarhet hos modellen 

 
För att få en indikation på om modellen har någon praktisk relevans har 
sammanlagt sju grupperingar från SGS (3) och universitetet (4) deltagit i en 
preliminär utvärdering. Denna gick till så att varje grupp, som här kan be-
stå av 1-3 personer, först besvarade frågor enligt det frågeformulär som vi-
sas i bilaga 4. Detta skedde i maj/juni 2005. Samtliga personer som deltagit 

Vikt Betyg

0 - 100 1 - 10

Inre 

effektivitet

Ledtid

Ḱapabilitet

Resursnyttjande

Flexibilitet

Vikt Betyg

0 - 100 1 - 10
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i besvarandet av enkät och vid utvärderingsträffar har stor erfarenhet från 
arbete med processer och har också genomgått processrelaterad utbildning.  
 
Efter sammanställning av resultatet av svaren har jag träffat fem personer 
från Örebro universitet och 14 från SGS varav sex har besvarat enkäten. 
Vid dessa träffar presenterade jag först modellen och huvudlinjerna i de 
tankegångar som visats i kapitel 5. Därefter förklarades hur de vikter och 
betyg som deltagarna angett i enkäten har förts in i modellen. Detta följdes 
av rejäla diskussioner om hur man tänkt och resonerat inom grupperna. 
Här ska kortfattat redogöras för vad som framkom. 
 
Medarbetare vid Örebro universitet har utvärderat tre olika processer. För-
utom tentamensprocessen gäller det ”Inköp av IT-utrustning” och ”Årsre-
dovisningsprocessen”. Vid detta utvärderingstillfälle, i augusti 2005, blev 
det en hel del diskuterat om den avsevärda komplexitet som man upplevde 
i figur 21. Man var eniga om det utsiktslösa i att försöka få med en sådan 
mångfald av faktorer i en modell och de fyra som har föreslagits ovan an-
sågs vara relevanta och lämpliga. Det betonades hur viktigt det är att be-
hålla enkelhet och överskådlighet i en modell som praktiskt ska användas 
av olika människor. 
 
I enkäten formulerades frågan om ledtid som ”hur snabbt” processen kun-
de leverera. Här påpekade några av utvärderarna att det inte nödvändigtvis 
var snabbheten som var avgörande utan mer att man höll de ”dead-lines” 
som fanns. Detta påpekande har lett till att ”snabbt” har omformulerats till 
”rätt tid” i modellen. 
 
Någon vecka senare fick tre av deltagarna från det refererade utvärde-
ringsmötet var för sig prova att använda modellen på en känd men icke 
kartlagd process vid Örebro universitet (verksamhetsplaneringsprocessen). 
De fick reda på vilken process det gällde och sedan möjlighet att tänka efter 
ca en minut.  
 
Även om det fanns smärre skillnader i hur man viktade så blev skillnaden i 
”effektivitetsindexet” mindre än 50 i de tre fallen. Samtidigt visades att det 
var störningar på ledtid, som i sin tur försämrade kapabiliteten, som var 
det huvudsakliga problemet. Denna uppföljning indikerar starkt att model-
len kan fungera som ett underlag vid processvärdering. 
 
Från dessa, mycket preliminära utvärderingar, framhöll testpersonerna att: 
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• modellen är enkel att förstå och använda. 

• den inbjuder till diskussion och underlättar att denna sker koncentrerat 

till de faktorer som finns i modellen. 

• den förefaller ge rättvisande indikation på ”hur bra processen är”. 

• den ger tydlig signal om var åtgärder primärt behöver sättas in för att 

förbättra processen. 

• en styrka är att man måste ta ställning till de fyra faktorernas inbördes 

betydelse på så sätt att man inte kan tycka att alla är viktigast. 

 
I slutet av september 2005 träffade jag 14 av de 18 medarbetare på SGS 
som genomgått den processledarutbildning som tidigare redovisats. Av dem 
jag träffade hade sex stycken svarat på frågorna i det formulär som till-
ställdes dem. Noteras ska att svaren på enkätfrågorna relaterades sig till 
”Charterprocessen” där två inlämnade svar kom från grupper på Arlanda 
och ett svar kom från Landvetter. Vid den uppföljningsträff som hölls dis-
kuterades såväl charterprocessen som PGSD och alla, inte bara de som be-
svarat enkäten, deltog i diskussionerna. 
 
De värderingar som gjordes vid Arlanda utfördes utan diskussioner mellan 
dem som utförde värderingarna. Vid Landvetter samarbetade tre personer 
vid värderingen. I stort överensstämde synpunkterna från denna träff med 
vad som framkom vid universitetet. En spontan kommentar från en av dem 
som besvarat enkäten kom när hon fick se modellen och det index som vi-
sade den inre effektiviteten: ”Vad bra att vi får en siffra att utgå från. Då 
kommer vi att kunna prata med ekonomerna också”. Detta antyder att 
kommunikation runt processeffektivitet kan underlättas om man tar ut-
gångspunkten i något kvantitativt värde (även om det i sig baseras på sub-
jektiva bedömningar). 
 
Ett väsentligt påpekande kom från den grupp som representerade Landvet-
ter: 
 
• man var intresserad att se integrationsaspekter mellan olika processer 

när det gäller resursnyttjande och styrsystem. Man ville se hur bra sy-
nergier man hade mellan olika processer. 
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Slutsatser från båda uppföljningsträffarna: 
 

• ingen såg sig föranlåten att ändra vikt eller betyg efter genomgång av 
modellen. De resultat som presenterades upplevdes av deltagarna som 
rimliga och stämde med den uppfattning som värderaren hade om pro-
cessen. 

• modellen är lätt att använda och de ingående variablerna upplevs som 
relevanta för att spegla inre effektivitet. 

• man upplever samstämmigt att modellen är mycket bra som diskus-
sionsunderlag. Dels därför att den sätter siffror på värderingarna vilket 
underlättar vid diskussion. Man får något mer konkret att tala om. Dels 
därför att modellen underlättar fokusering på en faktor i taget vilket 
minskar spretigheten vid diskussioner. 

 
Intressant är att konstatera hur den grupp som utvärderat vid Landvetter 
resonerade. De ville samtidigt värdera processen som sådan och sedan ock-
så hur den passade ihop med andra processer. Här kan man tänka sig att 
processen som sådan får ett lågt index men att helheten (systemet) fungerar 
bra. Omvänt kan en enskild process upplevas ha hög inre effektivitet (högt 
index) medan helheten fungerar mediokert. Detta antyder att man bör vara 
försiktig med att utvärdera enskilda processer utan att se till deras roll i det 
system där de ingår. Annars är risken uppenbar att man suboptimerar på 
processnivå på samma sätt som funktionsorienterade verksamheter subop-
timerar på avdelningsnivå. Detta diskuteras ytterligare i avsnitt 6.13 om 
förslag på fortsatt forskning.  
 
En styrka med modellen är att den möjliggör en relativ viktning av ingåen-
de variabler. Detta medför att man inte kan tycka att ”allt är viktigast”. 
Detta bör leda till att man tar konsekvensen av viktningen när man priori-
terar vad man ska bli bättre på, alternativt ändrar sin strategiska inrikt-
ning. En annan styrka är att modellen är fri från ekonomiska mått vilka 
lätt leder till suboptimering. 
 
Den största nyttan ligger måhända inte i det poängtal som blir resultatet av 
att man sätter in siffror i modellen utan snarare i de diskussioner som före-
griper, och senare följer på, poängsättningen. Det är då personer med kän-
nedom om processen tvingas att reflektera och därigenom kan eventuella 
meningsskiljaktigheter komma upp till ytan.  
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6.5 Bidrag 

Syftet med detta forskningsprojekt var att utreda vilka faktorer som kan 
påverka inre effektivitet i tjänsteprocesser. Det var också att generera en 
praktiskt användbar modell för värdering av inre effektivitet i dessa. Den 
modell som har presenterats i denna avhandling har utvärderats av sju oli-
ka grupperingar med erfarenhet från processtyrning. Resultatet av dessa 
utvärderingar visar att modellen kan vara användbar för värdering av 
tjänsteprocessers inre effektivitet. Man har speciellt betonat nyttan av den 
som diskussionsunderlag där ställning måste tas till hur de ingående fakto-
rerna ska viktas för den studerade processen. Därmed anser jag att huvud-
syftet är uppnått och att det finns ett bidrag i en modell som kan användas 
vid processvärdering. Ytterligare forskning får utreda i vilken utsträckning 
den kan generaliseras till andra typer av tjänsteprocesser och i vilken om-
fattning modifiering av ingående faktorer i så fall fordras. Detta första 
stycke kan sägas utgöra det praktiska bidraget och de aspekter som förs 
fram nedan kan sägas utgöra det teoretiska bidraget. 
 
De fyra faktorer som ska värderas i modellen fanns med redan vid den 
problemidentifiering som utgick från det empiriska materialet. Även om det 
teoretiska materialet har bidragit med fördjupad kunskap om enskilda fak-
torer likväl som samband dem emellan, så har ingen ytterligare faktor iden-
tifierats. Detta tyder på att det trots allt finns en god ”mättnad” när det 
gäller de presenterade huvudfaktorerna. 
 
Ett ytterligare bidrag finns i problematiseringen av hur olika bakomliggan-
de faktorer påverkar varandra. Detta visar hur komplext det är när man 
ska utforma metoder för värdering av prestationer i tjänsteprocesser och att 
det finns samverkan såväl som spänningar mellan olika faktorer. 
 
Ett annat bidrag är relaterat till diskussionen om att det är konvertering av 
beslutsprocesser som möjliggör standardisering vilket leder till reducering 
av variation.  
 
Diskussionen om delade resurser och de problem att mäta enskilda proces-
sers effektivitet, kontra effektiviteten hos det system dit processerna kan 
hänföras, bidrar med en problematik som inte förutsågs vid projektets in-
ledning.  
 
Tydliggörande av att det finns ett motsatsförhållande mellan att samtidisgt 
uppnå flexibilitet och låga kostnader (under faktor ”resursnyttjande”) ut-
gör ett viktigt bidrag. Om det upplevs som ett problem så finns rimligen 
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inte detta på processnivå utan när man fattar beslut om vilka affärsprinci-
per som ska tillämpas.  
 
Sammanfattningsvis betraktar jag följande som de viktigare bidragen: 
 

• Analysen och sammanställningen av faktorer som denna utmynnade i 
visar vilken komplexitet som ligger bakom processvärdering. 

• Tydliggörandet av motstridigheten mellan flexibilitet och resursnyttjan-
de (kostnader) och att problemet finns på strategisk nivå snarare än i 
processen. 

• Tydliggörandet att resurser ofta nyttjas på ett oförutsägbart sätt mellan 
processer. Detta gör att man inte vet vilka resurser som finns till förfo-
gande vilket medför att mätningar blir förfelade. Det är mer adekvat att 
tala om värdering eller bedömning. 

• Att det finns en modell som kan användas för att värdera processer. 

 

6.6  Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har några intressanta frågeställningar dykt upp som 
tål att utredas vidare. Den första gäller vilken risk som finns att optimering 
på processnivå kan leda till suboptimering av systemet analogt med vad 
som händer när man optimerar enskilda funktioner i ett traditionellt hie-
rarkiskt paradigm.  Ju mer vi delar resurser mellan olika processer i en 
verksamhet, desto svårare blir det att uttala sig om enskilda processers ef-
fektivitet. Finns det någon form av inneboende konflikt i en strävan att op-
timera enskilda processer samtidigt som man optimerar systemet?  
 
Även om flera delmått visar på hög inre effektivitet så kan denna fortfa-
rande vara låg på aggregerad nivå. Jämförelsen med ett stafettlag ligger 
nära. Även om varje löpare var för sig springer fort så kan den samman-
lagda tiden sinkas av att de växlar mindre bra. Att värdera inre effektivitet 
på [del-]processnivå skulle då kunna innebära att man tappar fokus på väx-
larna. Detta kan t.ex. vara en fara vid bolagisering eller motsvarande där 
fokus riktas mot delarna snarare än på den övergripande processen. Det 
vore följaktligen intressant att undersöka effekten av att värdera ”en hel” 
process oavsett juridiska gränser jämfört med aggregatet av delarna.  
 
Vi har sett att man inom SGS vill minimera kostnader samtidigt som man 
vill vara flexibla. Vi har också sett hur det föreligger ett spänningsförhål-
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lande mellan dessa faktorer. Därför vore en intressant fortsättning att vär-
dera tjänsteprocesser utifrån den affärsidé som tillämpas. Processen kan ju 
visa på hög inre effektivitet, kanske även skapa nöjda kunder, men ändå 
fungera otillfredsställande utifrån affärsprinciperna. Den intressanta frågan 
gäller följaktligen att värdera hur bra överensstämmelse man har mellan 
viktiga verksamhetsprocesser (kärnprocesser) och organisationens affärs-
principer. 
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Bilagor 

 
I den tidigare texten har empiriskt material använts utifrån syftet att visa 
hur bakomliggande faktorer har vaskats fram ur materialet. På följande si-
dor visas den mer formella dokumentationen av de två processer som ut-
gjort utgångspunkten i arbetet.  
 
När det gäller tentamensprocessen vid Örebro universitet har projektgrup-
pens dokumentation av den nämnda processen utgjort huvudsakligt under-
lag och beträffande PGSD är den primära källan OH-presentationer munt-
ligen kompletterat av Ulf Grele. I båda fallen har kompletteringar gjorts ut-
ifrån uppgifter som framkommit under löpande diskussioner. 
 

Bilaga 1 - Tentamensprocessen vid Örebro universitet. 

 
Vid Örebro universitet finns det sedan ett antal år tillbaka en uttalad ambi-
tion att arbeta mer processorienterat. Inom den centrala förvaltningen på 
universitetet har ett antal processer kartlagts, dokumenterats och där så an-
setts erforderligt har förbättringsåtgärder satts in. En av dessa processer är 
”Tentamensadministration”. Denna process genomlöps så frekvent att den 
under våren 2004 har bedömts som lämplig för att fungera som testprocess 
för att öka kunskaperna om hur effektivare mätning av denna typ av pro-
cesser ska vara möjlig. På följande sidor kommer denna process att presen-
teras tillsammans med hur kartläggningsarbetet gått till och hur man har 
identifierat brister. All information har hämtats från den dokumentation 
som projektgruppen redovisat, deras bakgrundsmaterial och uppföljande 
intervjuer med projektledare och processutvecklare. 
 
Bakgrund 
 
Redan 1994 kartlades tentamensprocessen och en hel del brister påvisa-
des31. Flera av dessa åtgärdades också medan vissa kvarstod och en del 
problem som var marginella vid den tiden har blivit mer besvärande med 
åren. Den särklassigt vanligaste tentamensformen är skriftlig tentamen och 
år 2003 genomfördes 39 000 sådana vid universitetet. 

 
31

  Förbättrad skrivningsadministration”, Örebro universitet, ESA, 94-05-04. 
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Man upplever, såväl inom administration som inom institutioner, att pro-
cessen fungerar ineffektivt med mycket pappersformalia och med regler 
som är okända eller inte efterlevs av olika inblandade. Antalet studenter 
har ökat avsevärt under senare år vilket också medför fler inblandade från 
universitetets sida. Problem som upplevts ha ökat under senare år är det 
växande antalet studenter, hög rörlighet hos främst institutionssekreterare, 
krav på kodade tentamina och, speciellt sedan 2002, dramatisk ökning i 
antalet anmälda fuskincidenter. Tillsammans har detta gjort att man upp-
levt stort behov att få en bättre fungerande process. 
 
Processkartläggning 
 
Under hösten 2003 tillsattes en projektgrupp med syfte att ”arbeta fram en, 
för lärare, studenter och administratörer, enkel och rättssäker process för 
anmälan, genomförande och uppföljning för tentamen i skrivsal.” (Boman 
Helgesson 2004:3) Som framgår har man här gjort en avgränsning till att 
enbart arbeta med de skrivningar som genomförs i skrivsal.  
 
Projektgruppen kom att bestå av tio personer som satte igång med att kart-
lägga processen och problem hänförbara till denna. Dessa personer repre-
senterade såväl central förvaltning som institutioner, studentkår och skriv-
vakter. Från den 19 augusti 2003 till den 13 januari 2004 träffades pro-
jektgruppen 14 gånger och genomförde mellan mötena egna aktiviteter som 
hjälp för kartläggning och probleminventering. 
 
Det nedlagda arbetet har resulterat i dels en Power-Pointpresentation och 
dels i den rapport som utgör basunderlag till det som skrivs här. För att få 
den visuella beskrivningen överskådligare har processens delats upp på för-
beredelser, skrivtillfälle och uppföljning. Dessa delar ser var för sig ut enligt 
följande: 
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Tentamensförberedelse 
 
 
Som framgår i figuren startar aktiviteterna, hos Campusavdelningen, med 
att man preliminärbokar salar vid läsårets början. 
 

När det sedan är dags för en specifik tentamen meddelar lärare institutions-
sekreterare som i sin tur förfärdigar ett underlag baserat på antal studenter 
och om det finns studenter som måste hanteras på speciellt sätt (funktions-
hinder etc.). Utifrån detta underlag bokar campusavdelningen en lämplig 
lokal (flera om så erfordras) och skickar bekräftelse tillbaka till institu-
tionssekreterare.  
 
Parallellt med detta färdigställer lärare tentamen och lämnar in den till in-
stitutionssekreterare som gör så att tentamen blir klar för utskrift. Det kan 
gälla samordning av frågor från olika lärare, notera tid till förfogande, 
eventuella hjälpmedel mm. Därefter lämnas underlaget till tryck eller så 
trycks tentan på institutionen (vid sen inlämning från lärare). Institutions-
sekreteraren ombesörjer sedan att skrivningarna låses in i därför avsett kas-
saskåp. 
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Tentamensdag 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentamensvakter hämtar skrivning i kassaskåp och gör klart med 
information till studenter, hur dessa ska sitta i skrivsal och sätter sig in i 
vad som gäller beträffande hjälpmedel etc. för respektive skrivning. 
Dessutom kan det bli aktuellt att motta ytterligare information från 
institutionssekreterare. 
 
Under skrivningens gång övervakar sedan skrivvakterna skeendet i 
skrivsalen, följer med studenter vid rökpauser, mottar och ser till att 
kodomslag finns på inlämnade skrivningar.  
 
Tentamensuppföljning  
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Institutionssekreteraren hämtar skrivningarna och ordnar så att dessa ko-
das. När detta skrivs saknas enhetliga rutiner för hur detta ska gå till och 
arbetet utförs på olika sätt såväl mellan institutioner som mellan enskilda 
sekreterare inom respektive institution. 
 
Upplevda problem i processen 
 
Ett flertal olika problem har identifierats: 
 
• Brist på lokaler, särskilt vid sent insatta skrivningar 

• Alla har inte tillgång till uppdaterat schema från tentamensadministra-

tionen 

• Sen inlämning av tentamen från lärare 

• Tentamina kan saknas i härför avsett kassaskåp inför skrivning 

• Sent uppkomna förändringar kan få svårt att nå skrivningsvakter 

• Kodomslag och kodkvitton kan saknas 

• Brist i förberedande information till nya studenter, de vet ej rutiner 

• Hur skrivningsvakter ska kunna avgöra vilka miniräknare som är/ej är 

godkända 

• Lärare kan vara svåra/omöjliga att nå vid tentamenstillfället 

• Hur skrivningsvakter ska hantera störande eller hotfullt beteende från 

studenter 

• Hantering av sen ankomst respektive pauser 

• Studenter som saknar legitimation 

• Att få studenter att sluta skriva vid skrivningstidens slut 

• Lärare hämtar kodad tentamen vid skrivningens slut 

• Långsam rättning 

• Anmälan till omtentamen sker inte alltid med lokalbrist som tänkbar 

följd 

• Skrivningsgenomgång, sker inte alltid 

• Enhetliga regler för utlämnande av tentamen saknas 
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För samtliga dessa har projektgruppen föreslagit hur förbättring kan ske. 
 
Projektgruppen betonar att arbetet med att dokumentera processen var 
krävande och tog lång tid men att det samtidigt varit mycket givande och 
gett de inblandade ökad förståelse för den komplexitet som finns och de 
arbetsinsatser som fordras för att hålla processen igång. För att öka över-
blickbarheten valde man att dela upp processen i de delprocesser som pre-
senterats ovan. Denna indelning följer inga funktionsgränser utan speglar 
endast de tre naturliga delar som finns i processen. 
 
Projektgruppen framhåller vidare hur viktigt det är att det finns enkla och 
enhetliga rutiner för att få hela processen att fungera. Under våren 2004, 
efter det att processdokumentationen presenterats för förvaltningsledning-
en, har arbetet börjat med att finna riktlinjer för mätning och styrning av 
processen. 
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Bilaga 2 - Passenger Ground Service Delivery32 

 
Inledning 
 
Hos SAS Ground Services (SGS) har man sedan många år kartlagt sin hu-
vudprocess och delar av stödprocesserna. Man har även inom delar av or-
ganisationen anammat ett processorienterat arbetssätt med nyttjande av 
Process Managers, Process Improvement Teams, Process Facilitators med 
flera lösningar för att stärka processorienteringen. Den traditionella funk-
tionsorganisationen har dock varit överordnad dessa processorienterade 
angreppssätt. 
 
Två omvärldsfaktorer har fått genomgripande betydelse för hela flygbran-
schen, nämligen angreppen mot World Trade center den 11 september 
2001 och etableringen av lågprisflygbolag. Det finns fog för påståendet att 
den tidigare branschstrukturen rämnat i sina grundvalar för att inte åter-
uppstå, åtminstone inte under överskådlig tid.  
 
För den del av flygbolaget SAS som bidrar med empiri till denna studie, 
SGS, har dessa strukturella förändringar fått drastiska konsekvenser. Man 
är, av överlevnadsskäl, tvingade att se över sin verksamhet och finna kon-
cept som möjliggör effektiv konkurrens under de nya villkor som kommer 
att gälla i branschen under överblickbar tid. Det gäller dels att förstå den 
nya branschlogiken, dels se vilka konsekvenser det får för verksamheten 
och vilka lösningar som fordras för framgångsrikt konkurrerande i fort-
sättningen. Sedan finns det, vilket gäller samtliga branschaktörer, ett rik-
haltigt regelverk från olika typer av luftfartsmyndigheter. Detta framgår 
inte explicit vid följande presentation av SGS men blir tydligare i och med 
att den nydesignade processen presenteras senare. 
 
Inom SGS genomförs, när detta skrivs våren 2004, omfattande arbete med 
att klara de omställningar som man anser fordras för överlevnad. Delar av 
detta arbete är hänförbart till att finna effektivare processer för att smidigt 
få passagerare och bagage ombord på flygplan och sen lika smidigt ge er-
forderlig service när de kommer fram till sin destination. Effektivare står i 
detta sammanhang framför allt för att leverera denna tjänst till ett konkur-
renskraftigt pris; en form av produktivitetsperspektiv med andra ord. Kund 

 
32  Om inte annat anges baseras uppgifter ifrån SGS (och SAS) på material som i muntlig el-

ler skriftlig form kommer från Ulf Grele, ansvarig för kvalitet och utveckling inom SGS, 
som på ena eller andra sättet varit med och arbetat med processer inom SAS sedan 1993. 
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är i detta sammanhang den som betalar för det som processen levererar, det 
vill säga flygbolaget. Huvudsakligen är detta SAS men SGS har möjlighet 
att leverera tjänsten även till andra flygbolag. På följande sidor kommer 
processen Passenger Ground Service Delivery (PGSD) att beskrivas så som 
den sett ut innan nämnda strukturförändringar och så som den designas för 
att bli konkurrenskraftig vilket sker under våren 2004.  
 
PGSD fram till våren 2004 
 
Redan i början av 1990-talet arbetade man inom delar av SAS med att do-
kumentera och utveckla sina processer. Vägen har dock inte varit spikrak 
utan ibland har andra aktiviteter överordnats processarbetet. Sen har det 
funnits mer eller mindre uttalad misstro mot processer inom delar av orga-
nisationen. När det gäller PGSD så har denna dock varit dokumenterad se-
dan många år och mät och styrindikatorer har funnits kopplade till proces-
sen. Schematiskt kan den hittillsvarande processen beskrivas enlig följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
I huvudprocessflödet beskrivs hur man först registrerar passagerare och ba-
gage. Därpå följer en obligatorisk säkerhetskontroll som följs av informa-
tion till passagerarna varefter passagerarna bordar planet och processen 
”flygning” tar över. Vid ankomst fortsätter PGSDP med att erforderlig an-
komst service ges åt passagerarna och bagaget görs tillgängligt.  
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Indikatorer 
 
Symbolerna som kopplats till huvudflödet avser mätpunkter i processen 
som har till avsikt att medverka till bättre styrning. Betydelsen av begrep-
pen framgår av följande där IPI står för ”in-process-indicator” och PPI för 
”process-performance-indicator” : 
 
Input 1 Hur många passagerare per dag har giltigt resebevis och giltig 

bokning? 
Input 2 Hur många passagerare per dag har rätt information inför resan? 
Input 3 Hur många kampanjer har PGSD fått information om, inom gi-

ven standard 
IPI 1 Hur många flygningar per dag kan vi starta bordning 20 minuter 

innan std/etd? 
PPI 1 Hur många flyg per dag kan vi borda alla passagerare 5/10 minu-

ter (beroende på typ av plan) innan std/etd? (etd står för en 
branschstandard) 

PPI 2 Hur många passagerare per dag har korrekt seating / handbaga-
ge? 

PPI 3 Vid hur många flygningar per dag levereras ”passenger release” 
tre minuter innan std/etd? 

PPI 4 Vid hur många ankomster per dag får vi bagaget levererat på an-
komstbandet inom given std.? 

 
Input 1 
Det händer att passagerare saknar giltigt resebevis inför flygning vilket 
medför hantering av ärendet utanför ordinarie rutiner. Mätningar som 
gjorts på Arlanda visar att det rör sig om i storleksordningen en procent av 
alla resenärer.  
 
Input 2 
Mätning som genomförts visade att ca 10% av resenärerna hade rätt in-
formation. På frågan "har det uppstått några problem under resan" svara-
de 90%, nej. Detta kan förklaras med att processen har under årens lopp 
lärt sig att hantera denna brist och ser bristerna som en naturlig del i arbe-
tet. 
 
Input 3 
SAS försäljningsbolag startar då och då olika kampanjer för att stimulera 
flygandet. Det är inte alltid som man i förväg stämt av detta mot ansvariga 
för PGSD vilket medför att man inte har resurser att hantera passagerare 
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som kommer med kampanjerbjudande. Här pågår sedan en tid tillbaka ar-
bete inom SAS för hur ”kampanjprocessen” ska se ut. 
 
IPI 1 
Denna ”in-process-indicator” ger information att kabinpersonalen är klar 
att ta emot passagerarna. Klartecken skall ges senast innan avgångstid för 
att kunna få in alla passagerare ombord i tid. 
 
PPI 1 
Visar vid hur många flygningar som man fått in alla passagerare i planet 
minst fem minuter före planerad avgångstid. Klarar man detta ska planet 
kunna lyfta enligt plan annars inte. Det är alltså ett mått som indikerar att 
processen inte har haft kapabiliteten att leva upp till hålltider i processen 
vilket medför att processen orsakat en försening. Här har man upplevt svå-
righeter att få fram relevanta data för att kunna visa utfall. 
 
PPI 2 
Visar hur många passagerare som har, respektive inte har, korrekt handba-
gage. Felaktigt handbagage medför extra arbete innan ombordstigning ef-
tersom handbagaget skall lastas i lastrum. Dessutom uppstår ofta en dis-
kussion med passageraren om att lägga handbagage i lastrummet. Frågor 
som uppstår här är vad som är ”rätt” handbagage – det finns olika regler 
och uppfattningar, flygbolagen har inte samma regler om vikt och storlek 
och passageraren har en uppfattning att bagaget tillåts på andra bolag.  
 
PPI 3 
Visar för hur många flygningar som passagerarlistan är fullständig tre mi-
nuter innan avgång.  
 
PPI 4 
Visar hur väl man lyckas med att leverera bagaget på bagagebandet inom 
tio minuter efter ankomst.  
 
Inputvariablerna explicitgör vad som är fel redan in i processen; man kan 
här likna vid det av datafolk ofta använda begreppet ”shit-in –shit-out” 
vilket står för att om man matar in felaktigheter så hänger de med hela ti-
den och medverkar till felaktig output. I föreliggande fall vill man veta hur 
många som har ogiltiga resebevis/bokningar i akt och mening att dessa 
brister ska förbättras och att man genom mätningar ska kunna påvisa så-
dana förbättringar. Samma gäller för antalet resenärer som har rätt infor-
mation inför resan och måttet ”Hur många kampanjer som PGSD har tagit 
del av”. Det sistnämnda indikerar att man inom organisationen haft besvär 
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med kampanjer som satts igång gentemot resenärer utan att man inom SGS 
fått motsvarande information. I följande tablå syns sambandet mellan 
PPI’er och vilka KPI’er de påverkar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI’er 
 
Samtliga faktorer i de lodräta staplarna utgörs av Nyckel-outputvariabler 
för SGS; de är s.k. KPI’er vilket står för Key Performance Indicators och är 
en form av resultatmått, vad processen har levererat och mäts följaktligen i 
efterhand. 
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Punktlighet 
Det ovan presenterade punktlighetsmåttet gäller i vilken man avgång har 
påverkats av faktorer som härrör från PGSD oavsett om felet uppstått i 
denna process eller i någon föregående.  
 
NKI 
Står för Nöjd-kund-index och härrör från löpande undersökningar som 
görs bland resenärer. 
 
CPQ 
Är ett intern mått för stationerna på deras serviceförmåga. CPQ mäts om-
bord på flygplanet och är ett frågeformulär om hur man upplever att flyga 
med SAS. I den mätningen finns ett avsnitt som handlar om servicen på 
flygplatsen. 
 
Väntetid vid Check-in 
Detta mått visar hur länge passagerarna får vänta i kö för check-in. 
 
Väntetid för kontrollerat bagage 
Där man på kundnivå (väntetid) mäter hur väl man lyckats i processen med 
att leverera bagaget. (Samma mått som 4) 
 
PULS 
Är en ständigt återkommande undersökning av hur medarbetarna mår och 
upplever sin arbetssituation. Enligt Ulf Grele är denna indikator i sin tur en 
indikator för vad som är på väg att hända andra indikatorer på så sätt att 
märkbara förändringar av PULS-värdet kommer att få genomslag även på 
andra indikatorer. 
 

Enhetskostnad 
Enhetens bruttokostnad. 
 
Produktivitet 
Hur stor resursinsats (kr) som krävs för en landning/avgång. 
 
Övrigt om PGSD 
Det rådande konkurrenstrycket gör att PGSD, så som den beskrivits ovan, 
inte anses vara konkurrenskraftig. Kostnaden för att leverera tjänsterna 
står inte alls i rimlig proportion till de intäkter som kan erhållas. Som ett 
led i den besparingskampanj som svept, och sveper fram, över hela SAS 
måste även denna process ses över.  
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En huvudanledning till den upplevda ineffektiviteten är att man i mångt 
och mycket levererar mer än vad kunden är villig att betala för och därmed 
drar på sig ett alltför högt kostnadsläge. I de förutsättningar som gäller för 
den process som håller på att designas gäller därför att man ska leverera 
precis det som kunden önskar och vad man måste enligt gällande regelverk. 
I de fall kunden önskar något utöver baserbjudandet så kan detta fås mot 
tillägg. I praktiken innebär detta att en mycket prisvärd grundprocess ska 
erbjudas och att eventuellt övriga tjänster finns att få för tillägg. Detta är 
de förutsättningar en nydesignad process bygger på. 
  
PGSD som den nydesignats våren 2004 
 
I det utvecklingsarbete som skett under våren 2004 har i förutsättningarna 
ingått att radikal grepp fordras. Tidigare nämnda strukturförändringar och 
konkurrenssituationen i branschen har tvingat fram drastiska förbättringar. 
Att genom benchmarking gå ut och studera framgångsrika konkurrenter 
slogs ur hågen med motivet ”det finns inte utrymme för oss att gå ut och 
lära oss hur vi blir tvåa utan nu måste vi tänka bort från det som är och 
göra det som är bättre”33. Utifrån vad kunden (flygbolaget) vill ha blev 
uppgiften att konstruera ett flöde som levererar just detta och gör det och 
ingenting annat. Allt övrigt är ”extras” som finns att tillgå i form av valba-
ra alternativ. Den huvudprocess som togs fram ur dessa premisser ser ut på 
följande sätt:  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33  Ulf Grele till utvalda förändringsledare inom SGS, Arlanda 2004-03-24. 
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De i figuren presenterade aktiviteterna ses följaktligen som basala, de måste 
utföras under alla omständigheter och ingår därmed i det pris som kunden 
offereras. Om kunden sen önskar något utöver denna ”Main process” så 
finns möjligheterna till detta till en i förväg fastställd taxa. Vilka dessa möj-
ligheter är ligger utanför denna framställning att presentera. 
 
Om mätpunkter i PGSD 
I samband med re-design av PGSD har utbildning genomförts med tilltänk-
ta förändringsledare från Arlanda respektive Landvetter. Som led i denna 
utbildning har en rad grupparbeten ingått. Det har gällt kartläggning av be-
fintliga processer, analys av dessa, mätning i processerna mm. När grup-
perna fick i uppgift att, ur befintliga databaser, ta fram mätdata som var 
lämpade utifrån respektive processmål fick man stora problem. Förutom 
något enstaka undantag lyckades man inte få fram passande data.  
 
Mätningar 
I augusti 2004 börjar mätresultat komma in som ett resultat av genomför-
da utbildningsinsatser. Det som mäts är tider för öppnande och stängning 
av check-in-diskarna för respektive flight och utfall jämförs med standards. 
Dessa mätningar utgör underlag för såväl bedömning av ledtider som för 
variation i processen. 
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Speciella faktorer att hantera 
 

En försvårande omständighet, dock lika för alla aktörer, är att beläggning-
en inte är jämnt fördelat över dygnets timmar. Något grovt kan man säga 
att man har mycket hög beläggning runt klockan sex på morgonen och 
runt klockan 15 på eftermiddagen (se figur nedan). Däremellan är situatio-
nen betydligt lugnare. Detta medför att man i princip behöver två olika re-
sursdimensioneringar. Som det är idag är belastningen på personalen 
mycket hög under dessa två ”peakar” medan men däremellan dras med 
överkapacitet.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna situation ställer stora krav på användning av personal. Detta gäller 
såväl fördelning över dygnets timmar som var i processen de behövs. Vid 
peakarna gäller det, lite överdrivet uttryckt, att använda personalen till att 
stuva ombord passagerare och baggage så fort som möjligt. Däremellan 
kan diverse administrativa uppgifter utföras. Här är det ett problem att så-
dana uppgifter inte utförs av samma personalkategorier. 
 

6.00 15.00

Fritt efter OH-presentation 2004-05-27



 
 

142 

 

 

 

 

 

 

 

Hur SGS framför sitt marknadsbudskap: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

SAS Ground Services offers high quality and cost-efficient services. We are among
the industry leaders in the area of automated solutions within ground handling.

...and it's easy to buy
We make it easy for you to get just what you need. You can specify what you want
from our complete list of passenger, ramp and aircraft services. Or you can select
one or more of our ready-made product mixes, Basic or Advanced, and complement
these with any additional services you may require. 

Basic services 
Ideal for your airline if you prioritize a straightforward service product, the keyword of 
which is simplicity. It provides fast and efficient no-frills handling without extras. It is 
specially developed to suit the needs of the point-to-point airline. 

Advanced services
If your airline operates a more comprehensive, network based traffic program, this is 
the right product for you. It offers an optimal solution for your passengers and your 
operational requirements. It ensures the smoothest possible flows and puts 
passengers’ needs and well being into focus.

We have what you need...

SAS Ground Services offers high quality and cost-efficient services. We are among
the industry leaders in the area of automated solutions within ground handling.

...and it's easy to buy
We make it easy for you to get just what you need. You can specify what you want
from our complete list of passenger, ramp and aircraft services. Or you can select
one or more of our ready-made product mixes, Basic or Advanced, and complement
these with any additional services you may require. 

Basic services 
Ideal for your airline if you prioritize a straightforward service product, the keyword of 
which is simplicity. It provides fast and efficient no-frills handling without extras. It is 
specially developed to suit the needs of the point-to-point airline. 

Advanced services
If your airline operates a more comprehensive, network based traffic program, this is 
the right product for you. It offers an optimal solution for your passengers and your 
operational requirements. It ensures the smoothest possible flows and puts 
passengers’ needs and well being into focus.

We have what you need...

www.sasground.com/index.htm
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Bilaga 3 - Faktorer som påverkar produktiviteten hos SGS 

 
 
 
 
 
 
 

Källa: Ulf Grele, SGS, våren 2005. 
 

 
 

WL/år

Produktions-
dagar/år

WL/
produktionsdag

”Direkt” förlust av
produktionsdagar

”Indirekt” förlust av 
produktionsdagar

Lag

Tidtabell

Fackliga avtall

Produkt-
koncept

Kvalifikations-
struktur

Lediga dagar, semester

Utbildning

Outnyttjad bruttopåslag

Administration, instruktion

Sjukdom

Deltidsvarianter

Schemamallar
Utfall arbetspass avviker jämfört plan

Peakstruktur ;per dag, vecka och år

Minimum turnaround
Minimum Connecting Time

Matrast

Min/Max arbetstimmar per dag

Max dagar i rad

Semester/ledighet

Bemanning

SLA

Workareas
Multikvalifikaton
Crozz utilization
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Bilaga 4 – Frågeunderlag 

 
Hur bra är vår process? 
 
Som en del av det arbete jag håller på med på universitet håller en modell 
för att värdera tjänsteprocessers inre effektivitet på att tas fram. Medan det 
är kunden som utvärderar den yttre effektiviteten så är det personer med 
kunskap om aktuell process som utvärderar den inre. 
 
Några preliminära faktorer som anses påverka den inre effektiviteten har 
tagits fram; det är dessa som visas nedan. Det finns andra faktorer som i 
sin tur påverkar de nedan visade som bör beaktas när man gör en utvärde-
ring. Exempel på sådana bakgrundsfaktorer ges inom parantes i anslutning 
till respektive fråga. 
 
För att kunna göra en första bedömning av modellens användbarhet vill jag 
ha hjälp med att få värden ifyllda nedan och sen också gärna synpunkter 
och kommentarer bifogade. Givetvis kommer jag att återkomma och visa 
resultaten samt presentera modellen och de erfarenheter som framkommit. 
Helst vill jag ha tillbaka svaren under maj månad. 
 
Tack på förhand. 
 
Conny Johanzon 
 
Vilken process är det nedanstående uttalanden gäller? (fyll i på linjen): 
 
 
 
Här nedan följer fyra frågor som besvaras genom att sätta en ring runt det 
värde som bäst stämmer för den aktuella processen (eller färgmarkering 
etc.) 
 
 
 
Hur bra anser ni att just den här processen är rent allmänt? 
 
Usel------------------------------------------------------------------------Världsklass 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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a) Hur flexibel är processen? (Dess förmåga att klara olika volymer över 
dag/vecka/månad etc., skilda kundgrupper, ändringar i förutsättningar etc.) 
 
Usel------------------------------------------------------------------------Världsklass 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
b) Hur bra är processens förmåga att leva upp till sina mål? (att jämnt och 
säkert leverera output, att den presterar som den ska från gång till gång) 
 
Usel------------------------------------------------------------------------Världsklass 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
c) Hur bra nyttjas de resurser som finns i processen? (utrustning, männi-
skor, sker användningen på rätt sätt, på rätt ställe i processen o.s.v., är det 
rätt resurs som används? ) 
 
Usel------------------------------------------------------------------------Världsklass 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
d) Hur bra är processen på att leverera snabbt? (Detta avser tiden från 
startpunkt tills leverans har skett – kan gälla den tid en resenär befinner sig 
på flygplatsen eller tid från det att en skrivning konstrueras tills studenten 
får besked.) 
 
Usel------------------------------------------------------------------------Världsklass 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
Ovanstående frågeställningar utgår från att de fyra faktorerna ”Flexibili-
tet”, ”Ledtid”, ”Förmåga” (eller ”Kapabilitet”) respektive ”Resursnyttjan-
de” som i huvudsak bestämmer den inre effektiviteten. Kan ni acceptera 
detta? Finns det andra faktorer som bör finns med? 
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Om vi istället tittar på hur viktig respektive faktor är, och försöker göra 
det ur perspektivet ”inre effektivitet” (ungefär kostnader/produktivitet etc.) 
 
a) Hur viktigt är det att denna process har bra flexibilitet? 
(det vill säga vikten av att just denna process är flexibel) 
 
Oviktig--- Inte så viktig---- Neutral---- Mycket viktig--- Helt nödvändigt 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
b) Hur viktigt är det att denna process har god förmåga att leva upp till 
målen? 
 
Oviktig--- Inte så viktig---- Neutral---- Mycket viktig--- Helt nödvändigt 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
c) Hur viktigt är resursnyttjandet för denna process? 
 
Oviktig--- Inte så viktig---- Neutral---- Mycket viktig--- Helt nödvändigt 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
d) Hur viktig är ledtiden för denna process? (för den inre effektiviteten) 
 
Oviktig--- Inte så viktig---- Neutral---- Mycket viktig--- Helt nödvändigt 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Även om de fyra faktorerna ovan är viktiga så är det ofta så att någon av 
dem är mer avgörande för den inre effektiviteten än andra och att detta va-
rierar mellan olika processer. 
 
Om ni får 100 poäng att fördela på hur viktiga de fyra ovanstående fakto-
rerna är i relation till varandra för den process ni har angett, hur fördelar 
ni i så fall poängen? 
 
a) Flexibilitet  ------------- poäng 
 
b) Förmåga  ------------- poäng 
 
c) Resursnyttjande  ------------- poäng 
 
d) Ledtid  ------------- poäng 
 
Summa =   100 poäng 
 
När jag får ta del av hur ni har svarat kommer angivna världen att sättas in 
i modellen. I första omgången ska uppgifterna ligga till grund för utvärde-
ring av modellen och för att bedöma dess användbarhet. Resultaten, inklu-
sive presentation av modellen, kommer givetvis att återföras till er alla. 
Förhoppningvis via en presentation där vi träffas för att diskutera modell, 
resultat och fortsättning. 
 
Ni kan nå mig på conny.johanzon@spray.se 
 
Övriga kommentarer: 
 
 


