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Abstract

Efficiency of payroll management

Emmie Lindström Leister

Organizations are designed for complex systems connecting units and departments.
Each department consists of internal processes and additional process systems that
link the various entities within the organization. Communication between
departments is essential for the organization to achieve its goals. The report
addresses improvement opportunities and to create a greater understanding of how
an organization can improve the flow of value between internal processes. The
purpose of the work is to improve the routine for salary management at the payroll
administration of the organization, Sida. Sida is a government agency that works on
behalf of The Swedish Parliament and Government to reduce poverty in the world.
The pilot study and preparatory work was considered to create a greater perception
of improvement opportunities in Sida's process description, Managing Salaries for the
Salary Administration. The improvement part identified during the preliminary study
was the inflow and communication channel from the HR department to the payroll
administration should be streamlined to reduce duplication and time loss.
The work is based on a qualitative methodology, the research effort is abductive and
data collection has been processed through documentation studies and interviews.
The literature is presented on the basis of theoretical concepts concerning quality
technical terms, communication, processes and business development. The result
presents data from the two-parts documentation study and interview study. The
documentation study identifies the process flow to be able to base the results on a
status analysis and process description of the salary management. Interview study
distinguishes the background factors that have shaped the current situation and the
relationship between HR departments and the payroll administration. What decisions
have resulted in the current situation of payroll administration and format the process
of wage management.

Key words: 
Business development, change process, communication, cornerstone model,
improvement work, process, value flow.
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Sammanfattning 

Organisationer är utformade efter komplexa system med flertalet enheter och avdelningar. 

Varje avdelning består av interna processer och ytterligare processystem som länkar samman de 

olika enheterna inom organisationen. Kommunikation mellan avdelningarna är av stor vikt för att 

organisationen skall uppnå sina satta mål. Arbetet behandlar förbättringsmöjligheter och studien 

önskar skapa en större förståelse för hur en organisation kan förbättra värdeflödet mellan interna 

processer. Syftet med arbetet är att förbättra rutinen för hanteringen av löner vid 

löneadministrationen i organisationen, Sida. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag 

av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.  

Förarbetet behandlades i mening att skapa en större uppfattning kring 

förbättringsmöjligheter i Sidas processbeskrivning, Hantera löner för avdelningen 

Löneadministration. Förbättringsområdet som identifierades under genomförd förstudie var, 

inflödet och kommunikationskanalen från HR-avdelningen till löneadministration bör 

effektiviseras för att minska dubbelarbete och tidsförlust. 

Arbetet baseras på ett kvalitativt metodval, forskningsansatsen är abduktivt och 

datainsamlingen har bearbetats via dokumentationsstudie och intervjustudie. Facklitteraturen 

redovisas utifrån teoretiska begrepp kring kvalitetstekniska termer, kommunikation, processer och 

verksamhetsutveckling. I resultatet presenteras data från de två delarna, dokumentationsstudie och 

intervjustudie. Dokumentationsstudien identifierar processflödet för att kunna grunda resultatet på 

en nulägesbeskrivning och processbeskrivning för hanteringen av löner.  Intervjustudie urskiljer de 

bakgrundsliggande faktorer som har format nuläget och förhållandet mellan HR-avdelningen och 

löneadministrationen. Vilka beslut som har resulterat i den rådande situationen för 

löneadministrationen och format processen för hanteringen av löner.  

 

Nyckelord: 

Förbättringsarbete, förändring, hörnstensmodellen, kommunikation, processer, 

verksamhetsutveckling, värdeflöde. 
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1. Introduktion 

Kapitalet innehåller inledning, bakgrund och problembeskrivning. Vidare finns en 

redogörelse för uppsatsens syfte, mål och avgränsning. Organisationen länkas samman med 

arbetsprocessen struktur för att tydliggöra syftesbeskrivningen.  

1.1. Inledning 

Ständiga kvalitetsförbättringar bör vara ett mål för varje organisation. I varje 

processflöde finns det plats för förbättringar - mindre tidsanvändning, högre kvalitet, högre 

effektivitet och bättre kontroll över kritiska parametrar beskrev Bergman &Klefsjö (2012). 

Alla kvalitetsförbättringar kräver mätningar och analysverktyg för att skapa ett utvecklat 

värdeflöde inom organisationen.  

Organisationer är utformade i komplexa system med flertalet enheter och 

avdelningar. Varje avdelning består av interna processer och ytterligare processystem som 

länkar samman de olika enheterna inom organisationen. Kommunikation mellan enheter är 

av stor vikt för att organisationen skall uppnå sina satta mål (Heide, Johansson, & Simonsson, 

2015). Kommunikationen är ett verktyg för att förmedla och fördela information inom 

organisationen. Runt om i världen används kommunikation med syfte att öka förståelsen och 

informationsflödet. Genom en förbättrad kommunikation kan ett effektivare arbetssätt 

struktureras som i sin tur underlättar det vardagliga arbetet för medarbetarna inom 

organisationen. Kommunikationen kan bidra till en större förståelse och ökad delaktighet hos 

medarbetarna inom alla nivåer i organisationen. Genom en förbättrad kommunikation kan 

engagemang bidra till ständiga förbättringar inom organisationens alla processer (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014).  

1.2. Bakgrundsbeskrivning 

Examensarbetet genomfördes hos den statliga myndigheten Sida. Sida arbetar på 

uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Organisationens uppgift är att minska fattigdomen 

i världen genom att bland annat fullfölja Sveriges politik mot en global utveckling. Sida 

arbetar även med den svenska utvecklingspolitikens uppgift om att skapa förutsättningar för 

fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det tredje uppdraget för Sida är att 

förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015). 

Sida bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 33 länder i Afrika, Asien, Europa 

och Latinamerika, hänvisning till bilaga 1.  
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Förbättringsområdet och processen, Hantera löner hos löneadministrationen, 

identifierades under förstudien, för fortsatt utveckling. Tidigare fanns det ingen 

processbeskrivning för hanteringen av löner, utan den uppkom när löneadministrationen 

bröts loss från HR avdelningen vid Sida. Riksrevisionen genomförde år 2010 en tiodagars 

granskning av löneadministrationen och avdelningens hantering av löner. Resultatet från 

granskningen utmynnade i ett antal rekommendationer, bland annat skapandet av en helt ny 

processbeskrivning. Beskrivning och hänvisning om varje specifikt processteg beskrivs 

detaljerat genom processflödet. Beroende på omfattningen av eventuella förändringar i 

processbeskrivningen måste oklara åtgärder genomföras för att säkerställa resultatet. I syfte 

att svara upp mot externa och interna krav på mål- och resultatstyrning, internstyrning samt 

kontroll skall Sida arbeta effektivt med sina processer (Sidas-kommunikationsavdelning, 

2015).  

Rutinen för hanteringen av löner bör förbättras och utvecklas för att resultera i ett 

effektivare arbetssätt för interna och externa intressenter. Arbetet identifierade möjligheter 

kring ständiga förbättringar och förändring i processen, Hantera löner. Det specifika 

förbättringsområdet som identifierades under förstudien var ett effektivare värdeflöde av 

hanteringen av löner. Kommunikationen skulle underlätta hanteringen av löner och påverka 

det kritiska momentet med upprepande kontroller. Genom att förbättra området kan inputen 

i processen lättare kontrolleras samt outputen direkt säkerställas för att uppnå önskat resultat 

utifrån organisationens kvalitetssäkring. Kontrollerna som ständigt genomförs i hanteringen 

av löner leder ofta till dubbelarbete. Dubbelarbete sker som ett resultat av att kontrollen inte 

sker i ett tidigare skede i processen utan måste skickas tillbaka till HR avdelningen. 

Det finns inga skrivna riktlinjer eller vederlagda system för hur den interna 

kommunikationen och dialogen mellan avdelningarna skall skötas. En förbättrad 

kommunikation mellan avdelningarna skulle bidra till ökad förståelse för avdelningarnas 

arbete. Förbättring genom flödesutveckling kan gynna det fortsatta arbetet och bidra till 

faktabaserade beslut. Skapa ständiga förbättringar genom ett kontrollerat system med tydliga 

riktlinjer för avdelningarna i hanteringen av löner. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att förbättra rutinen för hanteringen av löner, vid 

Löneadministrationen, Visbys kontor, Sida. Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Hur kan kommunikationen mellan avdelningarna, löneadministration och HR, 

underlättas och förbättras? 

2. Hur kan flödet i hanteringen av löner effektiviseras? 

3. Hur kan förståelsen mellan avdelningarna, löneadministration och HR förbättras? 

1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar 

Antaganden i arbete är att bland annat att resurserna som använts i arbetsprocessen 

bevarar önskat resultat. Organisationen förväntas agera samarbetsvilligt under hela 

arbetsprocessen för att kunna behandlas materiel systematiskt för att uppnå ett önskvärt 

resultat. 

Avgränsningar, inom ramen för arbetet berörs endast direkt förbättringsarbete för 

avdelningen Löneadministration vid Sidas kontor i Visby. Datainsamlingen är strukturerad 

utifrån löneadministrationens intressenter och berörd processbeskrivning, Hantera löner. 

Arbetet är tillämpat för att vidare förbättringsarbete skall kunna ske, utan att de krävs fortsatt 

utvecklingsarbete. Implementeringen kommer på grund av tidsram inte kontrolleras för 

önskat effektmål efter avslutat examenarbete.  

Begränsningar, utifrån de valda avgränsningarna kan avsaknaden av analys och 

datainsamling kring andra enheters rutiner inom området i organisationen. Relevant data 

skulle kunnat identifieras vid större tidsmarginal. Effekten av förbättringsområdet kan inte 

dokumenteras vidare utan måste följas upp av organisationen på eget initiativ.  
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2. Teori 

Kapitlet, Teori behandlar och berör relevant teori och referenser utifrån avhandlingar, 

dokumentation och facklitteratur. Teorikapitlet är strukturerar utifrån använda teoretiska 

begrepp och områden som behandlas i analysen. Den teoretiska bakgrunden redovisas med 

främsta teorier i en fallande ordning.  

2.1. Den teoretiska bakgrunden 

2.1.1. Hörnstensmodellen. Bergman & Klefsjö (2012) beskrev offensiv 

kvalitetsutveckling som ett helhetsperspektiv där värderingar, arbetssätt och verktyg 

samverkar. Det innebär att organisationen ständigt strävar efter att uppfylla, helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på företagets processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). Kvalitetsfrågorna är grunden i offensiv kvalitetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 32). Verksamheten strävar efter att uppfylla eller helst 

överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad. Att överträffa 

kundens behov uppnår organisationen genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och har fokus på verksamhetens processer. Hörnstensmodellen grund handlar om 

att sätta kunden i centrum. Allt utifrån fyra olika byggstenar i hörnstensmodellen. Arbeta 

med processer, att arbeta ständigt med förbättring, att basera beslut på fakta samt att 

skapaförutsättningar för delaktighet inom organisationen. Alla byggstenar kopplat till ett 

engagerat ledarskap ska bidra till kundcentrum under alla förhållanden. 

Figur 1. Hörnstensmodellen, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 32) 
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2.1.2. Ständiga förbättringar. Målet med ständiga förbättringar är att åstadkomma 

högre kvalitet till lägre kostnad. ”Att etablera ständigt förbättringar i en organisation är i hög 

grad en kulturell utmaning. En organisation kan inte präglas av ständiga förbättringar utan 

allas delaktighet” (Ljungberg & Larsson, 2017 s. 282).  

2.1.3. PDSA. Externa kundkrav ökar hela tiden, vilket förespråkar vikten att 

oupphörligt arbeta med ständiga förbättringar. Förbättringscykeln PDSA (Plan-Do-Study-

Act) är ett verktyg och en symbol för den ständiga kvalitétsutvecklingen och används inom 

förbättringsarbeten  (Tonnquist, 2014). Plan, i planeringsfasen samlas data in och analyserar 

för att finna möjliga processförbättringar, samt upptäcka orsaker till avvikelser i processer. 

Vidare väljs mål och fastställer metoder för att nå målen. Do, i genomförandefasen instruerar 

och tränar man, genomför förbättringar och samlar data om förbättringar. Study, i 

utvärderingsfasen analyseras data, jämför planerade resultat med uppnådda och kontrollerar 

processförbättringar. Act, i utvecklingsfasen dokumenteras processer, standardiserar, 

övervakar resultat löpande och utvärderar nödvändigheten av ytterligare förbättringar 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46).  

 

Figur 2. PDSA, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46) 

2.1.4. TQM. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 423) ser i dag allt flera 

organisationers kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten. Total Quality 

Management (TQM), på svenska översatt till offensiv kvalitetsutveckling. TQM innebär 

kortfattat att verksamheten fokuserar på processer och processorientering i syfte att uppnå 

bättre kvalitet och därmed effektivitet samt omsättning. TQM kan därför ses som ett 

ledningssystem baserat på kärnvärden, metoder och verktyg. Ledningssystemet är i ständig 

utveckling och har målet att skapa kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. 

Plan

DoStudy

Act
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Fokus på processer är ett av kärnvärdena inom TQM och kopplas samman med 

metoder som processledning och verktyg såsom processkartor och system. Processledning, 

eller Process Management, ses ofta som en viktig förutsättning vid arbete med TQM. 

Principer/värderingar, arbetssätt och verktyg är delar av ledningssystemet som kallas för 

offensiv kvalitetsutveckling. Systemet bygger på ett arbete med ständiga förbättringar och 

möjligheter för medarbetarna att vara delaktiga i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 53). 

Figur 3. TQM, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423) 

2.1.5. Processer. Ordet process beskrivs som ett ord från latinets processus och 

procedere, som betyder att gå framåt eller framåtskridande (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 

457). Process kännetecknas ofta som ett förlopp av händelser som utvecklas under lång tid. 

I varje verksamhet finns åtskiljda aktiviteter som upprepas i tiden, medan andra är unika för 

ett enskilt tillfälle. En upprepad kedja av aktiviteter beskrivs som en process. Det är 

processerna i organisationer som knyter samman historien med framtiden och som gör 

skeenden möjliga att förutse, om än med viss osäkerhet (Bergman & Klefsjö, Kvalitet från 

behov till användning, 2012, s. 456ff). Det är utifrån fokus på processerna som vi kan 

genomföra förbättring i verksamheten beskrev Bergman och Klefsjö (2012).  
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Kvalitetsområdet har en tydlig koppling till ordet, process inom flertalet organisationer. I de 

sammanhangen definieras ordet process, ”En process är ett närverk av aktiviteter, som 

upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund” citerat 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 457). En process består av en aktivitet som omformas/ 

förändrar input till output med hjälp av tillgängliga resurser. Input kan vara information eller 

materiel som omvandlas till output i form av tjänster eller varor. Processens mål är att 

tillfredsställa sina externa/interna kunder med den vara eller tjänster som produceras med så 

lite resurser som möjligt  (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 461).  

Organisationen som processen verkar i består av olika resurser och människor med 

olika relationer. Det är viktigt att identifiera leverantörer till processen för att kunna styra 

input som resulterar i miniremiring av resurseråtgång och tillfredsställa kunderna (Ahrenfelt, 

2016). En ständig återkoppling av informationen mellan leverantören, process och kund är 

väsentlig del för att ständigt kunna förbättra processen och tillfredsställa kunden (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 456). Processer handlar till stor del om koordinationen mellan människor, 

det vill säga om överenskommelser mellan individer som samverkar och om individers 

kompetens. Samverkan är viktigt, inte minst därför att det största förbättringspotentialen idag 

ofta finns i det administrativa arbetsflödet beskrev Bergman och Klefsjö (2012, s. 457). 

Värdeflöde är en sekvens av aktiviteter som krävs för att förädla en produkt eller tjänst, 

innefattar både material- och informationsflödet. 

 

Figur 4. Processbeskrivning, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 458) 
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Huvudprocesser har till uppgift att tillgodose externa kunders behov och utföra 

huvuduppgiften organisationen har, till exempel att förädla varor eller tjänster som skapar 

värde för kunden (Bergman & Klefsjö, 2012). Stödprocesser har till uppgift att stödja 

huvudprocessen och tillhandhålla resurser som är nödvändiga för huvudprocessen. Kunderna 

till stödprocesserna är interna i organisationen. Exempel kan vara administrativa processer, 

underhåll eller rekrytering (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledningsprocesser har till uppgift att 

sätta mål, besluta om strategier och stödja förbättringar av de övriga processerna. 

Ledningsprocesser har interna kunder i form utav revisioner, målsättningsprocesser och 

strategisk planering, och de övriga processerna är också kunder till ledningsprocesserna. 

2.1.5.1. Processledning. Processledning ingår som en viktig del i ämnet 

kvalitetsteknik. Kvalitetsutveckling berör alla medarbetare och alla processer, därför behövs 

hela organisationens medverkan för att maximera intressentvärde per resursförbrukning. 

Organisationens intressenter består av kunden, medarbetare, ägare, samhälle, natur, 

finansiärer etc. Processen bör leverera värde till samtliga berörda externa och interna 

intressentgrupper. (Ljungberg & Everth, 2012) Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan allmänt 

prata om systemets förmåga att maximera intressentvärde och minimera intressentskada.  

Principerna i hörnstensmodellen utgör en bra start men kan behöva kompletteras i 

synnerhet om förbättringsarbetet inriktar sig mera mot hållbar utveckling. Inom 

kvalitetstekniken har vi tagit del av hörnstensmodellens principer men med vissa 

modifikationer och lagt till tre principer (Isaksson, 2016) se figur 5. 
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Figur 5. Processledning, (Isaksson, 2016) 

2.1.5.2. Processfokus. Avsikten att avspegla fokusområden och koncentrerad 

behandling av processen omfång för att utveckla den inriktade process. Koncentrationen kan 

fokusera på behovet av förändring i samband med den nuvarande situationen, eller hantera 

förslag på alternativa handlingsplaner. Fokus på processen basera på att uppnå ett faktiskt 

resultat. Uppgift är att se till att den nödvändiga processen faktiskt behandlas utifrån 

optimeringsvärde (Lundeberg, 1993, s. 113). 

Ett processfokus kan ses som en särskild aspekt eller typ av ämne innehåll som kan 

bidra med för att underlätta att gå från en nulägessituation till en alternativ förbättring. Vikten 

beskrevs genom att börja med att bygga på traditionell kontroll och problemlösningsteori, 

som bygger på fem typer av processfokus.  

1. Upplevd nuvarande tillstånd,  

2. Väljs avsedda framtida tillstånd 

3. Utvalda behov av förändringar i syfte att få från nuvarande tillstånd till avsedd 

ett framtida tillstånd 

4. Identifierade alternativ för hur behovet av förändring blir genomförbart  

5. Utfört åtgärder för att uppnå en ny start (Lundeberg, 1993, s. 113). 
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2.1.6. Kommunikation. Kommunikation är en grundläggande organisatorisk 

process. Kommunikation är det kitt som håller organisationen samman, utgör grunden för 

beslut och lärande, skapar mening och sammanhållning (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 256). 

Kommunikationens betydelse för organisationer har beskrivits och omtalats konsekvent 

redan på 1980-talet (Roberts, 1984). Sedan dess har teknikutveckling, förändringar i 

samhällets- och arbetsliv och nya organisationssätt gjort att kommunikation har blivit 

viktigare än tidigare (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 255). Kommunikation har blivit en 

nyckelfaktor i en välfungerande organisation. Med intern och extern 

organisationskommunikation avses processer där organisationsmedlemmarna upprätthåller 

och förändrar organisationen genom att kommunicera med individer och grupper både internt 

och externt enligt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kommunikationen har flera kritiska 

funktioner internt i organisationen och i relation till dess omvärld enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2014, s. 256), 1) kommunikationen förmedlar information, 2) kommunikationen 

utgör grunden för planering, 3) för målformulering, 4) för strategiutveckling, 5) den styr 

beteende, 6) den koordinerar beteende, 7) den bygger relationer, 8) den utvecklar kultur, 9) 

den binder samman organisationer i nätverk, och 10) den presenterar organisationen för 

omvärlden. Kommunikationen kan ses som den viktigaste processen i alla organisationer 

därför att den är avgörande för både den interna integrationen och den externa anpassningen 

(Jacobsen & Thorsvik). 

Kommunikationens betydelse för en organisationsförändring är självfallen. 

Kommunikation och språkanvändning betraktas således inte som neutralt återgivande utan 

som en handling med potentiellt meningsskapande kraft enligt (Sveningsson & Sörgärde, 

2014, s. 142). Ett visst språkbruk ramar in situationen och belyser den ur ett visst perspektiv 

och kan således påverka människors tolkning och förståelse, med andra ord möjliggör spåret 

ett visst sätt att förstå eller uppfatta världen, samtidigt som vi formar omgivningen och 

organisationen genom vår språkanvändning.  

Kommunikationens verkningsgrad kan bearbetas i alla olika förändrings perspektiv 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 467). Synen på kommunikation som ett redskap för att 

förmedla ett budskap, genom kommunikationen skapas förståelse och engagemang och 

genom kommunikationen reduceras motstånd enligt (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 198).  
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Perspektivet kring konversationens grund inom en förändring och att det således gäller att 

konversationerna stödjer det mål som är uppsatta och försäkrar sig om att intentionerna med 

förändringen ligger i linje med det språkbruk som används inom organisationen, (Heide, et 

al.,, 2015, s. 212).  

Chefens kommunikativa uppdrag handlar inte längre främst om att distribuera 

information, utan linje med ett idébaserat ledarskap är det mer en fråga om att skapa mening 

och sammanhang. Chefens meningsskapande roll kan i sin tur beskrivas utifrån tre aspekter: 

sålla och sortera; förädla och förklara; samt initiera och skapa förutsättningar för dialog 

(2012, s. 121). En traditionell definition av kommunikation är att det är en process där 

personer eller grupper sänder eller utväxlar information. Fokus kretsar därmed kring 

informationens överföring (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Kommunikationsprocessen inom organisationer beskrivs enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) som en bestämd följd av handlingar där information överförs från en sändare 

till en mottagare. Processen innehåller fyra olika steg, som alla innebär en risk avseende hur 

det tänkta budskapet verkligen når fram till mottagaren på rätt sätt från sändaren. I 

kommunikationsprocessen måste sändaren välja en typ av kommunikationskanal för sitt 

tänkta budskap. Beroende på budskapets innehåll och karaktär kan valet av kanal anpassas 

efter förmåga att förmedla rik information. Processen, följt av beskrivningar av de fyra stegen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.295). Först kodar sändaren informationen genom att 

formulera till vad som skall förmedlas genom verbala/icke-verbala signaler. Därefter väljer 

sändaren en lämplig kanal för att överföra budskapet. Mottagaren avkodar informationen 

genom att tolka dess innebörd. För att mottagaren slutligen återkopplar till sändaren genom 

samma process som beskrivits ovan. Resultatet leder till att kommunikationsprocessen blir 

dynamisk, en tvåvägskommunikation som utvecklas över tid där mottagaren kan lägga till 

mening, information och innehåll som överraskar sändaren. Det tänkta budskapet har 

möjligtvis tolkats på ett missvisande sätt än vad som varit avsett enligt (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s. 297).  
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2.1.7. Implementering av förändring. Huruvida en förändring uppfattas radikal 

eller inte hänger samman med vilket perspektiv som används för att titta på förändringen 

varpå det finns vinning i att titta på förändringar utifrån olika gruppers perspektiv 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 32). Perspektivet kan påverka utifrån hur förändringen 

kommuniceras, vilka ord som används och om drivande personer bakom förändringen 

uppfattas legitima eller inte. Drivkrafter till organisationsförändring är de anledningar till att 

organisationen förändras. Utifrån en syn på förändring som episodiska är det vanligt att prata 

om att organisationer förändrats på grund av förekomsten av externa och interna drivkrafter. 

Några betydelsefulla externa drivkrafter är teknologiska, politiska, demografiska, 

ekonomiska, sociokulturella, framväxt av nya kunskapsformer och förändrade konkurrens 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 34). 

Kurt Lewin tänkte fram en trestegsmodell för förändring, som har blivit känd som 

tina upp, ändra, befäst (unfreeze-change-refreeze) modellen, som kräver att tidigare 

inlärningar förkastas och byts ut mot nya. Lewin styrkte att människors tänkande och 

handlingar påverkas och styrs av arbetsgruppens logik och normer. Tänkande och handling 

är en funktion av gruppmiljö. Den ses som präglad av olika drivkrafter som bildar 

gruppdynamiken, och det är centralt att förstå hur drivkrafter, normer, värdering, processer 

förstärker eller motverkar olika beteenden i förändringsprocesser. Centralt i 

förändringsarbete är därför att först identifiera gruppdynamiken och utifrån det påbörja 

förändringsarbete (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 76). 

Flyttning och omlokalisering är en form av övergång mellan två olika stadier. En 

omlokalisering kräver mycket panering och analys. Förändringsledaren blir någon som 

planerar och guidar människorna genom övergången mellan de två systemen. Möjligheterna 

att genomföra en förändring beror bland annat på förmågan att verka övertygande och, 

övertala och generellt använda sig av symboler och retoriska knep i syfte att appellera till 

människors intresse och önskningar (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 36). 

En planerad förändring går i stort sett ut på ett planerat genomförande av 

förändringen, följt av ett antal mer eller mindre förutbestämda steg som bockas av efter hand 

som förändringsarbete fortskrider enligt (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 38). En planerad 

förändring hänger ofta samman med en strategisk ledning där intresset finns att anpassa 

organisationen till förändringar i omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 415).  
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Kulturförändring, är en förutsättning för att ett resultat av sammantvinnad med 

konkreta förändringar (Alvesson, 2015, s. 229). En viktig aspekt på kulturförändring handlar 

om huruvida den främst berör värderingarnas, idéernas och föreställningarnas nivå, eller om 

den handlar om faktiska förändringar. En tankegång går ut på att vi måste förändra 

människors idéer och vädringar för att möjliggöra en verklig förändring, vilket alltså ger 

företräde till kulturnivå. 

Dialog vid förändring är utifrån flera infallsvinklar viktigt i förändringsarbete. Har 

ledningen och andra centrala aktörer förvånansvärt liten inblick i vad som händer ute i 

organisationen och hur de anställda reagerar. Det kan leda till både en onödigt trög process 

och att värdefulla åsikter och insikter går till spillo. Vidare hänger dialogen nära samman 

med delaktighet, vilket såväl student som konsulter och andra praktiker unisont lyfter fram 

som avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete (Heide, et al.,, 2015, s. 189). 

2.2. Abstrakt bakgrund - Organisationen 

Bakgrunden till problemområdet beskrivs i förstudien för examensarbete som ett 

projekt för att utveckla Sidas process för hanteringen av löner, Löneadministration i Visby. 

Processbeskrivning, Hantera löner är det specifika området som förstudien berör och 

behandlar. På Sida fanns det tidigare ingen processbeskrivning för hanteringen av löner, utan 

den uppkom när löneadministrationen bröts loss från HR avdelningen.  

Sidas huvudkontor ligger på Valhallavägen i Stockholm, men personal finns också 

stationerad ute i samarbetsländerna. Dessutom har Sidas verksamhet lokaliserad till 

Härnösand och till Gotland. Avdelningen för Ekonomi och Administration (EKOADM) är en 

intern stödavdelning för hela Sidas verksamhet och består av tre enheter och en stab. 

Avdelningen ansvarar bland annat för Sidas verksamhetsstyrning (verksamhetsplanering och 

verksamhetsuppföljning, budgetering och prognostisering samt resultat- och 

riskuppföljning). Den ansvarar även för Sidas årsredovisning och budgetunderlag, 

ekonomiadministration, löner, statistik, arkiv samt inspektionsverksamhet (Sidas-

kommunikationsavdelning, 2015). Enheten DAR arbetar främst med dokument- och 

arkivhantering samt löneadministration, hänvisning till bilaga 1. 
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2.2.1. Förbättringsområdet – Kommunikation. Kommunikationskanalen mellan 

avdelningarna kan förbättras och utvecklas ansåg respondenterna i förstudien. Effektivare 

värdeflöde genom processen Hantera löner kan ske genom att kommunikationen mellan 

berörda avdelningar förbättras. Det skulle underlätta hanteringen av löner och påverka det 

kritiska momentet med ständiga kontroller som upprepas och leder till dubbelarbete. Genom 

att förbättra området kommunikationskanaler kan inputen i processen lättare kontrolleras 

samt outputen direkt säkerställas för att uppnå önskat resultat utifrån organisationens 

kvalitetssäkring. Kontrollerna som ständigt genomförs under processtegen i hanteringen av 

löner kan leda till extra arbete i form av att kontrollen inte sker i ett tidigare skede och måste 

skickas tillbaka hela vägen till den berörda avdelningen, HR. Kommunikationen med 

avdelningarna kan förbättras och tydligt skapa en förbättring i arbetsflödet för flera 

intressenter. En förändring skulle resultera i markanta skillnader för medarbetarna inom 

avdelningen, att inte kontrollerna sker i slutstegen av processen. Exempel från respondent 

kan vara att medarbetaren skickar in foto av kvitton som kan bifogas direkt till chefen istället 

för att pappersarbete skall behandlas hela vägen till löneadministrationen. Interna 

kommunikationskanaler mellan avdelningarna, det finns inga skrivna riktlinjer eller 

vederlagda system för hur kommunikationen skall skötas. För tillfället är det upp till var och 

en att inrätta vägar för dialog och kommunikationskanaler som är gynnsamma kopplat mellan 

avdelningarna. En förbättrad kommunikation mellan enheter och avdelningarna bidrar till 

ökad förståelse för organisationens helhet. Förbättring och förändring genom processen 

kommunikationskanalers flödesutveckling, kan gynna det fortsatta arbetet och gör det lättare 

att ta faktabaserade beslut. Skapa ständiga förbättringar genom ett kontrollerat system med 

tydliga riktlinjer mellan avdelningarna.  

Kommunikationskanaler är det valda förbättringsområdet efter genomförd analys 

under förstudien till examensarbete. Det har varit värdefullt att få betrakta och behandla både 

metodik och faktisk tillämpning. Utfallet av förstudiens arbete gav ett grundat resultat och 

skapade förutsättningar inför ett fortsatt arbete. Prioriteringen av förbättringsområdena efter 

kvalitetsverktyg och arbetssätt har varit fördelaktigt. Strategin och intresset hos bägge parter 

sammanstrålades i det slutgiltiga valet av förbättringsområdet, kommunikationskanaler med 

vinkling av processförbättring. 
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2.3. Tidigare avhandlingar 

2.3.1. Informationsutbyte bör påverkas för att säkerställa resultatet. 

Avhandlingen beskriv, försöksplanering innehållande metoder och verktyg, exempelvis 

faktorförsök, som hjälper den som utför experiment att maximera informationsutbytet från 

experimenten och samtidigt minimera mängden resurser som krävs för att nå statistiskt 

säkerställda resultat. Syftet med forskningen i avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap 

om användandet av försöksplanering i kontinuerliga processer genom att undersöka om 

faktorförsök och andra verktyg inom försöksplaneringsområdet är effektiva också i 

kontinuerliga processer. Här utreds, genom intervjuer, experiment och aktionsforskning, 

potentialen i att använda faktorförsök i en kontinuerlig process och en analysmetodik för 

experiment i kontinuerliga processer utvecklas (Vanhatalo, 2007). Resultaten visar att det är 

möjligt att använda faktorförsök i en kontinuerlig process men att det kräver speciella 

överväganden av försöksplaneraren. Exempelvis påverkar den dynamiska karaktären hos 

kontinuerliga processer den minsta möjliga tid som krävs för varje delförsök eftersom en 

omställningstid, mellan varje delförsök, behövs för att de förändringar som görs ska nå full 

effekt i processen (Vanhatalo, 2007). Resultaten visar också att den stora mängden 

korskorrelerade resultatvariabler, som är vanliga i kontinuerliga processer, kan skapa 

problem under planeringen av experimenten. De många och korskorrelerade 

resultatvariablerna är också en orsak till att multivariata statistiska verktyg, som t.ex. 

principalkomponentanalys, kan vara värdefulla hjälpmedel under analysen. Vidare visar 

resultaten att nyttjandet av processkunskap under analysen har en positiv effekt på 

analysresultaten för icke upprepade försök. Eftersom effekter av förändringar i kontinuerliga 

processer ofta förväntas vara små jämfört med processkunskap ge ett värdefullt bidrag vid 

analys av experiment i kontinuerliga processer. Resultaten visar också på vikten av 

exempelvis koordination av personal, information, kommunikation och logistikplanering för 

att lyckas bra med studien i en kontinuerlig process (Vanhatalo, 2007). 

2.3.2. Koordination och informationssystem i företag och nätverk. Att koordinera 

är en grundläggande del av verksamheten eftersom handlingen syftar till att öka 

sannolikheten för att nå mål. Att förstå koordination har engagerat från olika ämnesområden 

under en längre tid. Trots det finns, med utgångspunkt i både teori och praktik, behov att 

studera koordination i både företag och nätverk tillsammans med användning av IT-system. 
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Frågor som behandlas i avhandlingen är följande: hur ser samspelet ut mellan koordination 

inom företag och mellan företag (relationer i nätverk)? Vilken roll har informations-

/kommunikationshantering och informationssystem/IT-system vid koordination? 

Huvudsyftet är att utifrån ett kombinerat företags- och nätverksperspektiv, beskriva och 

analysera koordination av handlingar inom, och av, affärsrelationer samt användning av 

informations- och IT-system. Exempel på teorier och perspektiv som används för att förstå 

koordination är organisationsteori, inter-organisatorisk teori, nätverksansatsen samt teori om 

informationssystem och IT-system. Aktörer, handling och kommunikation som handling 

betonas också. Den empiriska delen av arbetet utgörs av två nätverk; ett inom träindustrin 

och ett inom verkstadsindustrin. Nätverken innehåller både likheter och skillnader och nyttjas 

för att förstå koordination och informationssystem. De IT-system som studeras och 

analyseras är företagsinterna och inter-organisatoriska. Resultatet av studien visar bland 

annat att befintliga koordinationsmekanismer från teori har en otillräcklig förståelse- och 

förklaringskraft vid studier av koordination i företag och nätverk, med och utan bruk av IT-

system, och behöver därför kompletteras. Otillräcklig hänsyn tas också till mänskliga aktörer 

och deras handlingar, företagsextern påverkan, emergenta och dynamiska processer, 

samtidighet och variation samt kommunikation, IT-system och information. En uppsättning 

vyer, ett centralt resultat av arbetet, visar att handling, anpassning, organisering, medel, 

roller, subjekt/objekt och kommunikation samt information är viktigt att inkludera för att 

förstå koordination. IT-systemens alltmer framträdande roll vid organisering, både som reellt 

stöd och hinder vid koordination, diskuteras och problematiseras. En viktig tes i 

avhandlingen är att genom en utvecklad förståelse för koordinations principer och -mönster 

i företag och nätverk stöds utveckling av verksamhetsnyttiga informationssystem. Rika 

empiriska beskrivningar tillsammans med en kombinerad ansats vid analys av 

affärsrelationer samt analys och jämförelse av teorier är också viktiga resultat av arbetet. 

Vidare finns en avslutande reflektion över den eklektiska forskningsansatsen i arbetet 

tillsammans med reflektion över utgångspunkter, datagenerering och kunskapsbidrag (Melin, 

2002).  
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3. Metod 

Metodkapitlet beskriver arbetets struktur och uppbyggnad. Avsnittet berör 

vetenskapligt arbetssätt, användning av datainsamlingsmetoder, dataanalysmetoder, 

reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 

Det vetenskapliga angreppssättet behandlas i symbios med passande metodik. 

Eftersom studiens syfte är att skapa en större förståelse för hur värdeflödet kan förbättras 

mellan interna processer, är det vetenskapliga angreppssättet hermeneutiskt. Det är viktigt att 

inte se processerna i värdeflödet som enskilda beståndsdelar, utan som en sammankopplad 

enhet. Processerna påverkar varandra och för att spegla verkligheten bör objektet angripas 

som en helhet. Eftersom fallstudien utförs i återkommande anknytning till forskningsobjektet 

blir det oundvikligt att bidra med egna tankar och intryck, vilket möjliggörs av det 

hermeneutiska angreppsättet (Davidson & Patel, 2011, s. 28). 

Arbetet behandlar kvalitativa metoder, området är specificerat och tydligt avgränsat 

vilket underlättar arbetet utifrån en kvalitativ studie. Kvalitativa metoder, en djupare 

förståelse av det som studeras med förhållandevis litet urval (Davidson & Patel, 2011, s. 81). 

Kvalitativa intervjuer har så gott som en låg grad av strukturering för att ge respondenten 

möjlighet att svara med egna ord. Utifrån den möjlighet och frihet som skall finnas för 

respondenten att svara fritt används en låg grad av standardisering. När intervjuerna är utföra 

genom att intervjuaren kan ställa frågorna i den ordning som passar bäst i det enskilda fallet, 

beskrivs som låg standardisering (Davidson & Patel, 2011, s. 81).  

Semistrukturerade intervjuer menas vid att forskaren gör en lista över specifika teman 

som skall beröras, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren (Davidson & Patel, 

2011, s. 82). Under några intervjustudier var semiintervjuer mest passande för att skapa stora 

utfall i svaren och berikat informationsflöde angående det specifika området. Variationen 

med några intervjuer i struktur och standardisering för att sedan genomföra några intervjuer 

med semistruktur och låg grad av standardisering. Syftet med kvalitativ intervju beskriver 

Davidson och Patel är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter inom ett 

område. Det innebär därmed att svarsalternativet aldrig kan förutbestämmas, vilket resulterar 

i att en kvalitativ studie alltid riktas mot en abduktivt eller induktiv studie och arbetssätt. 
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Arbetet har i främsta fall strukturerats utifrån ett abduktivt arbetssätt. Det abduktiva 

arbetssättet har den fördel att det inte låser forskaren i så hög grad vilket kan bli fallet i den 

induktiva och deduktiva arbetssätten. Davidson och Patel (2011, s. 24) beskriver den möjliga 

risken med ett abduktivt arbetssätt, att alla är färgade av erfarenheter och tidigare forskning, 

det innebär att ingen undersökningsstudie startar förutsättningslöst. Risken är att forskaren 

använder studieobjekt tidigare erfarenheter och utformar en hypotetisk teori som utesluter 

andra tolkningar (Davidson & Patel, 2011, s. 24). Riskerna är av stor vikt att överväga och 

vara medveten om under metodikens upplägg och arbetsprocessen.  

Studien är inte konfidentiell och organisationens namn redovisas i slutrapporten och 

arbetsprocessen. Projektet har genomförts med stöd av Tonnquist (2014) projektmodell. 

Under projektet tillämpas även den så kallade PDSA-cykeln, med de olika faserna; planera, 

genomföra, studera och lära (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). I arbetet används 

kvalitetstekniska verktyg för att kartlägga och föreslå samband mellan de olika 

förbättringsområdena. Studier och teorier hämtas bland annat från kurslitteraturen (Bergman 

& Klefsjö, 2012). 

3.1. Datainsamlingsmetod 

Metoder är ett redskap för att lösa problem och komma fram till ny kunskap 

(Oxenswärdh, 2017). Arbetsprocessen på organisationen genomfördes i samspråk med 

handledare, Lindstedt. Det finns två olika typer av data, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien. Vanliga metoder 

för att samla in primärdata är intervjuer, enkäter, observationer och experiment. 

Sekundärdata är data som oftast tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger den aktuella 

studien. Sekundärdata samlas in genom bland annat litteraturstudier och vid föreläsningar, 

konferenser och dylikt (Björklund & Paulsson, 2012). Enligt Björklund och Paulsson (2012) 

finns det tre olika typer av intervjuer. I en strukturerad intervju är alla frågor förutbestämda 

och tas upp i strukturerad ordning. En semi-strukturerad intervju byggs på att ämnesområdet 

är bestämt och undersökaren ställer frågor när denne anser det är lämpligt med tanke på 

respondentens svar eller reaktion till föregående frågor. Den sista typen är en ostrukturerad 

intervju, som innefattar ett samtal där frågor uppkommer efterhand samtalet förs framåt.  
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Datainsamling, i form av personliga, öppna och strukturerade intervjuer med 

medarbetare på Sida inom det avgränsade området och speciellt löneadministrationen. Syftet 

med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder (Patel & 

Davidson, 2011, s. 119). Intervjustudien genomfördes vid flertalet tillfällen och vara noga 

förberedd och strukturerad. Inför varje intervju tilldelades information om arbetets syfte och 

mål för att skapa en förståelse hos respondenterna för intervjustudien. 

I en fallstudie är de vanligaste datainsamlingsmetoderna intervjuer, observationer och 

arkivanalys (Davidson & Patel, 2011). Fallstudien har kritiserats mest gällande 

trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Därför måste forskaren 

öppet visa i vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot andra liknande situationer 

för att undvika misstänksamhet (Denscombe, 2016). Studien är en fallstudie som innebär att 

det görs en undersökning på en mindre avdelning och dess intressenter. Vid fallstudier utgår 

vi ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. Fallstudier 

kommer ofta till användning när vi vill studera processer i förändring (Patel & Davidson, 

2011, s. 56). 

3.2. Dataanalys 

De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket kunskap som finns om 

ett visst problemområde innan undersökningen startar. Studien av arbetet är utformat 

explorativt. Utifrån arbetets kunskap och teori finns det luckor och det leder till en 

utforskande undersökning. Utforskande undersökningar beskrev Patel & Davidson   (2011, 

s. 12) som explorativa. Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så 

mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde (Patel & Davidson, 2011, s. 12). 

Metoderna har använts för att analysera och är kopplade till förbättringsarbete samt 

är grunden i kvalitetstekniken. Analysen genomfördes utifrån syftesbeskrivningen och 

frågeställningarna för att styrka strukturer och arbetets uppbyggnad.  

3.2.1. Kvalitetstekniska verktyg. Kvalitetstekniska verktyg har använts under 

arbetet för att kartlägga och föreslå samband mellan de olika förbättringsverktygen för att 

presentera analysen. Studier och teorier behandlas och hämtas bland annat från 

kurslitteraturen Bergman och Klefsjö (2012). 
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3.2.2. Nulägesanalys. En nulägesanalys är en analys avsedd skapa en objektiv bild 

av den egna organisationen, omvärlden, marknaden och konkurrenssituationen. Ibland 

används termen situationsanalys, vilket är en term för lite större företag som funnits på en 

marknad flera år. Den görs något djupare och innefattar flera faktorer än en nulägesanalys. 

Båda analyserna är till för att skapa en utveckling för organisationen. Analysen baseras på 

information som samlats in och ställs sedan mot lämplig teori (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.2.3. Orsak verkan diagram. Orsak-verkan diagram kallas även för 

fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram som introducerades av Kaoru Ishikawa 1943 i 

samband med kvalitetsprogram vid Kawasaki Steel Works i Japan (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 235). Tanken bakom det här diagrammet är att det bygger på att vi skapar olika 

huvudorsaker som är en del av problemet och dessutom är grunden till lösningen på 

problemet. Till varje huvudorsak ska det finnas olika orsaker ett steg djupare i 

problemlösningen. Syftet är att sönderdela förbättringsområdet till ett antal orsaker. 

Resultatet blir att en organisation kan lätt fokusera på den orsaken som har orsakat att 

problemet har gynnats. Det kan finnas ett eller flera områden bakom förbättringsområdet.  

 

Figur 6. Orsak verkan diagram, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 235) 
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3.2.3. Prioriteringsmatris. Prioriteringsmetoden har en praktisk bäring och har 

gjorts genom en kvalitativ helhetsbedömning vikta de identifierade lösningsförslag utifrån 

de olika faktorerna. 

Tabell 1:  

Prioriterings matris 

 1 2 3 

Allvarlighetsgrad 

(A) 

Förslaget nämns i låg 

omfattning hos en/ett 

par intressent. 

Förslaget tas upp 

och är ständigt 

återkommande hos 

flera intressenter. 

Förslaget betonas 

och återkommer i 

hög omfattning hos 

flera intressenter. 

Verksamhetsnytta 

(V) 

Förslaget har en liten 

betydelse för 

verksamhetsnyttan. 

Förslaget skulle 

sannolikt kunna 

förbättra 

verksamheten i 

något avseende. 

Förlaget skulle 

innebära stora 

vinster i form av 

tid, kostnader eller 

högre kvalitet. 

Genomförbarhet 

(G) 

Förslaget uppskattas 

vara svårt att 

genomföra inom 

organisationen. 

Förslaget kan 

möjligtvis användas 

inom 

organisationen.  

Förlaget är lämpligt 

och väl anpassat för 

att implementeras. 

Not: Varje förbättringsförslag och dess prioritering kompletteras med en motivering.  

Tabell 2: 

Exemplifiering av förbättringsmatrisen 

Not: Tabellen redovisar hur analysen genomförts genom prioriteringsvärde.  

Prioriterings- 

nummer 

Förbättringsförslag A V G Prioriterings- 

värde 

Motivering/resonemang 

1 Förslag A 1 1 1 1 (låg) Förbättringen har ringa 

betydelse och ledningsgruppen 

ser ingen anledning till att lägga 

resurser på en implementering. 

3 Förslag B 2 3 2 12 (medel) Förbättringen anses 

högprioriterat då lösningen 

skulle göra stor nytta för 

verksamheten, trots att 

problemet kanske inte är 

uppfattat av flertalet olika 

intressentgrupper. 

2 Förslag C 3 3 3 27 (hög) Förslaget anses inte lika 

högprioriterat som ”Förslag B”, 

med anledning av att det 

uppfattas viktigare och mer 

intressant av ledningsgruppen. 
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3.3. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, belyser det faktum om respondenterna i intervjustudien är trovärdiga. 

Datainsamlingen genom den genomförda intervjustudien var av god reliabilitet, det vill säga 

god tillförlitlighet. Fullständigt reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet 

(Davidson & Patel, 2011, s. 103). När vi inte kan erhålla ett mått på reliabilitet, får vi försöka 

försäkra oss om att undersökningen är tillförlitligt på andra sätt, säger (Davidson & Patel, 

2011, s. 105). Validitet och reliabilitet är ofta sammanflätande inom kvalitativ undersökning 

och studenten använder då sällan begreppet reliabilitet.  

Arbetet innehåller data genom en strukturerade intervjustudie, vilket resulterar i att 

undersökningens tillförlitligs grad då är i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga och 

erfarenhet. Arbetet har inte använt någon observatör under intervjuerna, vilket annars kan 

öka interbedömarreliabilitet. Studien är kvalitativ och omfattar kvalitet och kan kopplas till 

validiteten (Patel & Davidson, 2011, s. 105). 

Validiteten kan generellt sägas vara när arbetet verkligen mäter det som direkt ska 

mätas, vilket intervjustudien gjorde. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den 

teoretiska definitionen och den operationella definitionen (Davidson & Patel, 2011, s. 106). 

Området som önskades beakta var väl genomtalad innan vardera påbörjat intervjutillfälle. 

Respondenterna var förberedda och hade även genomfört några anteckningar för att redovisa 

de mest relevanta delarna av processbeskrivningen och belyst område. Intervjuer generellt 

ger djup och detaljer som gör det möjligt att få en helhetsbild och att förstå komplexa 

frågeställningar. Respondentens resonemang kring en frågeställning kan kontrolleras med 

följdfrågor vilket ger hög validitet (Oxenswärdh, 2016). Det semistrukturerade intervjuerna 

var fördelaktiga och gav arbetet en önskad behandlingsmetod. Arbetet innehåller data genom 

en strukturerade intervjustudie, vilket resulterar i att undersökningens tillförlitligs grad är i 

hög grad relaterad till intervjuarens förmåga och erfarenhet. Arbete har inte använt någon 

observatör under intervjuerna, vilket annars kan öka interbedömarreliabilitet. Studien är 

kvalitativ och omfattar kvalitet och kan kopplas till validiteten (Patel & Davidson, 2011, s. 

105). 
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3.4. Etiska ställningstaganden 

Objektivitet i arbetet är att intervjustudien har genomförts med ett objektivt 

förhållningssätt och bortsett från den egna världsbilden, egna referensramar och tidigare 

kunskap inom området och bortsett från egna känslor i enlighet med etiska förhållningssätt 

(Oxenswärdh, 2016). Urvalet av intervjukandidater har gjorts av handledaren vilket kan 

påverka arbete objektiv. Det är av stor vikt att ta hänsyn till de etiska reglerna under 

arbetsprocessen. Etiska regler så som, informationskravet, samtyckekravet och 

nyttjandekravet bör beaktas. Intervjuerna skede i samtycke med medarbetarna och etiskt 

korrekta i enlighet med forskningsetiken. Utifrån intervju som metod är det som intervjuare 

viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt och bortse från referensramen och tidigare kunskap 

samt att bortse från vad vi känner enligt Oxenswärdh (2017). Inför intervjustudien användes 

en genomarbetad intervjuplan för att strategiskt kunna följa min struktur och inkludera ett 

etiskt övervägande. Intervjustudien var grundad på en relevant metodik utifrån 

frågeställningarna och inkluderade respondentens rättigheter. Det gäller att inte påverka 

respondentens utsago genom att visa gillande eller ogillande. I en intervjusituation och 

intervjustudie uppstår en dynamik och reaktion på möte, det ska intervjuaren inte blunda för 

men det ska inte ta över intervjusituationen (Oxenswärdh, 2017). Etiska regler är av stor vikt 

och det krävs en professionell relation och balans mellan intellekt och känsla. Professionell 

relation innebär instrumentell, uppgiftsorienterad, aldrig ömsesidig. Intervjuaren och 

respondenten har olika förväntningar på varandra och relationen i sig har inget egenvärde. 

Den andra etiska regeln balans mellan intellekt och känsla innebär empati förväxlas med 

sympati, en professionell intervju. Det gäller att fundera på i vilken grad påverkar samspelet 

intervjuns tillförlitlighet och giltighet? (Oxenswärdh, 2017).  

Anonymitet kan handla om att inte röja organisationen eller personer identitet. 

Respondenten har rätt att vara anonym vilket forskaren måste respektera (Oxensswärdh, 

2017). Respondenterna är anonyma i intervjustudie och personinformation behandlas inte. 

Känsliga personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 

det (Davidson & Patel, 2011, s. 74).  
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De fyra forskningsetiska principerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet beskriver att forskaren ska 

informera respondenterna om deras delaktighet i studien och villkor. Samtyckeskravet 

handlar om att forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens 

samtycke. Konfidentialitetskravet handlar om att respondenten skall ha rätt att självständigt 

bestämma om, hur och på vilka villkor de skall delta. Nyttjandekravet handlar om att 

undersökningsdeltagaren inte får utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan i sitt 

beslut att delta eller avbryta sin medverkan (Forskningsetiska principer, 2017). Arbetet har 

tagit hänsyn till alla de fyra forskningsetiska principerna. 

3.5. Sammanfattning metodologi 

Tabell 3:  

Metodologi 

Not: Tabellen är en sammanställning av metodiken som använts under arbete. 

  

  

Vetenskapligt angreppsätt: Hermeneutiskt 

Forskningsansats: Abduktion 

Metodval: Kvalitativ 

Datainsamling: Intervjuer, facklitteratur och 

dokumentation 

Analysmetod: Analys genomförd utifrån de 

kvalitetsteniska verktygens koppling till 

syftesbeskrivningen och frågeställningarna. 
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4. Resultat 

Resultatet redovisas utifrån syftesbeskrivningen och formulerade frågeställningar. 

Liknande data har organiserats efter specifikt område och beröringspunkt. Strukturen på 

resultatet är uppdelad utifrån Del A, Dokumentationsstudie, där relevant data har behandlats 

och en nulägesbeskrivning presenteras. Flödesschema visualiseras i form av en flödesanalys 

och beskrivs i detalj. Del B, Intervjustudies första avsnitt behandlar förändringsprocessen 

som har påverkat löneadministrationen idag. Nästa avsnitt behandlar kommunikationen och 

förhållandet mellan löneadministrationen och HR-avdelningen. Identifiering av 

kommunikationskanaler och den inflödesprocessen mellan avdelningarna.   

4.1. DEL A – Dokumentationsstudie  

Under dokumentationsstudien av hanteringen av löner på löneadministrationen 

baserades arbetet på utvecklingsarbete och de identifierade processflödet för att kunna grunda 

resultatet på nulägesbeskrivningen och processbeskrivningen, Hantera löner.  

Syftesbeskrivningen är att förbättra rutinen för hanteringen av löner och följande 

frågeställning användes för att basera bakgrundsresultatet på, Hur kan flödet i hanteringen 

av löner effektiviseras? 

4.1.1. Nulägesanalys av lönehanteringen. I syfte att svara upp mot externa och 

interna krav på bland annat, mål- och resultatstyrning samt intern styrning och kontroll ska 

Sida arbeta i effektiva processer. Sidas arbete idag struktureras tydligt enligt 

styrdokumentation och den insamlade data utformar en grundläggande plattform för 

effektivisering. Det första steget i att införa ett processorienterat arbetssätt har varit att ta 

fram en karta som beskriver vilka Sidas processer är. Sidas verksamhet delas in i tre 

övergripande processkategorier: Lednings- och styrningsprocesser, skapar förutsättningar för 

huvudprocesserna och de stödjande processerna. Huvudprocesserna utför Sidas uppgifter i 

enlighet med förordningen (2010:1080) med instruktion för Sida och de har alltid externa 

mottagare. Stödjande processer, stödjer huvudprocesserna och har alltid interna mottagare 

(inklusive biståndsverksamheten vid utlandsmyndigheter).  
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Beskrivningen för processen Hantera löner ingår bland de stödjande processerna och 

innehåller fem subprocesser: 

- Hantera masterdata 

- Hantera närvaro- och frånvarorapporter 

- Hantera reseräkningar och utlägg 

- Hantera lönebearbetning 

- Hantera efterbearbetning av löner 

Inom personalavdelningen sker administrationen av utsänd personal på 

utlandsmyndigheterna (UM), som också ingriper moment som rör processen Hantera löner. 

Processen skulle kvalitetssäkras och effektiviseras under 2012. Kontrollåtgärder finns för att 

säkerställa dualitet vid registrering av underlag inför lönebearbetning. Åtgärderna innebär att 

det inte är samma administratör som utför registreringen som utför kontroll av registrering, 

kontrollerna dokumenteras. En genomgång av behörigheter i systemet görs årligen i 

anslutning till årsskiftet genom att jämföra lista över aktiva användare i systemet mot aktuell 

personallista. Kontrollen dokumenteras och processbeskrivningen skall läsas av 

medarbetarna. Processen innehåller flödesscheman som åskådliggör vilka aktiviteter som 

ingår i processen och vem som är ansvarig för genomförande av respektive aktivitet. 

Aktivitetsbeskrivningar beskriver vad som ska göras i respektive aktivitet i en arbetsprocess 

och ger praktisk vägledning till hur medarbetaren och chefer ska genomföra aktiviteten. 

Kontrollbeskrivningar beskriver hur de processrisker som har identifierats för en given 

process ska hanteras.  
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4.1.2. Delprocessen hantera reseräkningar och utlägg. I de redovisade tabellerna 

beskrivs den övergripande informationen för den specifika delprocessen, Hantera 

reseräkning och utlägg, för att tydligt kunna kartlägga delprocessen. Efter informationen 

följs tabellen av flödesschemat, Lönehantering – delprocessen hantera reseräkningar och 

utlägg. I detaljnivå beskrivs det olika aktiviteterna och kontrollerna under flödesförloppet. 

UM är förkortningen för utlandsmyndigheterna, EKOADM är förkortningen för Avdelningen 

för Ekonomi och Administration och DAR är förkortningen för dokument- och 

arkivhantering samt löneadministration. Benämningsnivån beskriver i detalj vilken direkt 

dokumentations numrering som använt för att följa befattningarna. 

Tabell 4: 

Hanteringen av reseräkningar och utlägg 

Processkategori Processnamn Benämnings-

nivå 

Övergripande processkategori  Stödjande process 3 

Ledning- och styrprocessen, 

stödjande processen eller 

huvudprocessen 

Hantera löner löpande redovisning och 

betalningar 

3.9 

Delprocess Hantera Löner 3.9.4 

Subprocess Hantera reseräkningar och utlägg 3.9.4.3 

Processägare General direktörn 

Processförvaltare EKOADM 

Indikatorer för att följa upp 

processeffektivitet 

- 

Inflöde 1 Resebeslut från medarbetare 

Inflöde 2 Medarbetare skickar kvitton för egna 

utlägg samt underlag för avdrag 

Utflöde 1 Importerad ersättning för resa inför 

lönebearbetning  

Utflöde 2 Ersättning för utlägg samt löneavdrag 

inför lönebearbetning 

Styrande dokument för processen  Se nedan 

Stödjande dokument för processen Se nedan 

Not: Sammanställning av övergripande information, delprocessen hantera reseräkningar och 

utlägg. 
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Figur 7: Flödesschema flödesschemat, Lönehantering – delprocessen hantera reseräkningar och utlägg. 
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Tabell 5: 

Aktiviteterna i delprocessen 

Aktivitet RU1: Godkänna resebeslut 

Beskrivning: Godkännande från chef som därmed styrker att resan är beviljad och i 

enlighet med Sidas resepolicy samt korrekt konterad. Chef skriver under 

resebeslut. 

Vem: Beslutande chef 

Formulär och 

stöd: 

Riktlinjer för tjänsteresor för Sida: Intranätet, Personalavdelningens 

information om Tjänsteresor. 

Kontrollåtgärd 

RUK1: 

Chef kontrollerar resa och belopp samt kontering i ett dokumenterat 

resebeslut. Chef stryker aven att resan är i enlighet med Sidas policy. 

Syfte att hantera 

följande risk: 

RI, R3 

Vem: Beslutande chef 

När: Händelse styrt 

Hur: Medarbetaren fyller i en blankett för resebeslut. Blanketten innehåller 

resans syfte, tid kontering samt beräknad kostnad. Blanketten granskas 

och skrivs under av chef som därmed styrker att resan är beviljad samt är 

i enlighet med Sidas resepolicy. Därefter skickas blankett till DAR för 

scanning, beslutsnummer och elektronisk dokumentation i E-doc.  

Medarbetarna vid UM fyller i en blankett för resebeslut i pappersformat 

som skrivs under av chef som därmed stryker att resan är beviljad som är 

enlighet med Sidas resepolicy.  

Kontrollbevis: Av beslutande chef, underskrivet resebeslut. 

Åtgärder vid 

avvikelser som 

upptäckts av 

kontrollen: 

Chef återkopplar till medarbetare som korrigerar underlaget. 

Aktivitet RU2: Manuellt registrera reseräkning 

Beskrivning:  Manuell registrering av reseräkning i Palasso Resor för dem som inte har 

tillgång till egenrapportering i Palasso Direkt (UM och 
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kontraktsanställda). Löneadministrationen mottager följande underlag via 

post: 

- Reseräkning 

- Kopia av resebeslutet där beslutsnumret, ansvarig chefs 

underskrift och kontering (anslag att debitera) ska finnas med 

- Resplan dvs lista på flygtider/motsvarande 

- Verifikationer på utlägg 

- Senaste betalkortsfaktura, om kostnader i samband med denna 

resa hunnit faktureras, alternativt uppgifter från internet om 

kommande debitering på betalkortet.  

Reseräkningens uppgifter registreras manuellt i Palasso Resor av 

administratör.  

Vem: Administratör inom löneadministrationen 

Formulär och 

stöd: 

Lönepärm, anvisningar samt lathundar för reseräkning i Palasso 

Egenrapportering 

Aktivitet RU3: Registrering reseräkning i Palasso Direkt och skicka underlag  

Beskrivning:  Medarbetarna genomför resa och registrerar därefter en reseräkning i 

egenrapporteringen Palasso Direkts Resor. Utskriven och understruken 

reseräkning och underliggande dokumentation postas sedan av 

medarbetare till löneadministrationen. Följande ska löneadministrationen 

tillhanda:  

- Kopia av resebeslutet där beslutsnumret, ansvarig chefs 

underskrift och kontering (anslag att debitera) ska finnas med 

- Resplan/ itinerary dvs lista på flygtider/motsvarande 

- Verifikationer på utlägg 

- Senaste betalkortsfaktura, om kostnader i samband med denna 

resa hunnit faktureras, alternativt uppgifter från internet om 

kommande debitering på betalkortet. 

- Från Palasso utskriven reseräkning som skrivs under av 

medarbetaren.  

Vem: Medarbetare inom verksamheten (ej UM eller kontraktsanställda) 

Formulär och 

stöd: 

Lönepärm, anvisningar samt lathundar för reseräkning i Palasso 

Egenrapportering 

Aktivitet RU4:  Chef attesterar reseräkning 
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Beskrivning: Beslutande chef attesterar reseräkning i Palasso direkt. För UM och 

kontraktsanställda attesterar chefen ifylld reseräkningsblankett som sen 

skickas via post till löneadministrationen.  

Vem: Beslutande chef 

Formulär och 

stöd: 

Lathundar för Palasso Direkt 

Aktivitet RU5: Granska och klarmarkera reseräkningar 

Beskrivning: Löneadministratör tar emot reseräkning samt underliggande 

dokumentation via post. Administratören hämtar sedan upp reseräkningen 

i Palasso Resor och granskar reseräkningen gentemot underliggande 

dokumentation. Därefter klarmarkeras reseräkningen i Palasso Resor och 

reseräkningar med underlag arkiveras. 

Vem: Administratör inom löneadministrationen 

Formulär och 

Stöd: 

Lönepärm 

Kontrollåtgärd 

RUK2: 

Löneadministratör genomför manuell kontroll av registrerade 

reseräkning mot underliggande dokumentation. 

Syfte att hantera 

följande risk: 

R1. 

Vem: Administratör inom löneadministrationen 

När: Händelsestyrt 

Hur: Administratör jämför belopp i tillhandahållen reseräkning med 

underliggande dokumentation (kvitton, biljetter, ect.) 

Kontrollbevis: Av administratör signeras reseräkning, inklusive underlag. 

Åtgärder vid 

avvikelser som 

upptäcks under 

kontrollen. 

Administratör kontaktar medarbetare för kompletterande information och 

/ eller dokumentation. 

Aktivitet RU6: Importerar till Palasso ”Löner” 

Beskrivning: Administratör importerar klarmarkerade reseräkningar från Palasso Resor 

till Palasso Löner samt arkiverar importlista. 
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Vem: Administratör inom löneadministrationen. 

Formulär och 

stöd: 

Lönepärm 

Aktivitet RU7: Godkänna utlägg 

Beskrivning: Chef godkänner alla utlägg om inte är enligt avtal. Ersättningar enligt 

avtal exempelvis läkemedelskvitton som ligger inom 

högkostnadsskyddet, enligt ALFA-avtalet.  

Godkännande av utlägg som inte är enligt avtal för UM. Ersättning för 

utlägg ansöks av medarbetare på blankett ”Egna Utlägg”. 

Vem: Beslutande chef 

Formulär och 

stöd: 

Lönepärm. Riktlinjer för intern och extern representation.  

Kontrollåtgärd 

RUK3: 

Chef kontrollerar alla utlägg som inte är enligt avtal gentemot 

underliggande kvitton. Chef styrker aven att utläggen är i enligheter 

med Sidas policy.  

Syfte att hantera 

följande risker: 

R2, R4 

Vem: Beslutande chef 

När: Händelsestyrt 

Hur: Chef kontrollerar alla utlägg gentemot underliggande dokumentation. 

Genom underskrift att utlägget är beviljat stryker också chef att utlägget 

är i enligheter med Sidas policy; riktlinjer för representation samt att de är 

korrekt konterade. 

Kontrollbevis: Av chef underskriven blankett Egna utlägg med underliggande 

dokumentation. 

Åtgärder vid 

avvikelser som 

upptäckts av 

kontrollen: 

Chef kontaktar medarbetena för uppföljning och eventuella åtgärd. 

Aktivitet RU8: Granska och registrera i Palasso ” Löner” 
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Beskrivning: Administratör granskar tillhandahållet underlag för underlag för 

utlägg/avdrag och registrerar därefter tillhandahållet utlägg/avdrag 

manuellt i Palasso Löner. Samtliga underlag arkiveras. 

Vem: Administratör i löneadministrationen 

Formulär och 

stöd: 

N/a 

RUK4: Löneadministration genomför manuell kontroll av utlägg gentemot 

underliggande dokumentation innan registrering. 

Syfte att hantera 

följande risk: 

R2 

Vem: Administratör inom löneadministrationen 

När: Händelsestyrt 

Hur: Administratör kontrollerar att tillhandahållet utlägg/avdrag är 

underskrivet av chef, stämmer överens med underliggande dokumentation 

samt att det är korrekt konterat. 

Kontrollbevis: Av chef och medarbetare underskriven blankett för utlägg/avdrag samt 

underliggande dokumentation. Samtliga blanketter med underlag signeras 

och arkiveras. 

Åtgärder vid 

avvikelser som 

upptäckts av 

kontrollen: 

Löneadministratörerna kontaktar medarbetarna för kompletterande 

information/ dokumentation. 

Not: Sammanställning av detaljerad information av flödesschemat, Lönehantering – 

delprocessen hantera reseräkningar och utlägg. I detaljnivå beskrivs det olika aktiviteterna 

och kontrollerna under flödesschemat.  
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Tabell 6: 

Risk och kontrollmatris 

Risk ref. Risk RUK1 RUK2 RUK3 RUK4 

R1 Risk för felaktiga reseersättningar 

betalas ut.  

X X   

R2 Risk för felaktig ersättning för utlägg 

betalas ut. 

  X X 

R3 Risk för att medarbetarens resa inte är 

i enlighet med Sidas policy. 

 X   

R4 Risk för att medarbetares utlägg inte 

är i enlighet med Sidas policy.  

  X  

Not: Tolkning av risk och kontrollmatris i flödesschemat, Lönehantering – delprocessen 

hantera reseräkningar och utlägg.  

Tabell 7: 

Kontroller i processen 

  

RUK1. Chefer kontrollerar resa och beloppet samt kontering i ett 

dokumenterat resebeslut. Chef styrker även att resan är i 

enlighet med Sidas policy. 

RUK2.  Löneadministratör genomför manuell kontroll av registrerad 

reseräkning mot underliggande dokumentation. 

RUK3. Chefer kontrollerar alla utlägg som inte är i enligheter med 

avtal gentemot underliggande kvitton. Chef styrker även att 

utläggen är i enlighet med Sidas policy. 

RUK4.  Löneadministratör genomför manuell kontroll av utlägg 

gentemot underliggande dokumentation innan registrering. 

Not: Detaljerad beskrivning och tolkning av kontroller i flödesschemat, Lönehantering – 

delprocessen hantera reseräkningar och utlägg.  
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4.1.3. Utveckling av processbeskrivningen. Anvisning kring processbeskrivningen 

(inkl. flödesschemat), förvaltardokumentet samt beslutet ska utarbetas i enligheten med de 

beslutande mallarna med tydliga anvisningar. Om utvecklingen avser att vidareutveckla en 

redan beslutad processbeskrivning utgår stadgan från den, dock ska gällande format följas, 

och förändringar ska göras med verktyget spåra ändringar. En kommunikationsplan ska 

också tas ram som beskriver hur den nya reviderade processbeskrivningen ska kommuniceras 

till berörda medarbetare och chefer. Planen skall tas fram i enligheten med beslutad mall och 

bör biläggas till beslutet och processbeskrivningen.  

Om det inte redan finns ett ärende för att utveckla och förvalta av berörd process ska 

ett ärende upprättas i Sidas ärende- och dokumentationshanteringssystem. Den första 

versionen av processbeskrivningen ska beslutats samt revideras av förvaltardokumentet, 

uppföljnings principer däremot skall beslutas av generaldirektören. Revideringen av 

processbeskrivningen ska beslutas av processägaren. För registreringen av beslut i Sidas 

ärende- och dokumentationshanteringssystem. Under utveckling av en process kan stöd i 

frågor kopplat till processutveckling ges av generaldirektörens stab. Kontrollåtgärd, där 

förslaget till processbeskrivningen kvalitetssäkras.  

4.1.4. Beslut om processen hantera löner. Bakgrund, enligt Sidas handlingsplan för 

intern styrning och kontroll ska ett antal åtgärder genomföras för att stärka en integrering av 

intern styrning och kontroll i Sidas verksamhet och processer. För att svara upp mot åtgärden 

har personalavdelningen, tillsammans med EKOADM/DAR, som har genomfört en 

processkartläggning av Sidas lönehantering. Kartläggning med flödesscheman, 

aktivitetsbeskrivning, risk- och kontrollmatris har tagits fram. Kartläggningen har resulterat 

i processbeskrivningen, Hantera löner, som tydliggör chefers ansvar vid kontrollåtgärder och 

kvalitetssäkring av underlag som hanteras i relation till lönehanteringen.  

4.2. DEL B – Intervjustudie 

Intervjustudie angående bakrundsliggande faktorer som har format nuläget och 

förhållandet mellan avdelningarna HR och löneadministrationen. Vilka beslut som resulterat 

i den rådande situationen för löneadministrationen och format processen för hanteringen av 

löner. Förändringen som organisationen och den specifika avdelningen EKOADM/DAR gått 

igenom behandlas via en intervjustudie med medarbetare från avdelningen.  
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Förändringsprocessen behandlas i ett avsnitt för att i nästa avsnitt studera inflödesprocessen, 

kopplat till kommunikationen mellan avdelningarna. Följande frågeställning, Hur kan 

förståelsen mellan avdelningarna, löneadministration och HR förbättras? användes för att 

studera förhållandet mellan avdelningarna och förändringens påverkan på den rådande 

situationen samt uppfattningen.  

4.2.1. Förändringsprocessen. Organisationen har genomfört en omfattande 

förändringsprocess i form av en planerad flyttning av delar av huvudverksamheten från 

Stockholm till Visby. Förändringen genomfördes på grund av avlägsnandet av 

försvarsmaktensverksamhet i Visby. Staten ansåg att det var tvungna att omorganisera 

placeringen av utskott och statliga myndigheter för att bidra till arbetstillfällen. 

Organisationen blev en av de berörda myndigheterna, som fick förflytta delar av 

verksamheten som sedan tidigare lokaliserats i Stockholm. Förändringen genomfördes 2008 

och den statliga myndigheten har nu tre kontor runt om i Sverige. Förändringen uppdagades 

och startade på uppdrag av staten för att vidare planeras och struktureras av myndigheten 

internt och externt. 

 Intervjustudien är genomförd med två nyckelpersonen som är välförstådda i den 

specifika förändringsprocessen. Förändringsprocessen som resulterar i uppdelningen mellan 

löneadministrationen och bland annat HR-avdelningen. Studien är avgränsat till det nya 

kontoret och verksamheten i Visby och huvudverksamheten i Stockholm behandlas ytligt. 

Strukturen klargör kring vilka delar som har behandlats bland drivkrafter och 

omstrukturering. Politiska aspekter och de effekter på förändringens utgångspunkter som 

resulterar i en ny aspekt. Respondenternas svar presenteras utefter intervjustudiens frågor 

och svaren behandlas konsekvent från respondenterna. 

4.2.1.1 Hur såg förändringsprocessen ut? Respondent 1. Försvarsmakten 

nedläggning på platsen, fick myndigheter att flytta specifika delar av sina verksamheter som 

berörde runt 620 statligt anställda. Regeringen gav i uppdrag att det statliga myndigheterna 

skulle se över om det finns någon del av verksamheten som skulle kunna flyttas för att bidra 

till ersättningsjobb i Visby. Organisationen beslutade att 30 tjänster skulle förflyttas till ett 

nytt kontor och den nya platsen. Förflyttningen genomfördes 2008 från huvudkontoret i 

Stockholm till Visby. Organisationen gjorde troligtvis en analys av vilken del av 

verksamheten som faktiskt var möjlig att flytta till ny plats.  
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Avdelningen och enheten var tänkbara att flytta utan att skapa ett glapp i verksamheten eller 

i själva servicen. Kontoret utför främst omedelbara stödfunktioner till det operativa delarna 

i organisationen, vilket var främsta orsaken till beslutet. Det fanns en konsult på 

huvudkontoret under förstadiet av förflyttningen för att hjälpa till med övergången och 

förändringen. Arbetsmöjligheten kom direkt på tal och ett val för medarbetarna på 

avdelningen. Befattningarna på huvudkontoret förflyttades och därmed erbjöds medarbetarna 

att flytta med till Visby. Det var dock endast en som valde att flytta med avdelningen till det 

nya kontoret. Efter förflyttningen ägde flertalet nyanställningar rum, som en del av 

förändringen. Huvudkontoret påbörjade en utbildning för några nyanställda för att säkerställa 

flytta in i de nya lokalerna. Utbildningen bestod bland annat av uppbyggandet av en 

kunskapsbank med verktyg som lathundar. Det fanns ingen direkt högre ansvarig för 

förändringen och uppstarten i det nya kontoret. Respondent 1 var en av de samordnare som 

var ansvariga på plats för att uppstarten skulle skapa en normal funktion. Dagliga 

arbetsledning utförs för att komma igång med rutiner samt att genomföra en ständig service 

och kontakt med huvudkontoret. Det var ett uppdrag som alla visste skulle vara tufft till 

början, men resultatet blev bra. Det var ingen från huvudkontoret som var med vid uppstarten, 

utan de var några medarbetare som följde med från enheten, med dokumenthantering från 

huvudkontoret. De agerade en form av mentorer för övriga medarbetare på det nya kontoret. 

Mentorerna hjälpte till med hur arbete skulle ske och utformas. Respondent 2 blev anställd 

tillsammans med ytterligare tre för att driva igen förändringen, och började med att identifiera 

ett förslag och en uppgradsbeskrivning för huvudkontoret. Beskrivningen bestod blanda 

annat av att spalta upp alla arbetsuppgifter som skulle föras vidare till det nya kontoret och 

vad som skulle bli kvar på huvudkontoret. Respondent 2 arbetade fem månader på 

huvudkontoret och lärde sig uppdraget och strukturen innan förflyttningen skedde till det nya 

kontoret. Någon månad senare samma år var det skarpt läge med system och struktur 

implementation på det nya kontoret. 

Vilka var drivkrafterna till förändringen? Respondent 1. Förändringens målbild och 

syfte var behandlat av regeringsbeslutet. Politiken var ledningen och de beslutsfattande 

drivkraften för förändringsprocessen. Tydligt utformat i form av ersättningens arbete på 

grund av nedläggningen av en statlig arbetsgivare. Ingen liknande förändring hade tidigare 

genomförts av organisationen.  
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Drivkrafterna till förändringen var politiska och styrda av en högre beslutsmakt och flera 

andra myndigheter fick samma beslut. Respondent 2. Drivkrafterna för förändringen var ett 

regeringsbeslut och ersättnings arbetet för den statliga organisationens upphörande. Efter 

starten på förändringsprocessen utträdde organisationen internt och med hjälp av en konsult 

vilka delar som var mest lämpliga att flytta. Det resulterade i att det löneadministrationen 

som bröts loss från personaladministrationen.  Syftet och målbilden vart tydlig formulerad 

och redan uttalad när respondent 2 blev anställd med uppdrag under förändringensprocessen.  

Uppstod några hinder under förändringsprocessen? Respondent 2. Den tidigare 

erfarenhet kring förändringsprocesser var av stor vikt då det inte fanns någon tidigare 

dokumentation kring förändringsarbete. Dokumentation och styrning kunde ha vart 

fördelaktig anser respondent 2. Hinder i att inte huvudkontoret tydliggjorde med 

dokumentation de uppdrag och förväntningar som existerade på det nya kontoret.  

Vilka verktyg användes under processen? Respondent 1. Möten som genomfördes i 

verksamheten var i form av dokumenterade gruppmöte. Mötestillfällena användes för att 

redovisa processgången, som kunde variera från detaljnivå till större fokusområden. Det var 

effektivt och används fortfarande veckovis inom verksamheten, för att diskutera stort och 

smått. En utvärdering av förändringsprocessen har inte genomförts, utan det sker istället en 

ständig verksamhetsmätning. Övergången skedde naturligt från huvudkontoret och det stödet 

som huvudkontoret önskade hände via proaktivt kunskapsutbyte och tips, på så sätt minskar 

även behovet av stödet. Respondent 2. Ledningen skulle efter förändringsprocessen 

genomföra ett utfall av arbetsprocessen och analysera resultatet. Det som har framkommit 

och tydliggjorts av resultatet är positivt. Processen innan förändringen ägde rum var stor och 

relativt omfattande. Verktyg som möjligtvis användes var SWOT-analys och nulägesanslys 

för att utforska utgångsläget. Förändringen behandlades först av regeringsbeslutet till 

myndigheten till fortsatt förändring och implementering. Dokumentation och lathundar 

bifogade huvudkontoret med i uppstarten för att underlätta arbetet vid det nya kontoret. 

Lathundar innehöll bland annat hur registrering av anställda skulle bearbetas.  

Hur såg ledarskapets roll ut under förändringen? Respondent 1. Styrningen 

bearbetades ifrån huvudkontoret och ledningen direkt på plats. Ledande på plats var 

verksamhetschefen som byggde det nya kontoret utan projektgrupp. Delaktigheten var hög 

och det utformades en ledningsgrupp runt verksamhetschefen.  
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Lendingensgruppen genomför veckomöten fortlöpande på kontoret. Respondent 2. 

Ledningen styrde ifrån huvudkontoret och gav avdelningscheferna i uppdrag att uträttades 

arbetsuppgifterna succesivt. Respondent 2 fick möjlighet gå med de erfarna medarbetarna 

och lära system som fanns på huvudkontoret.  

Hur såg medarbetarens roll ut under förändringen? Respondent 1. Medarbetarna på 

kontoret var inte delaktiga i förflyttningsprocessens utformande. De tidigare medarbetarna 

på den förflyttade avdelningen utbildade de nyanställda allt som behövdes. Det fanns dock 

en viss ledsamhet hos vissa som inte alls hade tänkt sig att bli uppsagda.  

Det var en stor delaktighet bland medarbetarna och stort ansvarstagande under hela 

förändringsprocessen slutskede. Redskap som användes under processen och fortfarande 

används är processtopp, när ett mindre problem uppstår drar medarbetaren i en liten tofs och 

sammankallas medarbetarna för att gemensamt lösa problemet. Respondent 2. Det anställda 

hade tidigt fått ta beslut om det ville fortsätta med till det nya kontoret eller sluta på 

organisationen. Några medarbetare valde att gå, några gick i tidig pension och en flyttade 

med verksamheten. Det resulterade i att främst nyanställningar till Visby kontoret, det var 

fyra stycken inkluderat respondent 2 som anställdes med förändringen som uppdrag. Det var 

två som började tidigt under uppdragsskedet och förarbete, vilket gav mycket samlad 

information från huvudkontoret. Ingen specifik utbildning gavs utan samarbetet ägde rum 

med tidigare medarbetarna på avdelningarna.  

Hur fördelades ansvaret under förändringen? Respondent 1. Regeringen var den 

drivande och bestämmande med tydlig hierarkisk modell. Ansvaret föll ner från regeringen 

till den statliga myndigheten som i sin tur beslutade kring avdelning och styrande ledning. 

Praktiskt är det omfattande att flytta resurser som transporteras mellan huvudkontoret och 

nya kontoret. Det krävs mer logistik i form av verksamhetsuppdelning och modell jämfört 

med att flytta ett annat område. 2008 genomfördes utbildningar för att ta del av system och 

arbetsuppgifter. Respondent 2, kände ansvar i att ta med kunskap för att kunna leverera till 

huvudkontoret från det nya kontoret. Stegvis förflyttades ansvarsområdet och delarna till den 

nya lokaliseringen. Arbetssätten och strukturen iakttogs och identifierades på huvudkontoret 

för att kunna användas på det nya kontoret. Först efterföljdes den exakta strukturen från 

huvudkontoret, med tiden ändrades delar som det nya kontoret ansåg kvalitetshöjande och 

framför allt effektiviserande.  
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De kvalitetshöjande besluten baserades på tidigare erfarenhet och att se utveckling. 

Respondenten anser att det är viktigt med förbättringar och har vidtagit åtgärder för bättre 

digitalisering, nyttja systemet bättre och bättre uppföljning.  

Hur kan förändringsprocessen utvärderas? Respondent 2 hade önskat ett mer 

förberedande stöd innan förändringen skede. Samordnarna på det nya kontoret fick ta stort 

ansvar och säkerställa resultatet. Samordnare var de som arbeta nära varandra och arbetade 

utefter en utbildningsplan, vilket krävs i en statlig verksamhet. Information delades genom 

ett besked om vem som troligtvis var tvungen att gå, det berodde på arbetsbeskrivningarna. 

När staten fattar beslut utan att räkna på konsekvenser och ser framtida effekten. 

Utvärderingar har inte kunnat genomföras på grund av att det inte funnits tidsutrymme. Det 

ges sällan tid till reflektion och eftertanke. Organisationen är ständigt utsatt för nya 

förändringar och uppdrag, nya beslut som fattas, som gör att medarbetarna måste hänga med 

och uträtta den administrativa strukturen.  

2.2.2 Kommunikationen mellan avdelningarna. Intervjustudie behandlar vidare 

den direkta kommunikationen, kontakten och inflödesporcessen mellan HR-avdelningen och 

löneadministrationen. Vidareutveckling av intervjustudie genomfördes med HR-avdelningen 

och högre befattningsnivå för att identifiera hela flödets förbättringsmöjligheter. Inflödet till 

processen, Hantera löner analyserade med insatt respondent. Frågeställningen som 

övergripande beaktades var, Hur kan kommunikationen mellan avdelningarna, 

löneadministration och HR, underlättas och förbättras? 

Beskrivning av inflödet för löneprocessen. Löneadministratörer, ansvaret för 

lönerevisionsprocessen samt att lönebildningsfrågor är fördelade på olika avdelningar i 

organisationen. Områdesansvaret resulterar i att det finns överlappningar och frågetecken 

kring vem som direkt ansvarar för vad kring lönehanteringen. Inflödet för löneprocessen, är 

en form av sammanlänkning mellan HR och löneadministrationen. Det som kännetecknar 

organisationen är att det finns en total rörlighet på 30% inom arbetsprocesserna, vilket 

påverkar verksamheten i flera aspekter. När en medarbetare nyanställs skrivs ett lönebeslut 

som definierar en specifik lön. Beslutet skickas därefter till löneadministratörerna som 

behandlar informationen i Palasso manuellt. Besluten skrivs förhand och vid förändring som 

påverkar lönen, revideras besluten i ett nytt beslutstagande. Dokumentationen kännetecknar 

inte ett personalbeslut utan ett förändringsbeslut på befintlig anställning.  
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Administratörerna lägger in alla ändringar i systemet med rätt period och information. Det är 

delvis inflödet för löneadministratörerna och för HR är inflödet när en avdelning vill 

rekrytera en person eller förändra något i en persons anställning. HR ansvar för inflödet som 

sker till processbeskrivningen Hantera löner. Löneadministratörerna genomför därefter 

förändringen i lönesystemet manuellt och därefter påbörjas hanteringen av lönerna. Beslutet 

är ett underlag för förändringen i systemet. Varje förändring arrenderar ett beslut som chefen 

för medarbetaren ifråga bearbetar och de beslutet skickas därefter i original papper till DAR 

och löneadministratörerna. Arbetet sker inte med automatisk hantering, utan informationen 

kommer via cheferna per mail eller muntligt, genom att beställa ett beslut från HR-

avdelningen. HR skriver beslutet och föredrar det för att chefen sedan skall skriva under och 

godkänna beslutet. Hanteringen sker alltså inte på mail utan beslutssignatur skickas i original. 

Beställning från chef med alla uppgifter, skriver HR beslut, skickar tillbaka till chefen för 

underskrift, som skickar tillbaka beslutet till HR-avdelningen och skickar det i sin tur till 

DAR. Metoden är standardiserad och utarbetad enligt tydligt arbetssystem hos 

administratörerna, utan behov av styrdokument. Utvärdering sker succesivt och förtillfället 

utvärderas behovet av besluten och omformningen. Strategiskt utvärderas processen delvis 

utifrån förbättringsmöjligheter och kring förenkling av beslutshanteringen. Det handlar inte 

om processeffektiviteten direkt, utan förbättringen i utformning. Utvärdering av 

beslutsprocessen och hanteringen sker inte årligen utan när tid ges.  

Ansvarig part för att säkerställa resultatet under inflödesprocessen. HR-

avdelningen administrerar hela processen och inflödet till DAR. Chefen initierar det genom 

beställning om beslut och skriver på om beslut. Dokumentationen för stora respektive 

mindre beslut är i enlighet med mall och Word-format för varje tillfälle. Det finns mängder 

av olika delar som det kan skickas ett beslut för förändring på, men direktiv om lönen finns 

alltid med för att säkerställa beslutet.   

Hanteringen av utlägg och reseersättning, medarbetaren skickar med kvitton och 

begär utbetalning via lönehanteringen. Hanteringen av utlägg kopplat till löner har tidigare 

skötts av HR-avdelning. Den har olika infallsvinklar och behandlas olika utifrån 

medarbetaren som ansöker. Det administrativa ansvaret för medarbetaren varierar och kan 

skilja sig från förutsättningarna som råder. Hanteringen med utlägg kopplat till löner kan ske 

under speciella situationer och med stor variation.  
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Rutiner med utlägg hanteras vanligtvis på HR-avdelningen och assisteras för att sändas 

vidare till löneadministrationen. Grunden skapas när HR assisterar och skickar underlag till 

DAR för att behandlingen av utlägget skall kunna fortgå. Vissa delar i hanteringens procedur 

har DAR helt tagit över från HR. Diskussion fortgår kring hur stora delar som skall tas över 

av DAR från HR. I vilken omfattning skall Visby kontoret ta över och sköta på distans till 

huvudkontoret? Anledningarna till att HR genomför hanteringen är delvis att medarbetarna 

som söker utlägg, exempelvis inte har några chefer som kan sköta deras procedur med utlägg 

och underskrift. HR administratörerna måste därmed assistera för att trygga flödet i 

processen. DAR anser även att det är en trygghet när HR sköter hanteringen av avtalen. HR 

så sin del önskar dock att DAR bör sköta hanteringen fullständigt, när det är ekonomiskt och 

behandling av kvitton. HR anser att det bör vara möjligt att hantera kvittoutläggen i 

anslutning till när placeringen i lönesystemet sker. Kvitton kontrolleras idag av HR för att 

sända vidare dem till löneadministrationen. Kontrollerna granskar om summan 

överensstämmer med begärt utlägg.  

Hur lång tid tar arbetet från HR till Löneprocessen och vad är ert önskade tidsvärde? 

Från det att cheferna skickar underlaget till dess att beslutet har bearbetats till dess att de 

hamnar hos DAR tar det fem till sju dagar när allt löper på som det ska i proceduren mellan 

alla enheter. Stabilt resultat som uppskattas tar fem till sju dagar är det godkända värdet för 

flödet idag. Det finns inget beräknat nyckeltal på hur lång tid det tar för hela flödet. Ett 

förbättrat värde för flödet är önskvärt för att optimera hanteringen. Procentuellt tar 10–20% 

av beslutshanteringarna längre tid än sju dagar. Några fall tar betydligt längre tid att behandla. 

Orsaken till de specifika bortfall med längre behandlingstid är postgång, att beslut kan 

glömmas bort i inkorgar och helt försvinna längs hanteringen. Administratörerna ska notera 

ständigt var beslutet befinner sig för att kunna spåra och identifiera tidsintervall.  

Löneadministrationen kvalitetssäkrar besluten ständigt och kontrollerar utfallet för att 

standardisera arbetssättet. HR-avdelningen arbete sker öppet och relativ smidigt mot 

löneadministrationen, trots den distanserade lokaliseringen efter förändringsprocessen. Vissa 

avtalsfrågor och avtal hantering kan behöva diskuteras direkt vilket inte finns samma 

möjlighet till nuläget. Kvaliteten i arbetet skiljer sig dock inte direkt trots distansen mellan 

avdelningarna.  
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5. Analys och diskussion 

Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar har stor betydelse för att 

organisationen ska kunna verka i en föränderlig omvärld, effektivisera de egna processerna 

och möta ständiga ökade kundkrav (Sörqvist, 2014). Analysen struktureras utifrån 

dokumentationsstudien och intervjustudien för att sammanfogas i förbättringsförslagen. Plan 

för genomförande och implementeringen redovisas slutligen och slutsatsen knytas an till 

syftesbeskrivningen.  

5.1. DEL A – Dokumentationsstudie  

Under dokumentationsstudien av hanteringen av löner på löneadministrationen 

baserades arbetet på utvecklingsarbete och de identifierade processflödet för att kunna grunda 

resultatet på nulägesbeskrivningen och processbeskrivningen Hantera löner. Processen 

innehåller flödesscheman som åskådliggör vilka aktiviteter som ingår i processen och vem 

som är ansvarig för genomförande av respektive aktivitet. Aktivitetsbeskrivningar beskriver 

vad som ska göras i respektive aktivitet i en arbetsprocess och ger praktisk vägledning till 

hur medarbetaren och chefer ska genomföra aktiviteten. Kontrollbeskrivningar beskriver hur 

de processrisker som har identifierats för en given process ska hanteras. 

Processbeskrivningen visar på ständiga kontroller och hanterande struktureras utefter det 

passande flödet.  

Huvudprocesser har till uppgift att tillgodose externa kunders behov och utföra 

huvuduppgiften organisationen har, till exempel att förädla varor eller tjänster som skapar 

värde för kunden (Bergman & Klefsjö, 2012). Stödprocesser har till uppgift att stödja 

huvudprocessen och tillhandhålla resurser som är nödvändiga för huvudprocessen. Det 

beskrivna kunderna till stödprocesserna är interna organisationen, vilket beskriver relationen 

mellan HR-avdelningen och DAR. Exempel på stödprocesser kan vara administrativa 

processer, underhåll eller rekrytering (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledningsprocesser har till 

uppgift att sätta mål, besluta om strategier och stödja förbättringar av de övriga processerna. 

Ledningsprocesser har interna kunder i form utav revisioner, målsättningsprocesser och 

strategisk planering, och de övriga processerna är också kunder till ledningsprocesserna 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Sidas verksamhet delas in i tre övergripande processkategorier: 

Lednings- och styrningsprocesser, skapar förutsättningar för huvudprocesserna och de 

stödjande processerna.  
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I huvudprocesserna utförs Sidas uppgifter i enlighet med förordningen (2010:1080) med 

instruktion för Sida och de har alltid externa mottagare. Stödjande processer, stödjer 

huvudprocesserna och har alltid interna mottagare (inklusive biståndsverksamheten vid 

utlandsmyndigheter).  

 Hanteringen av beslutsprocessen är kontinuerlig och ständigt pågående. 

Dokumentation är strikt behandlad och skall följa specifika direktiv för att kontrollera 

arbetssättet. Regler präglar ständigt det hårda satta ramarna för processbeskrivningen inom 

lönehanteringen. Bakgrund, enligt Sidas handlingsplan för intern styrning och kontroll ska 

ett antal åtgärder genomföras för att stärka en integrering av intern styrning och kontroll i 

Sidas verksamhet och processer. Lönehantering är ett stort och viktigt område med många 

lagar och regler. Lön är också den enskilt största utgiftsposten för många företag, och en 

mycket viktig faktor att säkerställa.  

Lönehanteringen är en strikt bevakad process, vilket styrks i sammanhanget med de 

många kontroller som ständigt måste genomföras av löneadministrationen. Att en extern part 

inom organisationen ytterligare genomför en kontroll för att säkerställa resultatet av rutinen 

för hanteringen av löner gör att faktorerna är detaljerade. Det detaljerade faktorerna hanteras 

ytterligare via regler och förordningar som styr utvecklingsmöjligheterna och ramverket.  

Den tydliga processbeskrivningen är detaljerat formad och påvisar flertalet 

processteg för förloppet och identifierar hanteringen av löner. Resultatet belyser först det 

övergripande delarna som hanteringen behandlar för att sedan preciseras på delprocessen 

hantera reseräkningar och utlägg för att tydligt kunna kartlägga delprocessen. Efter 

informationen följs tabellen av flödesschemat, Lönehantering – delprocessen hantera 

reseräkningar och utlägg. I detaljnivå beskrivs det olika aktiviteterna och kontrollerna under 

flödesförloppet. I syfte att svara upp mot externa och interna krav på bland annat, mål- och 

resultatstyrning samt intern styrning och kontroll ska Sida arbeta i effektiva processer. Det 

första steget i att införa ett processorienterat arbetssätt har varit att ta fram en karta som 

beskriver vilka Sidas processer är. En process består av en aktivitet som omformas/ förändrar 

input till output med hjälp av tillgängliga resurser (Vanhatalo, 2007). Processens mål är att 

tillfredsställa sina externa/interna kunder med den vara eller tjänster som produceras med så 

lite resurser som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 461). Processen bör leverera värde 

till samtliga berörda externa och interna intressentgrupper. (Ljungberg & Everth, 2012).   
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En ständig återkoppling av informationen mellan, leverantören, process och kund är 

betydande del för att ständigt kunna förbättra processen och tillfredsställa kunden (Bergman 

& Klefsjö, 2012). En tydlig kartläggning av processområdet är en start för att etablera 

förbättringsåtgärder och utveckla förbättringen från grunden i processflödet. Fokus på 

processer är ett av kärnvärdena inom TQM och kopplas samman med metoder som 

processledning och verktyg såsom processkartor och system. Processledning, eller Process 

Management, ses ofta som en viktig förutsättning vid arbete med TQM (Bergman & Klefsjö, 

2001).  

En process består av en aktivitet som omformas/ förändrar input till output med hjälp 

av tillgängliga resurser. Dokumentationsstudien av Hantera löner, följer ett kontrollerat 

perspektiv och var aktivitet tydliggörs. Input kan vara information eller materiel som 

omvandlas till output i form av tjänster eller varor. Processens mål är att tillfredsställa sina 

externa/interna kunder med den vara eller tjänster som produceras med så lite resurser som 

möjligt  (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 461). Att koordinera är en grundläggande del av 

verksamheten eftersom handlingen syftar till att öka sannolikheten för att nå mål (Melin, 

2002). Resursförbrukningen är en kärnpunkt i processbeskrivningen för hanteringen av löner. 

Hanteringen följer ett strukturerat led men bearbetas på ett effektivt sätt. Resursen som 

används för förloppet kring delprocessen reseräkningar och utlägg transporteras mellan olika 

parter och begränsas i sin effektivitet. Resurserna som stödjer processflödet är baserade i 

olika enheter och avdelningar, vilket är ett måste för att kunna behandla de specifikationer 

som krävs av dokumentationsarbete och beslutshanteringen. En effektivisering av 

arbetssättet genom ett specifik processfokus styrt av processledning. Avsikten att avspegla 

fokusområden och koncentrerad behandling av processen omfång för att utveckla den 

inriktade processen (Lundeberg, 1993, s. 113). 

Att leda handlar i mångt och mycket om att kommunicera (Heide, et al.,, 2015, s. 

119). Kommunikationen och flödet mellan processtegen och avdelningarna måste ske 

succesivt för att inte bromsa beslutsprocessen och det önskade resultatet. En ständig 

återkoppling av informationen mellan, leverantören, process och kund är väsentlig del för att 

ständigt kunna förbättra processen och tillfredsställa kunden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Informationen och inflödet till hanteringen av löner begränsas på grund av omfattande 

förflyttning av beslutet och handlingarna.  
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Kommunikationen måste var ständig och flödande för att besluten och flödet skall vara 

kontinuerligt. Processer handlar till stor del om koordinationen mellan människor, det vill 

säga om överenskommelser mellan individer som samverkar och individers kompetens. 

Kommunikation har blivit en nyckelfaktor i en välfungerande organisation enligt (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Samverkan är viktigt, inte minst därför att det största 

förbättringspotentialen idag ofta finns i det administrativa arbetsflödet, beskrev Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 457). 

Kartläggningen av processbeskrivningen, Hantera löner, som tydliggör chefers 

ansvar vid kontrollåtgärder och kvalitetssäkring av underlag som hanteras i relation till 

lönehanteringen. Det administrativa arbetsflödet är förbättringsåtgärder som speglas av 

studien kring kommunikationskanalerna mellan HR-avdelningen och löneadministrationen. 

Utöver de bägge parterna är avdelningschefen inkluderad för att styrka information. I 

resebesluten för medarbetare, har parten en central del i förloppet. Processbeskrivningen 

redovisar det antal delar som är beroende av den beslutande chefen på avdelningen. 

Tabell 8: 

Exempel aktivitet ur dokumentationsstudien  

Aktivitet RU1: Godkänna resebeslut 

Beskrivning: Godkännande från chef som därmed styrker att resan är beviljad och i 

enlighet med Sidas resepolicy samt korrekt konterad. Chef skriver under 

resebeslut. 

Vem: Beslutande chef 

Not: Tabellen tolkar och behandlar parterna som måste styrka information i flödet. 

Processtegen fortlöper och behandlas vidare av respektive enhet för att kontrollera 

resultatet. Blanketten måste stärkas med dokumenterat underlaget hos respektive part och 

avdelning. Effektiviteten hämmas i lönehanteringens processförlopp på grund av 

kommunikationskanalerna och det granskade inflödet.  

  



47 

 

Tabell 9: 

Exempel aktivitet ur dokumentationsstudien  

Aktivitet RU4:  Chef attesterar reseräkning 

Beskrivning: Beslutande chef attesterar reseräkning i Palasso direkt. För UM och 

kontraktsanställda attesterar chefen ifylld reseräkningsblankett som sen 

skickas via post till löneadministrationen.  

Vem: Beslutande chef 

Not: Tabellen tolkar och redogör aktivitetens innehåll. Tolkningen bevisar att blanketten 

skickas via post till löneadministrationen. 

 Värdeflöde är en sekvens av aktiviteter som krävs för att förädla en produkt eller 

tjänst, innefattar både material- och informationsflödet. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Effektiviteten för hanteringen av reseräkningar och utlägg skulle kunna förbättras genom att 

påverka flödet i ett kontinuerligt ledsystem. Underlag för utlägg skulle kunna registreras och 

skickas elektroniskt för att påbörja behandlas. Den exakta dokumentationen och kvitton 

skulle kunna skickas direkt när det finns möjlighet för att enbart säkerställa den genomförda 

registreringen av medarbetaren och beslutande chef. Flödet i processen för inflödet till 

löneadministrationen skulle därmed kunna initieras. Granskningen bygger på ett 

processfokus med önskat effektivitet och förbättring av arbetssätt för att gynna 

medarbetarnas arbetssätt.  

Processbeskrivningen bör ständigt skapa förutsättning för förbättringar och teknisk 

utveckling kan vara gynnsamt för processen hantering och nulägesflöde. Processledning, kan 

kategoriseras utifrån systemets förmåga att maximera intressentvärde och minimera 

intressentskada  (Ljungberg & Everth, 2012). Ett processbaserat synsätt för att kontrollera 

och hantera drift som ofta tillskrivs W. Edwards Deming och hans PDSA-cykel (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  
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5.2. DEL B - Intervjustudie  

Intervjustudie angående bakrundsliggande faktorer som har format nuläget och 

förhållandet mellan avdelningarna HR och löneadministrationen. Vilka beslut som resulterat 

i den rådande situationen för löneadministrationen och format processen för hanteringen av 

löner. Det är processerna i organisationer som knyter samman historien med framtiden och 

som gör skeenden möjliga att förutse, om än med viss osäkerhet (Bergman & Klefsjö, 

Kvalitet från behov till användning, 2012, s. 456ff). Det är utifrån fokus på processerna som 

vi kan genomföra förbättring i verksamheten beskrev Bergman och Klefsjö (2012). 

Förändringen som organisationen och den specifika avdelningen EKOADM/DAR gått 

igenom behandlas via en intervjustudie med medarbetare på löneadministrationen. 

Intervjustudien behandla två områden, den beakta förändringens påverkan och bakgrund till 

det som är nuläget inom löneadministrationen. Löneadministrationen sammankopplas senare 

med HR-avdelningen som utgör inflödet i processen. Beslut som resulterat i den rådande 

situationen för löneadministrationen och format processen för hanteringen av löner. 

Förändringen genomfördes på grund av avlägsnandet av försvarsmaktensverksamhet i Visby. 

Staten ansåg att det var tvungna att omorganisera placeringen av utskott och statliga 

myndigheter för att bidra till arbetstillfällen. Förändringen uppdagades och startade på 

uppdrag av staten för att vidareplaneras av myndigheten internt och externt. 

Kulturförändringen skulle minimeras och understödjas av tydliga styrdokument för att 

hantera processer i enlighet. Perspektivet betraktas som organisationsförändring som en 

rationell beslutsprocess (Jacobsen, s. 361). Beslut om förändringar ska baseras på fakta, för 

att ge bevisande material till både ledningen och medarbetare. Dialogen kan sammanlänkas 

med delaktighet, vilket såväl student som konsulter och andra praktiker unisont lyfter fram 

som avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete (Heide, et al.,, 2015, s. 189). Den 

bakrundliggande förändringen får inte prägla avdelningarna kring 

kommunikationshanteringen och värdeflödet. Avståndet mellan HR-avdelningen och 

löneadministrationen kan enligt studien i stundvis missgynna kommunikationen, något som 

måste effektivt utvecklas. Genom en aktiv kontakt och kontinuerliga sammankomster med 

videosammankomster. 
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5.3. Prioritering av förbättringsförslag 

Prioriteringen har gjorts utifrån den metodik som beskrivits i teorin. Det följer en 

sammanfattning av de olika förbättringsförslagen, dess prioriteringsordning, uppskattningar 

av allvarlighetsgrad, genomförbarhet och verksamhetsnytta samt total kvot i form av 

prioriteringsvärde (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 495). Prioritering av förbättringsförslagen 

har gjorts genom att sammanställa dem i ett matrisdiagram (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s.492). De tre faktorerna värderas utifrån en skala på ett till tre, enligt tabell 10, för att sedan 

multipliceras för att få en kvot, ett prioriteringsvärde, vilket fungerar som en stöttepelare och 

diskussionsunderlag i prioriteringen. Förbättringarna prioriteras således utifrån en kvalitativ 

helhetsbedömning, där högst prioriteringsvärde inte nödvändigtvis behöver innebära det 

slutgiltigt högst prioriterade förbättringsförslaget. Förbättringsförslagen resulterade från 

utsagor och granskning från dokumentationsstudien och intervjustudien. 

Tabell 10: 

Prioritering av förbättringsförslag 

Prioriterings- 

nummer 

Förbättringsförslag A V G Prioriterings- 

värde 

Motivering/resonemang 

1 Elektronisk 

beslutshantering. 

3 3 2 18 Motivering beskrivs på s. 50 

2 Direkt registrering 

och rapportering av 

medarbete för 

reseräkningar och 

utlägg. 

2 3 2 12 Motivering beskrivs på s. 49 

3 Delaktighet och 

kontinuerliga 

utvärderingar. 

1 2 3 5 Motivering beskrivs på s. 50 

Not: Tabellen är en egen tolkning och redovisar prioriteringsnumren för 

förbättringsförslagen. 

Direkt registrering och rapportering av medarbete för reseräkningar och utlägg. 

Genom att registreringen sker direkt av medarbetare kan processen initieras tidigare och bidra 

till ett jämnare flöde för delprocessen hantera reseräkningar och utlägg. Förbättringsområdet 

är högprioriterat då en eventuell lösning skulle göra stor nytta för avdelningen och hela 

organisationens kommunikation. 
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Delaktighet och kontinuerliga utvärderingar. Delaktigheten kopplas till 

organisationskulturen, vilket kan vara svårt att identifiera. Kontinuerliga utvärderingar kan 

gynna kommunikationen och engagemangen på respektive avdelning.  Förlaget anses inte 

lika högprioriterat som resterande. Förbättringsområdet är dock övergripande och resultera i 

ständiga förbättrings möjligheter, som kopplas till hörnstensmodellens arbeta med processer 

och ständiga förbättringar. 

Elektronisk beslutshantering. Genom förbättring av inputen och outputen till 

processen kan effekten påverka hela organisationen. Respondenter och ledningsgruppen har 

stort intresse av fortsatt utveckling och granskning. Ledningens engagemang är 

värdegrunden i hörnstensmodellen och värderingen i TQM (Bergman & Klefsjö, Kvalitet 

från behov till användning, 2012). 

Förbättring av rutiner för hanteringen av löner är enligt prioritering matrisen en 

elektronisk beslutshantering. I nuläget hanteras dokumentationen via brev och 

pappershantering via posten.  Flödet skulle effektiviseras från fem till sju dagars hantering 

till att de skulle det kunna ta två dagar att hantera beslutet. Vid elektronisk hantering skulle 

inte enbart hanteringen gå fortare utan besluten skulle inte heller försvinna längs vägen. Figur 

8 visar starka utkristalliserade faktorer för fördelaktigheten med att införandet av 

elektroniska beslutshantering mellan avdelningarna. De utkristalliserade faktorerna 

resulterade från utsagor från dokumentationsstudien och intervjustudien.  

 

Figur 8. Fördelaktiga faktorer med införandet av elektroniska beslutshantering  
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5.4. Plan för genomförande av effektivisering av rutiner för hanteringen av löner 

Med hänsyn till det kvalitetstekniska verktyget PDSA-cykel kan analysen behandla 

den faktiska vikten vid att belysa ett ständigt utvecklingsarbete och påvisa nya optimeringar. 

Studien visar att minskad postgångshantering kan vara det mest effektiva förbättrade rutinen 

för hanteringen av löner. Första steget är att se till att minimera den manuella hanteringen för 

flödet av löner. Det kommer att spara tid och kan dessutom undvika felinmatningar, för att 

säkerställa och kontrollera vid ett senare skede i processflödet. Effektiviseringen kommer att 

resulterat i en smidigare inflödesprocess till löneadministrationen.  

Genom att ständigt skapa förutsättningar för utvärdering och delaktighet kan 

kommunikationen mellan avdelningarna gynnas. Direkta schemalagda möten för att 

gemensamt skapa en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen är ett stöd när 

avdelningarna ska planera vad som är den bästa kommunikationsinsatsen för direkt 

målgrupp, både internt och externt. Heide, Johansson & Simonsson (2005) menar att det är 

viktigt att informationen måste kommuniceras ut på ett strategiskt vis och att ledningen inte 

bara fokuserar på att kommunicera ut till de tänkta personerna, utan även ser till att 

informatörerna är väl förberedda för att hantera uppgiften. Planen för att effektivisera 

processen är att ledningen inför ett arbete med förbättringscykeln. Förbättringscykeln PDSA 

(Plan-Do-Study-Act) är en symbol för den ständiga kvalitetsutvecklingen och används inom 

förbättringsarbeten (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). När systemen integreras mellan 

avdelningarna i en elektroniks beslutshantering skulle bortfallet av beslut minimeras med 

cirka 10 - 20 %. Genom att beslutshanteringen sker i ett elektroniks internt system kan 

dokumentet följas direkt i processkedjan, det resulterar i att ett beslut aldrig försvinner 

spårlöst. Värdeflödet i lönehanteringsprocessen kommer direkt att kunna effektiviseras. 

Bortfallet av dokumentation är främst orsakad av postgång, att en part glömmer bort att 

skicka pappret som resulterar i dubbelarbete, tidsförlust och försening av ytterligare rutiner. 

Det elektroniska beslutsystemet skulle utöver att förenkla processflödet och det identifierade 

värdeflödet även bidra till en underlättande kommunikationskanal mellan avdelningarna. 

Den önskvärda hanteringstiden skulle troligtvis förminskas från fem till sju dagar till två 

dagar. System skall vara tillgängligt och skapa möjlighet för att signera digitalt men även att 

skriva ut besluten för arkivering. Behandling av förordningar och regler kan tas hänsyn till 

och den exakta pappersdokumentation som krävs kan behandlas utifrån dess restriktioner.  
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5.4.1. Implementering av förbättringsförslag. Implementering av förbättringen kan 

behandlas utefter PDSA-cykel (2012, s. 46) steg kombinerat med Kurt Lewin (2014, s. 76), 

trestegsmodell för implementering av förändring. Modellen behandlar begreppen tina upp, 

ändra, befäst (unfreeze-change-refreeze) för att strategiskt implementera det nya 

förbättringsförslaget. Planeringen i PDSA-cykel är att genomföra en kommunikationsplan 

för att integrera alla berörda avdelningar och säkerställa alla målbild. Före förändringen är 

det viktig att skapa delaktighet genom att ska en dialog inför förändring. Hönstensmodellens 

ena byggsten är skapa delaktighet. Ett engagerat ledarskap är nyckel till att lyckas, likt 

hörnstensmodellen där alla byggstenar kopplat till ett engagerat ledarskap. När planeringen 

tagits fram genom avdelningsmöten kan en struktur för att tina upp lönehanteringen 

övervägas. Genom dialog och kommunikation kan de direkta orsakerna till förbättringen 

kartläggas vidare. Stora problem måste brytas ned i mindre, hanterbara problem (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 228). Besluten som tas fram måste baseras på fakta, som 

hörnstensmodellen tydliggör (2012, s. 32). En intern projektgrupp skapas eventuellt extern 

konsult anlitas för att ändra. Enligt PDSA-cykeln är ändringen det faktiska agerandet och den 

elektroniska beslutshanteringen implementeras. Steget studera handlar om att studera 

effekterna av åtgärder som vidtagits. Utvärderingar bör ske löpande för att arbete med 

ständiga förbättringar (Ljungberg & Larsson, 2017 s. 282). Arbete med processer gör Sidas 

i nuläget men det är viktigt att skapa en kontinuitet genom utvärderingar. Befäst fasen i 

implementeringen handlar om att fastslå förbättringen i organisationen. Arbete efter 

förändringen studeras enligt PDSA-cykeln innan det sista steget, lär. Steget lär handlar om 

att hela tiden ta lärdom av förbättringsarbetet så att man undviker samma typ av problem 

igen. Det är också viktigt att analysera hur arbetet med problemlösningen fungerade så att 

även sättet att lösa problem förbättras (2012, s. 229). Var förbättringen fördelaktig och gav 

ett positivt resultat ska förbättringen spridas. 
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5.5. Slutsatser 

Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar har stor betydelse för att 

organisationen ska kunna verka i en föränderlig omvärld, effektivisera de egna processerna 

och möta ständiga ökade kundkrav så att en bra effektivitet uppnås (Ahrenfelt, 2016). 

Verksamheter strävar efter att uppfylla eller helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga resursförbrukning. Skedet kan organisationen uppnå genom 

ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus på verksamhetens 

processer. I en hållbar och framgångsrik organisation är kundorienterad 

verksamhetsutveckling och kvalitet en välplanerad ledningsfråga (Sörqvist, 2014). Arbeta 

med processer, att arbeta ständigt med förbättring, att basera beslut på fakta samt att 

skapaförutsättningar för delaktighet inom organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 32).  

När möjligheten för delaktigheter och utvärdering skapas kan organisationens 

kommunikationsprocess utvecklas. Få organisationer skulle anmärka mot det generella 

påståendet att kommunikation är avgörande för organisatoriska processer, välfungerande 

verksamheter och tillfredsställelse bland kunder och medarbetare. Ett kontinuerligt 

förbättringsarbete kan skapas genom ständig utvärdering och granskning inom 

organisationen. Ett förbättringsarbete kännetecknas även av Total Quality Management 

(TQM) (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 38-50). 

Utifrån arbetsmetodik har slutsatsen säkrats kring förbättringsmöjligheterna för 

hanteringen av löner hos löneadministrationen. Rutiner kring hanteringen kan säkerställas 

med hjälp av den insamlade data. Del studie A redovisade nuläget och hur 

processfokuseringen kan säkerställas. Nu när nuläget kartlagts och data sammanställs kan 

förbättringar skapas. Del studierna sammanfogade möjligheten för elektroniska 

beslutshantering och möjligheten att effektivisa värdeflöde genom hela processen. 

Granskningen av inflödet till processen, hantera löner identifierade 

kommunikationskanalerna i nuläget.  
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Genom en implementering av förbättringsförslaget, kategoriseras och behandlas de 

tre frågeställningarna enat. 1. Hur kan kommunikationen mellan avdelningarna, 

löneadministration och HR, underlättas och förbättras? 2. Hur kan flödet i hanteringen av 

löner effektiviseras? 3. Hur kan förståelsen mellan avdelningarna, löneadministration och 

HR förbättras? Tillsammans bildar de en plattform för angreppsättet att appliceras mot. 

Kommunikationen mellan avdelningarna underlättas genom det elektroniska 

beslutshanteringen som verktyg. Värdeflödet effektivisares genom minskad postgång och 

delaktigheten gynnas genom strukturerade utvärderingar för att arbeta med ständiga 

förbättringar inom organisationen. 

5.6. Metoddiskussion  

Metodiken som strukturerat arbetet har varit angreppsbart och preciserat utifrån 

omsättningarna. Den tillhandahållna data från dokumentationsstudie var omfattande och 

fördelaktigt noga detaljerat. Den informativa data kunde resulterade i en säkerställande 

dokumentationsstudie. Det vetenskapliga angreppssättet behandlas i symbios med passande 

metodik. Resultatet var svårt att begrunda i tidigare arbeten och liknande syftesbeskrivning. 

Hanteringen av löner har behandlats med andra referensramar och utan fördelaktigt resultat. 

Eftersom studiens syfte är att skapa en större förståelse för hur värdeflödet kan förbättras 

mellan interna processer, är det vetenskapliga angreppssättet hermeneutiskt. Min detaljerade 

förberedande planering har varit behjälplig längs arbetsprocessen, tidsdisponeringen har 

dock varit svår att beakta.  

Arbetet behandlar kvalitativa metoder, området är specificerat och tydligt avgränsat 

vilket underlättar arbetet utifrån en kvalitativ studie. Kvalitativa undersökningar är tids- och 

arbetskrävande då intervjuer ger stort textmaterial (Patel & Davidson, 2011, s. 120). Det är 

ofta praktiskt att göra löpande analyser när det arbetas med en kvalitativ undersökning. 

Löpande analys är en aspekt som skiljer kvalitativa undersökningar från kvantitativa, där 

arbetet vanligen väntar med all bearbetning tills allt material är insamlat (Patel & Davidson, 

2011, s. 121). Arbetet består av kvalitativa intervjuer utifrån en abduktiv ansats. Vikten av 

relevant teori är kopplat till arbetssättet utifrån den valda arbetes ansatsen. Det abduktiva 

arbetssättet har den fördel att det inte låser forskaren i så hög grad vilket kan bli fallet i den 

induktiva och deduktiva arbetssätten.  
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Davidson och Patel (2011, s. 24) beskrev den möjliga risken med ett abduktivt arbetssätt, att 

alla undersökningsledare är färgade av erfarenheter och tidigare arbeten. Under studien har 

det varit en relevant hypotes att beakta, då scenariot angående förutbestämt slutsatsmål var 

nära till att ske. De tidigare erfarenheterna en undersökning präglas av innebär att inget arbete 

startar förutsättningslöst. Risken är att studenten använder tidigare erfarenheter och utformar 

en hypotetisk teori som utesluter andra tolkningar (Davidson & Patel, 2011, s. 24). Risken är 

viktig att överväga och vara medveten om under metodikens upplägg och hela 

arbetsprocessen. Studien grundas i behandlade kvalitetstekniska teoretiska begrepp för att 

stryka resultatet och tillvägagångsättet. Arbetet resulterade i att lösa förbättringsområdet av 

teoretisk art, vilket skapar förutsättningar iför fortsatt arbete kring en direkt implementering. 

De insamlade materiel och data baserades på den genomförda intervjustudien på 

Sidas kontor i Visby. Intervjustudien var väl genomförd och jag anse mitt förarbete var av 

stor framgångsfaktor inför de faktiska intervjuerna. Förarbete inför den genomförda 

intervjustudien var grundat och baserat på noga granskning. Undersökningen bidrog till att 

utfallet under intervjustudien blev önskvärd och uppfyllde förväntningarna. Intervjuerna var 

disponerade efter insikt och förståelse inom förbättringsområdet. Intervjuplanen formades 

efter den specifika respondenten med syfte att bidra utifrån respondentens fokusområde och 

detaljsyn. Tryggheten i urval av intervjupersonerna resulterade i säkerhet kring mitt 

fokusområde och deras kunskap. Min insamlade data anser jag är av hög validitet, vilket 

stärker arbetet. Intervjupersonerna var sannerligen insatta och kunniga inom min utvalda 

förbättringsprocess. Dokumentationsstudien behandlades och sammanställdes efter tilldelat 

och relevant data. Dokumentationsstudien var grunden i resultatdelen för att förstå 

processbeskrivningen och nulägesanalys. 

Jag anser dock att det fanns ett hinder i att identifiera den mest relevanta teorin som 

skall beaktas under arbetsprocessen. Jag begränsade mig delvis till den utvalda 

kurslitteraturen för att stödja de tilldelade teorierna angående processarbete. Utifall att arbete 

hade getts mer tidsrum och resurser hade jag troligtvis använt mig av ytterligare teorier och 

facklitteratur. Arbete uppbyggt på de behandlade teorierna och mina formulerade 

frågeställningar för att analysera fram en slutsats med hjälp av intervjustudierna kring 

processen.  
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Jag anser att det varit en intressant arbetsgång med relativt tydlig struktur. Mitt 

upplägg har präglats av ständig begränsning och avgränsningar för att hålla de satta ramarna. 

Proceduren har tagit mer tid än beräknat vilket resulterat i ett pressat tidsschema. Inför 

framtida arbetsprocess måste jag beakta att sammanställning av data och materiel tar en stor 

del av arbetsgången. Vid genomförande av en liknanden studie skulle jag direkt sätta tydliga 

avgränsningar för att hjälpa tillvägagången. Vi måste ständigt vara anpassningsbara inför 

processen, men de ramar som bestäms under förstudien skall vara tydliga. När jag för en 

diskussion med mig själv tror jag att agerandet och resultatet av den begränsning som var 

tvungen att tas, grundades i att jag ansåg arbetet så intressant att jag vill beröra större och 

större område.  

Arbetsprocessen har skapat fördjupad förståelse kring förbättringsarbete för att 

effektivisera kommunikationskanaler och inflödesprocesser för att identifiera utvärdering 

som något nödvändigt. Reflektion och utveckling av kommunikation inom organisationen är 

generellt grunden till stora förbättringsmöjligheter. 

5.7. Förslag på fortsatt arbete 

Studien innefattar hur en nulägesbeskrivning och en effektivisering av hanteringen 

av löner hos Visbys kontor, Sida. Utifrån syftesbeskrivningen och frågeställningarna kan 

utvecklingen kring kommunikationskanalerna mellan avdelningarna styrkas. Förlag på 

fortsatt framtida arbetet är att utreda hur företag kan utveckla en faktisk handlingsplan för 

verktyget elektronisk beslutshantering. Arbetet har resulterat i att av teoretisk art lösa 

förbättringsområdet och grunda nya förutsättningar för implementering av ett förbättrat 

system för hanteringen av löner. Utvecklingen av en framtida handlingsplan för att uppnå ett 

uppsatt mål och skapa förutsättning för ständiga förbättringar mot ett önskat målvärde i 

flödesprocessen kring hanteringen av löner. Implementeringen av en handlingsplan skulle 

förenkla och säkerställa resultatet för att effektivisera processen ytterligare. Vidare 

undersökning kan även utreda hur införandet av ett handlingsplanen kan underlätta 

förutsättningarna för prioritering och utveckling för kommunikationen mellan 

organisationens avdelningar och enheter. 
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Bilaga 1 - Beskrivning av organisationen 

Värderingar  

Biståndsmyndigheten Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att 

minska fattigdomen i världen. Genom deras arbete och tillsammans med andra bidrar de till 

att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU, som antogs av riksdagen 2003.  

Det är PGU som styr biståndspolitiken och inriktningen på Sidas långsiktiga 

utvecklingssamarbete, och den säger bland annat att biståndet alltid ska utgå från de fattigas 

perspektiv. PGU beskriver hur olika områden i Sverige, till exempel handel, miljö och energi, 

ska samverka för god utveckling i hela världen. (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015). 

Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet är förbättrade levnadsvillkor för 

människor som lever i fattigdom och förtryck. Sida är helt finansierat av skattemedel. Det 

betyder att alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar till finansieringen av 

det svenska biståndet, som är cirka en procent av BNI (Bruttonationalinkomsten). Sida 

beslutar om ungefär hälften av biståndet till andra länder och lyder under 

Utrikesdepartementet. Det bilaterala biståndet, mellan Sverige och annat land, genomförs av 

Sida, medan stödet som UD beslutar om främst kanaliseras genom multilaterala 

organisationer, som UNDP, UNICEF, Världshälsoorganisationen och Världsbanken. I Sidas 

uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt 

anslag, liksom att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. (Sidas-

kommunikationsavdelning, 2015). 

Verksamhetsområde och verksamhetsidé  

Sida är en myndighet som lyder under Utrikesdepartementet. Sidas verksamhet genomför de 

uppdrag de får för att nå målen med den svenska utvecklingspolitiken (Sidas-

kommunikationsavdelning, 2015). Sidas uppgift är att förmedla bidrag och annan 

finansiering. Sidas verksamhet styrs framför allt genom regeringens förordning, som 

beskriver hur arbetet ska utföras, samt genom regeringens årliga regleringsbrev, som bland 

annat anger vilka mål Sida ska ha för årets verksamhet och budgetens storlek. Sidas anställda 

med sin expertkunskap bistår regeringen med de bedömningar och de underlag den behöver 

för att kunna utforma och genomföra sin biståndspolitik.  
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Sida medverkar i påverkansarbetet för Sveriges prioriterade frågor inom utvecklingsområdet, 

och för en dialog med andra länder och internationella organisationer. I uppgifterna ingår 

också att rapportera statistik och sprida information om verksamheten.  

Sidas arbete finansieras av skattemedel och hanterar ungefär hälften av det samlade 

offentliga biståndet. (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015). Den andra hälften kanaliseras 

framför allt genom Utrikesdepartementet. Allt Sidas arbete ska bedrivas kostnadseffektivt 

och med fokus på resultat. (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015) Sida berörs inte av 

någon konkurrenssituation, utan är statens företrädare och har en ostörd marknadsposition.  

Struktur och intressenter  

Sida är den största aktören för att genomföra den svenska utvecklingspolitiken, men det är 

inte Sida som beslutar om hela biståndsbudgeten. Så här såg utfallet fördelningen av biståndet 

ut 2015, totalt cirka 59 miljarder. I år (2016) ligger den totala beslutade biståndsbudgeten på 

drygt 40 miljarder. Sida lyder som sagt under Utrikesdepartementet och beslutar om ungefär 

hälften av biståndet till andra länder (18,7 miljarder). Det omfattar utvecklingssamarbetet, 

reformsamarbete i Östeuropa och det humanitära biståndet. En lika stor del går till det 

multilaterala biståndet, bland annat via FN och Världsbanken. En annan andel är avräkningar, 

dvs att visst arbete som definieras som bistånd finansieras i statens budget som andra 

utgiftsområden, exempelvis kostnader för asylmottagning i Sverige (uppgick till 20,2 

miljarder kronor 2015). Det är UD som beslutar om en stor del av biståndet, även om pengar 

som disponeras och utbetalas av Sida. Det bilaterala biståndet, mellan Sverige och annat land 

samt stöd till internationella organisationer som arbetar i länderna och regionalt, genomförs 

av Sida, medan stödet som UD beslutar om främst kanaliseras genom multilaterala 

organisationer, som UNDP, UNICEF, WHO. Även andra myndigheter som Folke 

Bernadotteakademin, som arbetar med fred, säkerhet och utveckling, och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, (MSB), som arbetar med att förebygga olyckor och katastrofer 

i andra länder, Exportkreditnämnden (EKN) som garanterar svenska exportföretags 

betalningsrisker, Riksrevisionen och Svenska Institutet har uppdrag som bekostas av 

biståndsbudgeten. 
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Avdelning och medarbetare 

Sidas huvudkontor ligger på Valhallavägen i Stockholm, men personal finns också 

stationerad ute i samarbetsländerna. Dessutom har Sidas verksamhet lokaliserad till 

Härnösand och till Gotland. Avdelningen för Ekonomi och Administration (EKOADM) är 

en intern stödavdelning för hela Sidas verksamhet och består av tre enheter och en stab. 

Avdelningen ansvarar bland annat för Sidas verksamhetsstyrning (verksamhetsplanering och 

verksamhetsuppföljning, budgetering och prognostisering samt resultat- och riskuppföljning). 

Den ansvarar även för Sidas årsredovisning och budgetunderlag, ekonomiadministration, 

löner, statistik, arkiv samt inspektionsverksamhet. (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015). 

Enheten DAR arbetar främst med dokument- och arkivhantering samt löneadministration. 

Avdelningen som förstudien är baserat på och undersökt (Sidas-kommunikationsavdelning, 

2015). 

Organisationsschema  

Sedan den 1 januari, 2014 består Sida av tio avdelningar samt Generaldirektörens stab 

och internrevision. Fem avdelningar arbetar med insatshantering och fem avdelningar arbetar 

med stöd och styrning. En stor andel av insatshanteringen är delegerad till 

utlandsmyndigheterna. Sidas generaldirektör och myndigheten leds av en styrelse med fullt 

ansvar. Antalet anställda per 1 juni, 2016 är totalt 782 personer, varav cirka 156 personer 

arbetar på utlandsmyndigheter. Omkring 65 procent av de anställda är kvinnor. 
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Figur 0-1. Organisationsschema, (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015) 

Lagar och förordningar 

Sida är en myndighet som lyder under Utrikesdepartementet och flertalet lagar och 

förordningar. Regeringen styr verksamheten och Sida genomför de uppdrag som får för att 

nå målen med den svenska utvecklingspolitiken. 

Sidas verksamhet regleras av: 

- Myndighetsförordningen (2007:515) 

- Regeringens förordning (2010:1080) med instruktion för Sida 

- Regeringens årliga regleringsbrev 

- Enskilda regeringsbeslut  

Regeringens förordningar beskriver kortfattat hur Sida ska utföra sitt arbete. Förordningarna 

beskriver även hur myndigheten ska bistå regeringen, vilka organisationer myndigheten ska 

samarbeta med samt hur myndigheten ska lägga upp arbetet i samarbetsländerna (Sidas-

kommunikationsavdelning, 2015).  
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Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål Sida ska uppnå med 

sin verksamhet och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande. Det anger också 

hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter – landsamarbeten, 

regionsamarbeten, specifika ämnesfrågor, förvaltning och så vidare. Av Sveriges anslag till 

internationellt bistånd 2015 går 27,5 miljarder kronor genom Sida. 

Varje år lämnar Sida en årsredovisning till regeringen, med information om bland 

annat kostnader, intäkter och resultat. Utifrån årsredovisningen följer regeringen upp och 

utvärderar myndighetens verksamhet. Från och med 2012 innehåller årsredovisningen en rad 

exempel på resultat från verksamhet på landnivå (per strategi).  

Årsredovisningen och myndigheternas budgetunderlag ligger till grund för arbetet med 

nästkommande års statsbudget och regleringsbrev (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015). 

Den snabba utvecklingen i världen ställer höga krav på att utvecklingssamarbetet 

ständigt utvärderas och utvecklas. Alla insatser utvärderas därför och statistik samlas in av 

de inblandande – av samarbetslandet, av genomförande parter och av Sida. Utvärderingarna 

ligger sedan till grund för hur biståndet ska förbättras och användas i fortsättningen. FN gör 

årliga uppföljningar och utvärderingar på global nivå för att säkra effektiviteten i 

utvecklingssamarbetet. I Sverige granskar flera oberoende instanser det svenska 

utvecklingssamarbetet, bland annat den statliga myndigheten Riksrevisionen. 

Granskningarna leder till att Sida kan utveckla verksamheten och bli ännu bättre på att nå 

resultat (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015).  

Förordning 

Förordningen som utfärdas av regeringen, är en kortfattad instruktion om hur Sida 

ska arbeta. I förordningen står bland annat hur Sida ska genomföra de mål för 

utvecklingspolitiken som regeringen har satt upp samt hur Sida ska följa de internationella 

konventioner för utvecklingssamarbete som Sverige har åtagit sig att följa. Den gällande 

instruktionen för Sida trädde i kraft den 16 augusti, 2010, och har sedan dess ändrats några 

gånger. I instruktionen står bland annat att Sidas verksamhet ska utgå från och genomsyras 

av 1. ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling, 2. ett integrerat 

miljö- och klimatperspektiv, 3. ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en 

analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation, och 4. ett integrerat 

konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet (Sidas-kommunikationsavdelning, 2015).  
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Sidas processer 

Översiktlig beskrivning av Sidas huvudprocesser, ledningsprocesser och 

stödprocesser. 

Lednings och styrprocesser 

- Handlar översiktligt om att planera och följa upp verksamheten 

- Kompetensförsörja 

- Hantera interna regler 

- Utveckla verksamheten 

- Följa upp efterlevnaden av lagar, förordningar, regler och processhantering 

- Information och kommunicera 

- Hantera styrarbeten 

Huvudprocesser 

- Bereda, genomföra och följa upp strategier 

- Bistå regeringen med expertstöd 

- Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD 

- Tillgängliggöra information om svenskt bistånd 

- Anordna utbildning och kompetensutveckling 

- Administrera bidragshantering 

- Tillvarata och sprida kunskap och erfarenhet 

Stödprocesser  

- Hantera aktiv och dokument  

- Hantera disciplinärenden 

- Hantera misstanke om korruption och oenighet 

- Hantera rättliga tvister 

- Hantera intern service 

- Tillhandahålla IT-service 

- Upphandla varor och tjänster 
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Bilaga 2 - Intervjuplan 

Intervju avseende inflöde för Löneprocessen 

Mål och syfte med mitt examensarbete är att identifiera ett förbättringsområde inom 

en organisation. Genom kurserna, förstudie för examensarbete och examensarbetet skall jag 

som studenten få praktisera kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningens 

gång. Jag som studenten skall även förvärva nya kunskaper genom bland annat självstudier 

och praktiska tillämpningar i värdorganisationen. 

Information angående intervjustudien: 

• Respondenten har rätt att avbryta intervjustudien. 

• Är det okej att använda bandspelare? 

• Övriga frågor innan intervjun? 

Intervjufrågor 

1. Beskrivning av inflöde för Löneprocessen  

a. Kan ni förklara inflödet för Löneprocessen?  

2. Inflödet mellan HR och Löneprocessen i detalj 

a. Hur går arbetet i inflödesprocessen till? 

i. Hur lång tid tar arbete från HR till Löneprocessen och vad är ert 

önskade tidsvärde? 

ii. Vilka arbetar med inflödesprocessen? 

iii. Vem ansvara för inflödet och resultatet? 

iv. Genomförs ständiga kontroller under processen? 

v. Hur dokumenteras arbete under processen? 

vi. Vilka hjälpmedel används vid processen, används kvalitetsverktyg? 

vii. Inflödesprocessen stegvis, (för att kunna skapa en processkarta)?  

b. Vilken är er roll i processen? 

c. Hur sker kommunikationen mellan HR och Löneadministrationen?  

i. Vilka kommunikationskanaler används? 

ii. Används ett standardiserat arbetssätt? 
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3. Förbättringsmöjligheter 

a. Ser ni några förbättringsmöjligheter av inflödet för Löneprocessen? 

b. Kan flödet i hanteringen av löner effektiviseras? 

i. Identifiering av värdeflödet? 

ii. Flaskhalsar eller dubbelarbete i flödet? 

4. Användning av utvärdering - fortsatt verksamhetsutveckling  

a. Används utvärderingar och återkoppling för att skapa ständiga förbättringar? 

 

5. Bakgrund till förändringen, när Löneadministrationen bröts loss från HR 

avdelningen 

a. Vad var förändringens syfte och målbild? 

b. Vad var drivkrafterna till förändringen?  

Teknologiska, Politiska, Demografiska, Ekonomiska, Sociokulturella, 

Framväxten av ny kunskapsform, Förändring kopplat till konkurrens. 

c. Anser ni att det finns förståelse för respektive avdelnings arbete? 

6. Förändringsdokumentation- utvärdering 

a. Finns det någon utvärdering av förändringen? 

b. Vad är motivet med utvärderingarna? 

i. Kvalitetsarbete/ekonomi etc.? 

Avslut 

Tack för din medverkan! 

Kan jag möjligtvis återkomma med kompletterande frågor, vid behov? 

 


