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Affärsprocesser & Processutveckling - Vad, 
Varför & Hur? 
 
Vill du som VD eller ledningsmedlem öka effektiviteten, lönsamheten och tillväxten i 
bolaget? Vill ni sätta fart på utvecklingen på riktigt? Om svaret är JA, då är det dags att 
sätta fart och optimera affärsprocesserna, så de är effektiva, värdeskapande och ger 
gedigna resultat för ert bolag. 
 

Vad är affärsprocesser? 
Affärsprocesser är en av tre grundläggande delar i affärstaktiken där också affärsmodellen och 
affärsplanen ingår. Affärsprocesserna och affärsmodellen utgör bolagets nuvarande 
affärstaktik, medan affärsplanen är kopplat till visionen och behandlar framtiden. Om en VD 
och en ledningsgrupp ska utveckla ett bolag är det främst affärsmodellen och 
affärsprocesserna som ska utvecklas. Affärsmodellen är strukturerna i bolaget, medan 
affärsprocesserna är flödena. Viktigt att poängtera är att affärsprocesserna innefattar alla 
bolagets processer. Inte bara processerna som är kopplade till kunderna, som en viss teoretisk 
värdekedja utgår ifrån. 
 

Syfte & nytta med processer 
Alla bolag har processflöden vare sig de vill eller inte. Precis som ett bolag har en 
affärsmodell med strukturer. Båda dessa taktiska delar finns bara, så länge en 
näringsverksamhet existerar och agerar. Problemet om man inte jobbar med dessa två taktiska 
delar och blir medveten om dem, är att man inte får kontroll över dessa och där med inte 
heller har kontroll över hela bolaget med alla dess funktioner. Detta leder till att bolaget 
utvecklas lite som det vill. Och långsiktigt innebär det att bolaget bli väldigt rörigt, 
svårhanterligt och segt. Man skulle kunna likna bolaget med en vildvuxen djungel, jämförelse 
med en ordnad och fin trädgård. Problemet med detta är att bolaget blir mer och mer 
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ineffektiv ju mer tiden går. Och till slut finns risken att bolaget självdör av ineffektivitet. Det 
är därför det finns så få bolag som är riktigt gamla och att större bolag blir ineffektivare än 
mindre företag, även fast de har mer kapacitet och borde vara mer effektiva. 
 

Processutveckling – hur startar man? 
Då affärstaktiken ligger på VD:s bord och ansvar, så måste processerna styras upp ifrån 
honom eller henne. Detta innebär att VD måste förstå vad processer är och leda arbetet med 
processutveckling. Problemet är att många processer utvecklas långt ner i organisationen och 
om en VD, ledningsmedlem eller lägre chef ändrar sin process, måste de andra utvecklade 
processerna under dessa personer göras om i det flesta fall. Detta innebär att grunden i 
processerna måste komma uppifrån i hierarkin. Annars riskerar de som utvecklar processerna 
längst ner att få göra om dem hela tiden. 
 
Hur startar du som VD processutvecklingen då? Som alltid måste du som VD ha ett 
helhetsperspektiv och börja därifrån. Detta innebär att du bör utgå ifrån affärsmodellen och 
dess kritiska delar först. För att sedan kunna bryta ner dessa till de lägsta nivåerna i 
affärsmodellen. Detta gör att du som VD inte missar några processer i företaget och att 
processhierarkin följer den naturliga hierarkin i ert bolag. Detta gör att processarbete går 
enklare och smidigare när väl stommen är på plats, så att processledarna/ansvariga kan börja 
utveckla sina respektive delar. Då kan det riktiga processarbetet och utvecklingen starta. 
 
Önskar du mer värdefulla exekutiva tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser 
 
Behöver ni hjälp med affärstaktiken och affärsprocesserna? Kontakta mig på: 
Per@GrowthMind.se  
 


