
TVE - LKF 17 016

Examensarbete 15 hp
Juni 2017

Effektivisering av organisationens 
processkartläggning 
En fallstudie vid Länsstyrelsen Gotlands 

Län 

Tore Levehag

Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring
Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Efficiency enhancement of process mapping

Tore Levehag

We live in a world of unpredictability and a high rate of change. It is a challenge to
create the ability for us to change and adapt to changes. The key to successful change
is to be receptive to changes and to implement them. The County Administrative
Board of Gotland County maps all its processes, but the work has taken longer than
expected.
The purpose of the thesis work is to visualize opportunities for streamlining process
mapping. Sewing questions that have been used in the study are what leadership is
needed to support the work? How can altered culture help in the improvement? How
can employees develop skills to meet the needs?
The study is a case study where data collection has taken place in the form of
interviews. Theory used in the study concerns offensive quality development, change
work, sustainable business development, leadership and dialogue skills.
In the study, five different themes have been crystallized into a family diagram. This
result shows reasons that process mapping is ineffective. The work has concluded
that the management is not sufficiently committed to making the process mapping as
efficient as possible. A plan for implementation for efficiency has been developed. To
streamline process mapping, management should introduce work with the
improvement cycle.
The conclusion is that business development and continuous improvement are
important for the organization to work in a changing environment, streamline its own
processes and meet ever-increasing customer demands so that good
cost-effectiveness is achieved.

Keywords: change leadership, culture, dialogue, process mapping, quality technology.
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Sammanfattning 

Vi lever i en omvärld med oförutsägbarhet och ett högt förändringstempo. Det är en 

utmaning att skapa förmåga för att vi ska kunna ställa om och anpassa oss till förändringar. 

Nyckeln till ett framgångsrikt förändringsarbete är att vara mottaglig för förändringar och 

kunna genomföra dem. Länsstyrelsen Gotlands Län kartlägger alla sina processer men 

arbetet har tagit längre tid än väntat. 

Syftet med examensarbetet är att synliggöra möjligheter för att effektivisera 

processkartläggning. Syftesfrågor som har använts i studien är vilket ledarskap behövs för 

att stödja arbetet? Hur kan förändrad kultur hjälpa till i förbättringen? Hur kan 

medarbetarna kompetensutvecklas för att möta behoven?  

Studien är en fallstudie där datainsamlingen har skett i form av intervjuer. Teori 

som använts i studien berör offensiv kvalitetsutveckling, förändringsarbete, hållbar 

verksamhetsutveckling, ledarskap och dialogkompetens.  

I studien har fem olika teman utkristalliserats i ett Orsak verkan diagram. Resultat 

visar orsaker till att processkartläggningen är ineffektiv. Arbetet har kommit fram till att 

delar av ledningen inte är tillräckligt engagerade för att processkartläggningen ska vara så 

effektiv som möjligt. En plan för genomförande för effektivisering har tagits fram. För att 

effektivisera processkartläggningen bör ledningen införa ett arbete med förbättringscykeln. 

Slutsatsen är att verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar har stor betydelse 

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

processerna och möta ständigt ökade kundkrav så att en bra kostnadseffektivitet uppnås. 

 

Nyckelord: dialog, förändringsledarskap, kultur, kvalitetsteknik, 

processkartläggning. 



  

Förord 

Stort tack till Länsstyrelsen Gotlands Län vilket fallstudien är utförd. Främst ett 

stort tack till examensarbetets handledare Helena Rosvall. Utan henne hade arbetet inte gått 

att utföra. Även ett stort tack till arbetets ämnesgranskare Anette Oxenswärdh som hela 

tiden har funnits där när det behövs. 

 

Visby i juni 2017 

Tore Levehag, Författare 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Organisationer lever i en omvärld med oförutsägbarhet och ett högt 

förändringstempo. Det är en utmaning att skapa förmåga för att organisationer ska kunna 

ställa om och anpassa till förändringar. Det sätts nya krav på utveckling och anpassning 

eftersom det skapas nya förutsättningar och villkor. Om inte organisationen förändras leder 

det till att de går bakåt när omvärlden går framåt. Det är en ständigt pågående process att 

anpassa organisationen till omvärldens olika krav (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). 

Nyckeln till ett framgångsrikt förändringsarbete är att vara mottaglig för 

förändringar och kunna genomföra dem. När organisationer genomför projekt för att göra 

bättre ifrån sig, ta vara på möjligheter eller ta itu med viktiga frågor krävs ofta förändringar, 

ändringar i processer, arbetsroller, organisationsstruktur och användning av teknik (Jansson 

& Ljung, 2011, s. 77). Det mest ineffektiva konceptet ledningen använder sig av är att rulla 

ut beslut. De tänker på organisationens framtid, om strategier och system struktur. Efter att 

ha kommit till beslut tenderar de att säga till människor på operativ nivå att det här är vår 

plan och nu är det din uppgift att rulla ut det i företaget (Heide, Johansson, & Simonsson, 

2012, s. 179). Det är de anställda i organisationen som slutligen måste ändra hur de gör sitt 

arbete. Allt organiserat arbete är beroende av att människor som ska genomföra det väljer 

att arbeta konstruktivt och engagerat. Inför osäkerhet som är så utmärkande för 

projektarbete, är vi extra mycket beroende av att använda vår kreativitet. Deltagarnas inre 

drivkrafter är därför nyckeln till ett lyckat projektarbete (Jansson & Ljung, 2011, s. 87). Om 

dessa individer misslyckas i sina personliga övergångar, om de inte omfamnar ett nytt sätt 

att arbeta på, kommer förändringen att misslyckas.  

Förändringsarbetet är avhängigt av hur vi förbereder, utrustar och stödjer individer 

inför förändringar mot framgång och bättre resultat. Det kan inte nog understrykas hur 

viktigt ett starkt och engagerat ledarskap är för att åstadkomma en kultur för offensiv 

kvalitetsutveckling, liksom för allt förändringsarbete överhuvudtaget (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 50) 
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1.2. Bakgrundsbeskrivning  

Arbetet genomfördes inom Länsstyrelsen Gotlands Län. Länsstyrelsen Gotlands 

Län kartlägger för tillfället organisationens alla processer. Genom processkartläggningen 

förbättrar de ständigt sina processer med rättssäkerhet och ett ökat system- och 

helhetstänkande. Det skapas en systemkarta som är en kartbild över organisationens alla 

processer och visar hur de länkar ihop. Arbetet är ett led i att ytterligare effektivisera 

processkartläggningen. Under förstudien för examensarbetet identifierades 

Förändringsledning och kultur som förbättringsområden. Under förstudien rangordnades 

olika förbättringsområden i ett matrisdiagram där de jämfördes med kriterierna 

allvarlighetsgrad, verksamhetsnytta och genomförbarhet. Det valda förbättringsområdet 

rangordnades högst. Arbetet handlade om att titta på processkartläggningen och fortsätta 

med det från förstudien valda området Förändringsledning och kultur och planera, 

implementera och följa upp förbättringsområdet.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att synliggöra möjligheter för att effektivisera 

Länsstyrelsen Gotlands Län processkartläggning. Följande frågeställningar har använts: 

1. Vilket ledarskap behövs för att stödja arbetet? 

2. Hur kan förändrad kultur hjälpa till i förbättringen? 

3. Hur kan medarbetarna kompetensutvecklas för att möta behoven? 

 

1.4. Antaganden, avgränsningar och begränsningar 

Antaganden i arbetet är att de som berörs av studien är fortsatt öppna för samarbete. 

Avgränsningar i arbetet är att det endast kommer beröra Länsstyrelsen Gotlands 

Län och förbättra deras processkartläggning. 

Begränsningar i arbetet är tidsramarna. 
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2. Teori 

Arbetets teori berör förändringsledning, kultur och medarbetares kompetens för att 

bemöta behoven att lyckas med processkartläggningen inom organisationen. Teorin har klar 

koppling till arbetets syfte och dess syftesfrågor. Teorikapitlet tar även upp tidigare 

forskning inom ämnet som gjorts på organisationskultur och processkartläggning. 

 

2.1. Den teoretiska bakgrunden  

2.1.1. Offensiv kvalitetsutveckling (TQM). Principer/värderingar, arbetssätt och 

verktyg ingår i ett ledningssystem som kallas offensiv kvalitetsutveckling eller Total 

Quality Management (TQM). Ledningssystemet är i ständig utveckling och har målet att 

skapa kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Systemet bygger även på ett ständigt 

förbättringsarbete i verksamhetens alla processer där medarbetare tillåts och stimuleras att 

engagera sig (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 422). Se figur 1, bild av TQM. 

 

Figur 1: Bild av TQM, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423) 
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2.1.2. Hörnstensmodellen. Idag arbetar både privata och offentliga verksamheter 

med kvalitetsfrågor. Ett sådant agerande utgör grunden i offensiv kvalitetsutveckling. 

Verksamheten strävar efter att uppfylla eller helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga kostnad. Organisationen uppnår Total Quality Management 

(TQM) genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus på 

verksamhetens processer (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 38-50). Se alla hörnstenar som är 

grundvärderingar/-principer i offensiv kvalitetsutveckling i figur 2, Hörnstensmodellen. 

 

Figur 2: Hörnstensmodellen, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40) 

 

2.1.3. PDSA- cykeln (Plan-Do-Study-Act). Externa kundkrav ökar hela tiden och 

därför är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. Kvalitén måste ständigt 

förbättras. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten i offensiv 

kvalitetsutveckling. Förbättringscykeln PDSA (Plan-Do-Study-Act) är en symbol för den 

ständiga kvalitétsutvecklingen och används inom förbättringsarbeten (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 46). Förbättringscykeln PDSA illustreras i figur 3, s. 5. 
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Figur 3: Förbättringscykeln PDSA (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46) 

 

2.1.4. Förändringsarbete. Under rubriken förändringsarbete har arbetet samlat 

teori som har koppling till förändringsarbete. Teorin berör tre perspektiv på 

organisationsförändring, Kulturförändring, Dimensioner som antas ha betydelse för 

ledarens roll om möjlighet att påverka de anställda, Drivkrafter till organisationsförändring, 

Olika typer av organisationsförändring, Organisationsförändring är i allas intresse, Politik 

och makt – centralt i en mer realistisk syn på förändring och Dialog vid förändringar. 

 

2.1.4.1. Tre perspektiv på organisationsförändring.  Med utgångspunkt i de 

tre kunskapsintressena kan tre perspektiv på organisationsförändring formuleras: ett 

verktygsperspektiv, ett processperspektiv och ett kritiskt perspektiv (Sveningsson & 

Sörgärde, 2015, s. 20). 

Verktygsperspektivet på förändring innebär att ställa sig frågor om hur förändringen 

ska genomföras på bästa möjliga sätt. Vilka verktyg och modeller som finns till 

förfogande? 
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Vilka modeller är mest ändamålsenliga givet den situation förändringen befinner sig i? 

Vilket tillvägagångsätt ska användas för att på ett effektivt sätt genomföra förändringen 

utan alltför mycket friktion och motstånd (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 20)? Här ingår 

projektledning (Oxenswärdh, 2016). 

Processperspektivet innebär att anlägga ett tolkande perspektiv på förändring, där 

huvudidén är att förstå vad som händer i förändringsförloppen utifrån de involverades 

perspektiv. Vi bildar oss en uppfattning om skeenden och dynamiken i 

förändringsprocessen för att skaffa insikter om för vad (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 

20). 

Kritiskt perspektiv betyder att granska förändringsintentioner och processer utifrån 

vad som motiverar dem och vem som i vilka avseenden kan tänkas gynnas av dem. Fokus 

på frågan Varför? och på att dekonstruera förändringsprocessen i syfte att blottlägga skilda 

ideologier, intressen och motiv i form av makt (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 20). I 

figur 4, Tre perspektiv på förändring, kopplas de tre perspektiven på 

organisationsförändring samman. 

 
Figur 4: Tre perspektiv på förändring – verktygsperspektiv, processperspektiv och 

kritiskt perspektiv (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 46). 
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2.1.4.2. Kulturförändring. Är kulturförändring en förutsättning för, ett resultat 

av eller sammantvinnad med konkreta förändringar? En viktig aspekt på kulturförändring 

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

eller om den också, eller till och med främst handlar om handfasta förändringar, som 

strukturella och materiella åtgärder som direkt påverkar beteendet och sedan indirekt, den 

kulturella nivån (Alvesson, 2015, s. 229). En tankegång går ut på att vi måste förändra 

människors idéer och värderingar för att möjliggöra en ”verklig” förändring, vilket alltså 

ger företräde till kulturnivån. En annan tankegång säger att av stor betydelse är att få folk 

att bete sig annorlunda, sedan kommer kulturförändringarna av sig själva (Alvesson, 2015, 

s. 229). 

 

2.1.4.3. Dimensioner som antas ha betydelse för ledarens roll om 

möjlighet att påverka de anställda. Förhållandet mellan ledare och medarbetare är 

den viktigaste situationsaspekten när det gäller att utöva ledarskap och påverka 

medarbetare. Dimensionen kan mätas med utgångspunkt i kriterier för i vilken grad ledaren 

är allmänt accepterad av medarbetarna och hur bra eller dålig stämning (eller 

samarbetsklimat) mellan ledaren och medarbetarna är (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 411). 

Uppgiftsstruktur är den näst viktigaste situationsaspekten för utövande av ledarskap 

och inflytande. Dimensionen kan mätas genom att man klassificerar: a) vilken utsträckning 

målen är klart formulerade och kända av alla medarbetare, b) i vilken utsträckning det 

objektivt sett är möjligt att avgöra om ett resultat är bra eller dåligt, c) i vilken grad det 

finns en, få eller många procedurer för att lösa uppgifterna, samt d) om det finns bara en 

acceptabel lösning eller flera som går att acceptera (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 411). 

Positionsmakt är den formella auktoritet som ledaren har genom sin ställning i 

organisationen, oberoende av hur förhållandet till medarbetarna är. Dimensionen går att 

mäta genom att ange i vilken utsträckning ledaren har kontroll över (eller kan påverka) 

användningen av belöningar och sanktioner i organisationen. Antagandet är att situationen 

är gynnsam för ledaren om positionen ger stark formell auktoritet (Jacobsen & Thorsvik, 

2014, s. 411). 
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2.1.4.4. Drivkrafter till organisationsförändring. Det finns skilda 

anledningar till att organisationer förändras. Utifrån en syn på förändringar som episodiska 

är det vanligt att prata om att organisationer förändras på grund av förekomsten av externa 

och interna drivkrafter (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 50). Många av dessa drivkrafter 

– såväl externa som interna – påverkar varandra på ett mer eller mindre komplext sätt och 

det kan ibland vara en poäng med att försöka förstå hur relationerna ser ut mellan dem i 

syfte att bilda sig en uppfattning om systemlogiken i lite vidare omfattning (Sveningsson & 

Sörgärde, 2015, s. 53). 

Externa drivkrafter är Teknologiska, Politiska, Demografiska, Ekonomiska, 

Sociokulturella, Framväxten av nya kunskapsformer och Förändrad konkurrens- och 

branschförhållanden (ofta som ett resultat av de ovan nämnda drivkrafterna) (Sveningsson 

& Sörgärde, 2015, s. 50). 

Interna drivkrafter kan handla om att organisationen har vuxit ur sin kostym och 

således behöver förändra sin organisationsstruktur eller att organisationens verksamhet har 

differentierats till den grad att det krävs någon form av integration och nyttjande av 

skalfördelar för att säkerställa effektiviteten (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 53). 

 

2.1.4.5. Olika typer av organisationsförändring.  Revolutionär förändring är 

omfattande och djupgående förändring som berör hela organisationen. Revolutionära 

förändringar beskrivs ibland som storskaliga förändringar. Organisationer förändras 

revolutionärt när deras grundläggande orientering- i termer av kultur, struktur och strategi- 

förändras (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 29). 

Evolutionära förändringar är mindre organisationsförändringar som sker 

fortlöpande. Det kan handla om byte av kontorsmöbler, beslut om genomförandet av 

planeringsdag, nyrekrytering av medarbetare eller procedurer för att handskas med 

personalärenden (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 30). 

 

2.1.4.6. Organisationsförändring är i allas intresse . En följd av den 

dominerande synen på förändring som triggad av yttre objektiva krafter är att anställda och 

ledning borde vara lika intresserade av att genomföra förändringar. Det handlar ju om 

organisationens bästa och dess överlevnad, som det heter (Sveningsson & Sörgärde, 2015, 
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s. 176). Det kan vara praktiskt, bekvämt och övertygande att presentera en 

organisationsförändring på det här sättet. Betraktat kritiskt är det emellertid inte självklart 

att förändringsprocesser verkligen drivs utifrån de syften – överlevnad och utveckling – 

som anges. Istället kan det handla om mindre högstämda och rationella skäl som att framstå 

som framåtsträvande i omgivningens ögon eller att ge intryck av att ha kontroll över och 

styra utvecklingen – kanske i linje med moderna idéer om standardisering och 

centralisering genom populära ekonomistyrsystem (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 176). 

 

2.1.4.7. Politik och makt – centralt i en mer realistisk syn på 

förändring. Grundanslaget i flertalet förändringsteorier är att förändringen är något som 

kan (och ska) styras och organiseras av ledningen. Genom att växla perspektiv och beskriva 

händelseförlopp i samband med förändringsförsök underifrån, synliggörs också de krafter 

som utövas av andra medarbetare. Perspektivbytet kan också ge en tillnyktrande effekt. 

Genom att betrakta konflikter, motstånd och politik som en del av den organisatoriska 

vardagen framstår många förändringsidéer inte längre som lika realistiska som tidigare. Det 

räcker inte att göra en exemplarisk diagnos av företagets situation och ta fram en lika 

exemplarisk förändringsplan. Om förändringarna inte ligger i linje med övriga 

organisationsmedlemmars intressen och om de inte accepteras, räcker inte fördömliga 

planer särskilt långt (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 184). 

 

2.1.4.8. Dialog vid förändringar. Dialog är på flera sätt viktig i ett 

förändringsarbete. Dialog kan minska variation i uppfattningar och göra att vi kan bättre 

förstå alternativa åsikter. Det innebär även att dialogen är en viktig del i att lyfta fram kritik 

och negativa reaktioner (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 189). Många gånger 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 undersökare som konsulter och andra praktiker unisont lyfter 

fram som avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete (Heide, Johansson, & 

Simonsson, 2012, s. 189). 
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2.1.5. Hållbarhet. En definition på hållbarhet är att kärnan i ordet avser system och 

processer som kan driva och kvarstå av sig själv under en lång tid (Robertson, 2014). Slår 

du upp ordet hållbarhet i ett vanligt lexikon får du följande definition: Kapabel till att 

fortsätta utan avbrott eller minskning, kapabel till att utstå utan att misslyckas och kapabel 

till att fortsätta under en lång tid (Robertson, 2014). 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 

kostnadseffektivitet uppnås. När organisationen lyckas med ett framgångsrikt 

förbättringsarbete är det en bra investering då organisationen kan åstadkomma stora 

besparingar med minskade kvalitetsbristkostnader och befriande av tid. I en hållbar och 

framgångsrik organisation är kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitet en 

välplanerad ledningsfråga (Sörqvist, 2014). 

 

2.1.6. Ledarskap. Under rubriken Ledarskap har arbetet samlat teori som berör 

ledarskap. Ledarskapsteorin berör Yukls definition på ledarskap och Ledarskap och 

kommunikation. 

 

2.1.6.1. Ledarskap. Det finns ett brett spektrum av definitioner av ledarskap. 

Yukl (1989) noterar att alla de definitioner av ledarskap som har förts fram tycks ha föga 

gemensamt utöver att det handlar om en påverkansprocess. Det är en process som äger rum 

i ett ojämlikt förhållande: ledaren utövar inflytande över sina underordnade. Yukl själv 

definierar ledarskap så att det inkluderar att utöva inflytande över viktiga mål och 

strategier, över de anställdas hängivenhet och efterlevnad av de påbud som skall uppnå 

målen, inflytande över gruppsammanhållning och identifikation med och inflytande över 

organisationskulturen (Alvesson, 2015, s. 120). Definitionen är antagligen mer genomtänkt 

än de flesta andra på området. Men orden ledarskap och kultur skulle väl kunna byta plats 

med varandra och på så sätt få en definition av kultur (Alvesson, 2015, s. 120). 
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2.1.6.2. Ledarskap och kommunikation. Att leda handlar i mångt och mycket 

om att kommunicera. De flesta uppgifter som förknippas med chefs- och ledarroller, till 

exempel att fatta beslut, motivera, ge feedback och samordna förutsätter någon form av 

kommunikation (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 119). Kommunikation har alltid 

varit en viktig del av ledarskapet, men vår tids organisationer förutsätter en ny form av 

ledarskap där kommunikation blir både viktigare och svårare. 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 (Heide, Johansson, & 

Simonsson, 2012, s. 121). 

 

2.1.7. Dialogkompetens. Den som utövar ledarskap måste fundera över strukturella 

villkor över de berörda som samverkar i organisationen. Är de bara delaktiga eller är de en 

effektiv deltagare som får sin röst hörd? Känner sig alla lika värda? Begriper de 

konsekvenserna av det de tar ställning till? Har de lika rätt till talan och att lyssna? Har de 

rätt att delta så ingen utesluts och skyldighet att medverka med sin röst och sina förmågor? 

(Oxenswärdh, 2015).  

Det är även till stor nytta med chefer som är nyfikna, autentiska, närvarande och 

kritiska. Faktorer som leder till en friskare arbetsplats är en chef som är närvarande, tydlig, 

ger feedback, har social kompetens, är tillgänglig och är spontan (Oxenswärdh, 2015). 

En balans mellan ansvar och frihet är en grundförutsättning för allt ansvarstagande. 

För att förstå ansvaret i ett uppdrag krävs att medarbetaren förstår utrymmet och de 

valmöjligheterna som frihet och självständighet erbjuder men att medarbetaren även förstår 

de förpliktelser och begränsningar av den frihet som ansvar utkräver (Oxenswärdh, 2015). 

När dessa två dimensioner är i balans har du lyckats tolka uppdraget utifrån 

uppdragsgivarens intentioner och genomför uppdraget utifrån din kompetens (Oxenswärdh, 

2015). Redskap och strategier som behövs för att kunna kommunicera olika uppdrag och 

uppdragens ansvar är först att kunna samtala med varandra, sedan börja reflektera över det 

som sägs. 
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Samtalet blir djupare och det leder till dialogkompetens. När medarbetaren får det börjar 

medarbetaren förstå uppdraget bättre och inte minst förstår medarbetaren ansvaret 

(Oxenswärdh, 2015). Se figur 5, Dialogkompetens, för att få en bild av sambanden mellan 

de olika delarna som ingår i dialogkompetens. 

 

Figur 5: Dialogkompetens (Oxenswärdh, 2015) 

 

2.2. Tidigare forskning/arbeten 

2.2.1. Organisationskultur. Förändringar inom organisationskultur har studerats 

inom försäkringskassan. Utgångspunkten är avskaffandet av länskassorna och bildandet av 

en sammanhållen, statlig försäkringskassa år 2005 (Melander, 2013, s. 15). Studien börjar 

dock långt tidigare, redan år 1963, då de tidigare fristående sjukkassorna omvandlades till 

myndigheter. Det långa tidsperspektivet gör det möjligt att förstå organisationskulturen på 

ett sätt som inte hade varit möjligt med ett kortare tidsperspektiv (Melander, 2013, s. 15).  

Förändringar av organisationskulturen på försäkringskassan kan därför samtidigt ses 

som ett fall av förändrad myndighetskultur. Syftet med avhandlingen var att beskriva och 

analysera hur försäkringskassans organisationskultur har förändrats. Mer specifikt var syftet 
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att fånga förändringarna i försäkringskassans organisationskultur genom att studera 

tjänstemännens relationer, reaktioner och handlingsstrategier över tid (Melander, 2013, s. 

15).  

Undersökningen har exponerat att det har relevans vem det är som går emot den 

traditionella kulturen. Det får helt enkelt mer effekt om en mycket liten grupp i ledande 

befattning går emot organisationskulturen än om en större del av arbetsstyrkan gör det. 

Hierarkier, makt och formella positioner har betydelse (Melander, 2013, s. 233). 

 

2.2.2. Processkartläggning. Det teoretiska och praktiska forskningsproblemet i 

avhandling är hur lokal organisering (förändring bottom-up) och strategisk styrning 

(förändring top-down) förhåller sig till varandra, om de möjligen kan kombineras och fås 

att samverka eller om det är två organiserings principer som bör hållas isär (Fransson, 2008, 

s. 9).  

Två centrala begrepp i avhandlingen är tjänstekognition och självbeskrivning. Med 

tjänstekognition avses, lite förenklat, enskilda medarbetares tänkesätt om hur verksamheten 

utförs och hänger samman. Självbeskrivning är den aktivitet där medarbetare, under 

organiserade och metodmässigt styrda former, gemensamt utformar grafiska eller verbala 

beskrivningar över sin, mer eller mindre likartade, tjänstekognition (Fransson, 2008, s. 9).  

Studieobjektet är självbeskrivning i form av processkartläggning inom 

Arbetsförmedlingen (Af). Syftet med studien är dels att förstå hur tjänstekognition påverkas 

av självbeskrivning, dels hur påverkan som skapas kan bidra till att främja en verksamhets 

övergripande syfte och mål (Fransson, 2008, s. 9). Framställningen av handlingssättet 

måste ha en avhängig logik som inte förgäves begränsas av tid, rum och ansvarsområden. 

För att garantera kompatibiliteten mellan kognitiva kartor, och i och med det tillfredsställa 

rimlighetskriteriet för hållbar betydelse, är det viktigt att detaljering (i aktiviteter och 

delprocesser) alltid sker med utgångsläge från, och med tydliga anslutningar till, en 

övergripande (process-)modell. För att förbättra integreringen med andra enheter och 

partners kan det ofta finnas anledning att skapa och utveckla en sådan, tillsammans med 

andra funktioner och partners/organisationer (Fransson, 2008, s. 325). 

Mera förenade tankegångar ger utdelning i form av färre misshälligheter och mera 

säkra produktionsresultat, men det gör lättare också för kommande förändringar. Få torde 
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förvånas av att en väl organiserad organisation är lättare att styra och förändra, men det 

bästa är att strategisk styrning och lokal organisering inte bara är nödvändiga, utan också 

fullt tänkbara att förena. Arbetsinsatsen vid självbeskrivning kan därför bedömas som en 

satsning i en mera nyttig och lättstyrd organisation. Ett avgränsat och väl planerat underhåll 

håller satsningen ständigt frisk och för med en ständig och stabil fortsatt förbättring 

(Fransson, 2008, ss. 330-331). 
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3. Arbetets genomförande - metod 

Ett forsknings- eller utredningsarbete börjar alltid med ett problem. Problemet är det 

som man avser att lösa eller belysa genom undersökningen (Patel & Davidson, 2011, s. 9). 

Arbetet har utförts inom Länsstyrelsen Gotlands Län. Länsstyrelsen Gotlands Län 

kartlägger för tillfället organisationens alla processer. Arbetet har handlat om att titta på och 

effektivisera processkartläggningen. Metodavsnittet beskriver hur arbetet är upplagt. 

Avsnittet berör arbetsgången, användning av datainsamlingsmetoder, dataanalysmetoder, 

reliabilitet, validitet och etiska överväganden. Studien är en fallstudie som innebär att det 

görs en undersökning på en mindre avgränsad grupp, i det här fallet en organisation. Vid 

fallstudier utgås det ifrån ett helhetsperspektiv och försöks få så täckande information som 

möjligt. Fallstudier kommer ofta till användning när det är processer och förändringar som 

studeras (Patel & Davidson, 2011, s. 56). 

 

3.1. Datainsamlingsmetod 

De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket kunskap som finns 

om ett visst problemområde innan undersökningen startar. Studien kan anses vara 

explorativ. Det finns luckor i arbetets kunskap och det leder till att undersökningen är 

utforskande. Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så mycket 

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

här fallet Länsstyrelsen Gotlands Län processkartläggning med fokus på 

förändringsledarskap, kultur och medarbetarnas kompetens för att lyckas med förändringen.  

Det innebär att arbetet har försökt belysa ett problemområde allsidigt. Eftersom 

dessa undersökningar ofta syftar till att nå kunskap som kan ligga till grund för vidare 

studier, är idérikedom och kreativitet viktiga inslag (Patel & Davidson, 2011, s. 12). 

Undersökningen kan även delas in i om den är kvantitativt eller kvalitativt inriktad 

forskning. Något förenklat syftar beteckningarna kvantitativt och kvalitativt på hur 

informationen som samlats in genereras, bearbetas och analyseras. Kvantitativ inriktad 

forskning menar sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 
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Med kvalitativ inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på 

”mjuka” data, i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala 

analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson, 2011, ss. 13-14).  

Undersökning är kvalitativt inriktad forskning då arbetet består av kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Under arbetet har öppna intervjuer genomförts där det 

är frågeområden men respondenten ges möjlighet till öppna svar. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Det innebär att den som 

intervjuar aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad 

som är det ”sanna” svaret på en fråga. I den mening är en kvalitativ intervju riktad mot ett 

induktivt eller abduktivt arbetssätt i forskningen (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Arbetet 

kan beskrivas som abduktivt då den pendlar mellan både teorier och erfarenheter. 

Datainsamlingen skedde under våren 2017. Under arbetet har intervjuer med nio 

medarbetare i organisationen genomförts. De berörs av processkartläggningen och har olika 

roller under förändringsprocessen.  

Länsstyrelsen Gotlands Län består av fem enheter och alla enhetscheferna har 

intervjuats, de är även enheternas processägare. Fyra av enheternas processledare har 

intervjuats varav en är processkartläggningens samordnare. Urvalet gjordes för att få 

inblick i organisationens olika nivåer och för att få en så bred inblick i förändringen som 

möjligt. 

Under arbetet skulle även två djupintervjuer genomförts. Men eftersom de redan 

genomförda intervjuerna ansågs räcka genomfördes aldrig djupintervjuerna. Med 

djupintervjuer menas att redan intervjuade respondenter intervjuas ytterligare en gång fast 

på djupet. Intervjuerna skulle genomföras med medlemmar av en särskild grupp med 

koppling till förändringens ledarskap, kultur och inblick i medarbetarnas kompetens. Dessa 

medlemmar kunde ha gett inblick i gruppens tänkande, och genom djupintervjuer skulle 

deras erfarenheter och resonemang beskrivas och förklaras så att arbetet fick möjlighet att 

se saker ur medlemmarnas synvinkel (Denscombe, 2016, s. 150). 
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Djupintervjuer har koppling till fenomenologiska undersökningar. Datainsamlingen 

består av bandinspelade intervjuer. Fenomenologin ägnar sig först och främst åt mänskliga 

erfarenheter. Ett fenomen är något som behöver förklaras, något vi är medvetna om, men 

som fortfarande bara är bekant för oss på det sätt som direkt framträder genom våra sinnen 

(Denscombe, 2016, s. 144). Studien är således till viss del fenomenologiskt inspirerad då 

den ägnar sig åt mänskliga erfarenheter. 

 

3.2. Dataanalys 

Intervjuerna var öppna och kvalitativa. 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). När vi gör en kvalitativ 

bearbetning arbetar vi oftast med textmaterial, så sker även där intervjuer har genomförts. 

Det är vanligt att sammanfatta inspelningarna från intervjuerna för att få en text att arbeta 

med (Patel & Davidson, 2011, s. 120). Redan ett begränsat antal intervjuer ger ett stort 

textmaterial om de skrivs ut. Det gör att kvalitativa undersökningar är tids- och 

arbetskrävande (Patel & Davidson, 2011, s. 120). Arbetet har genererat sammanfattningar 

av respondenternas utsagor. De sammanfattande utsagorna från inspelningarna har 

analyserats och placerats under underrubriker i resultatkapitlet. 

Vidare presenteras metoder som har använts för att analysera empirin i skapandet av 

resultat från intervjusvaren. Många av metoderna som använts i arbetet formar grunden i 

kvalitetstekniken. 

 

3.2.1. PDSA- cykeln (Plan-Do-Study-Act). Externa kundkrav ökar hela tiden och 

därför är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. Kvalitén måste ständigt 

förbättras. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten i offensiv 

kvalitetsutveckling. Förbättringscykeln PDSA (Plan-Do-Study-Act) är en symbol för den 

ständiga kvalitétsutvecklingen och används inom förbättringsarbeten (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 46). PDSA- cykeln har använts för att implementera en plan för genomförande av 

effektivisering av processkartläggningen. För illustration av Förbättringscykeln PDSA se 

figur 3, s. 5. 
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3.2.2. Matris. I arbetets analyskapitel har de olika teman rangordnats som 

utkristalliserades under intervjuerna och respondenternas utsagor med hjälp av ett 

matrisdiagram. Där har arbetet jämfört de olika temana med olika kriterier för att hitta 

samband där emellan (Bergman & Klefsjö, 2012, s.492). Arbetet har i matrisen kopplat 

temana till relevant teori för att på ett kvalitativt sätt rangordna dem och komma fram till en 

plan för genomförande för att effektivisera processkartläggningen. Nedan beskrivs de olika 

kriterierna i matrisen mer utförligt. 

Allvarlighetsgrad tänkas hur vida och kritiskt temat upplevs av intressenterna, om 

temat är regelbundet återkommande i intervjuerna. Allvarlighetsgraden baseras både på hur 

ofta det tas upp i intervjuerna och hur allvarligt respondenterna ser på temat. 

Verksamhetsnyttan tar upp hur temat värderas av ledningsgruppen. Det tas hänsyn 

både till hur stor nytta en lösning av temat är för verksamheten och hur intresserade 

ledningen är av att arbeta vidare med temat.  

Genomförbarheten är en uppskattning på hur stora möjligheterna för att lyckas 

förbättra temat är. Finns det tillräckligt med utrymme för att vidare studera och analysera 

temat i fortsatt forskning. Här värderas kriteriet med siffran ett om genomförbarheten anses 

vara mycket svår. 

 

3.2.3. Orsak verkan diagram. I arbetets resultat utkristalliserades fem teman 

utifrån respondenternas utsagor. Temana har placerat i ett 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). 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 problemet/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/problemet (Bergman & Klefsjö, 2012). Se figur 6, s.31 för illustration. 
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3.3. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten tar upp frågan om det går att lita på dem som blivit intervjuade. 

Resultat, det observerade värdet, innehåller både individens ”sanna värde” och ett 

”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentens tillförlitlighet. Felvärdet kan bero på 

en mängd faktorer som vi inte har kontroll över (Patel & Davidson, 2011, s. 103).  

Studien är kvalitativ och omfattar kvalitet och kan kopplas till validiteten (Patel & 

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

forskning och undersökare använder då sällan begreppet reliabilitet. Istället får begreppet 

validitet en vidare innebörd inom kvalitativ forskning som beskrivs under nästa rubrik 

validitet (Patel & Davidson, 2011, s. 106). Medarbetarna som blivit intervjuade på 

Länsstyrelsen Gotlands Län har svarat på intervjufrågorna. 

Validiteten i en kvalitativ studie är ej relaterad enbart till själva datainsamlingen. 

Istället genomsyrar strävan efter god validitet forskningsprocessens samtliga delar. Det kan 

yttra sig i hur undersökaren förmår tillämpa och använda sin förståelse i hela 

forskningsprocessen. Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om arbetet 

lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. 

Validitetsproblematik kan vara problem vid själva insamlandet av information, analysen 

och hur resultatet redovisas och kommuniceras (Patel & Davidson, 2011, ss. 106-107). 

Intervjuer generellt ger djup och detaljer som gör det möjligt att få en helhetsbild 

och att förstå komplexa frågeställningar. Arbetet får ta del av personens resonemang kring 

en fråga. Informationen kan kontrolleras med följdfrågor vilket ger hög validitet 

(Oxenswärdh, 2016). Validiteten är hög i arbetet då samtliga berörda har blivit intervjuade. 

Om problemet som i det här fallet handlar om att tolka och förstå t.ex. människors 

upplevelser eller om vi vill ha svar på frågor som rör Vad är det här? Vilka är de 

underliggande mönstren? Så bör vi använda verbala analysmetoder precis som arbetet har 

gjort med sina kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson, 2011, s. 14). 
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3.4. Etiska ställningstaganden 

Objektivitet i arbetet är att intervjuerna 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). Det gäller att arbetet inte påverkar respondentens utsaga genom att 

visa gillande eller ogillande. I en intervjusituation uppstår en dynamik. Vi är människor och 

reagerar på varandra. Det ska arbetet inte blunda för men det ska inte ta över 

intervjusituationen (Oxenswärdh, 2016).  

Etiska regler är professionell relation och balans mellan intellekt och känsla. Den 

första etiska regeln 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, skilja på mig/dig – professionell intervju. 

Överföring av känslor, attityder, värderingar och tankar till en ny individ kommer ur 

tidigare möten. -Jag gillade honom direkt, han liknade min morbror. Det gäller att fundera 

på i vilken grad påverkar samspelet intervjuns tillförlitlighet och giltighet? Verkligheten 

kan förvrängas. En del frågor ställs andra inte då ”jag redan vet svaret” (Oxenswärdh, 

2016). 

Anonymitet i arbetet är att de som intervjuades fick vara anonyma om de ville. 

Organisationen har valt att inte vara anonym. Länsstyrelsen Gotlands Län har även 

bekräftat att arbetet inte har sekretess. 

De fyra forskningsetiska principerna innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 

om att undersökaren ska informera uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gäller. Samtyckeskravet handlar om att 

undersökaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. 

Konfidentialitetskravet handlar om att de som medverkar i undersökningen 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. 
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3.5. Metoddiskussion 

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. Det 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).  

Data-analysen har skett löpande under arbetets gång för att vara så effektivt som 

möjligt. Fördelen med att göra en löpande analys, direkt efter en intervju är att det kan ge 

idéer om hur arbetet ska gå vidare (Patel & Davidson, 2011, s. 121).  

En styrka med att intervjuerna har skett på olika nivåer i undersökningen är att olika 

krafter i förändringsarbetet synliggörs. Vanligtvis i flertalet förändringsteorier är att 

förändring är något som kan (och ska) styras och organiseras av ledningen. Genom att 

växla perspektiv och beskriva händelseförlopp i samband med förändringsförsök 

underifrån, synliggörs också de krafter som utövas av andra medarbetare (Patel & 

Davidson, 2011, s. 184). 

Då arbetet består av kvalitativa intervjuer och har en abduktiv ansats är vikten av 

relevant teori väsentlig. Erfarenheten är bristfällig inom området och det saknas kanske 

tillräcklig förståelse av förändringsarbete och processkartläggning vilket leder till att 

validiteten i arbetet försvagas. Det hade kanske varit bättre om undersökningen hade 

genomförts som en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod för att öka validiteten. 

Arbetsprocessen har skapat fördjupad förståelse av förändringsbehov för att 

effektivisera processkartläggning och genom problematisering ses förändringsdiagnos som 

något nödvändigt. 

Reflektion och utveckling av ett kritiskt förhållningssätt till organisationsförändring 

är generellt viktigt. Det handlar om att inte alltför lättvindigt acceptera hurtfriska 

uppmaningar till förändring, eller att godta en förändringsmodell som heltäckande, trots att 

det bedyras av en konsult eller författare (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 229).  

Teori som använts i studien berör offensiv kvalitetsutveckling, förändringsarbete, 

hållbar verksamhetsutveckling, ledarskap och dialogkompetens. Principer/värderingar, 

arbetssätt och verktyg ingår i ett ledningssystem som kallas offensiv kvalitetsutveckling 

eller Total Quality Management (TQM). Ledningssystemet är i ständig utveckling och har 
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målet att skapa kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 422). Ledarskap handlar om en påverkansprocess (Alvesson, 2015, s. 120). 

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 kostnadseffektivitet uppnås (Sörqvist, 2014). Att leda 

handlar i mångt och mycket om att kommunicera (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, 

s. 119). Den som utövar ledarskap måste fundera över strukturella villkor över de berörda 

som samverkar i organisationen. Ledaren behöver behärska dialogkompetens (Oxenswärdh, 

2015). Dialog är på flera sätt viktig i ett förändringsarbete. Dialog kan minska variation i 

uppfattningar och göra att vi kan bättre förstå alternativa åsikter  (Heide, Johansson, & 

Simonsson, 2012, s. 189). De olika teorierna har klar koppling till varandra och är mycket 

viktiga i ett förändringsarbete som processkartläggningen. Utan teorin hade studien haft 

svårt att uppnå förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna synliggjordes då syftesfrågorna 

besvarades. Syftesfrågorna besvarades då resultatet analyserades med hjälp av teorin. 
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4. Resultat  

Här redovisas kortfattat det som har koppling till arbetets syftesfrågor, det som 

framkom under intervjuerna på Länsstyrelsen Gotlands Län. Datainsamlingen beskriver vad 

som framkom under intervjuerna med enhetscheferna som också är processägare och vad 

som framkom under intervjuerna med processledarna. Redovisningen består av 

sammanfattningar i form av utsagor från de inspelade intervjuerna. Respondenterna var fem 

enhetschefer och fyra processledare. Under varje rubrik redovisas utsagor från 

respondenterna som framkom under intervjuerna och som är kopplade till den syftesfråga 

de passar bäst till. Utsagorna är svar på hur det ser ut idag och vissa synpunkter på hur det 

skulle kunna se ut. Resultat kapitlet avslutas med ett Orsak verkan diagram där olika teman 

utkristalliserats utefter respondenternas utsagor. Analysen sker i nästa kapitel utifrån 

syftesfrågorna och de utkristalliserade temana. 

 

4.1. Enhetschefernas utsagor 

Här redovisas enhetschefernas utsagor om hur de upplever sin organisation idag och 

en del förbättringsförslag. Dessa svar kan relateras till syftesfrågorna. 

1. Vilket ledarskap behövs för att stödja arbetet? 

2. Hur kan förändrad kultur hjälpa till i förbättringen? 

3. Hur kan medarbetarna kompetensutvecklas för att möta behoven? 

 

4.1.1. Processkartläggningens ledarskap. Under den här rubriken har arbetet 

samlat sammanfattningar av de utsagor som har koppling till syftesfrågan vilket ledarskap 

som behövs för att stödja arbetet med processkartläggningen. Respondenterna svarar på hur 

de anser ledarskapet ser ut idag och dessa utsagor har hjälpt till att utkristallisera teman i 

resultatdelens avslutande Orsak verkan diagram. 

 

4.1.1.1. Respondent 1. Arbetet initierades i ledningsgruppen utifrån den 

dåvarande controllern. Controllern hade i uppgift att det som lyftes fram säkrades. Det 

fanns samsyn i ledningsgruppen att det var nödvändigt att dra igång det här. Sen var det 

naturligtvis en diskussion om vilka resurser vi skulle lägga på det här arbetet. Det är hela 

tiden en prioritering till ordinarie arbete, då måste man försöka att förmedla den insikten 
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att dom resurserna vi lägger på det här arbetet nu har vi förhoppningsvis tillbaka i ett 

senare skede. När vi har gjort dom här effektiviseringarna, gjort dom här tydliga 

säkringarna och inte minst vid personalbyten. De som leder och driver 

processkartläggningen är controllern, huvudprocessledare och delprocessledare och det är 

beroende på vilket driv och vilket initiativ och intresse de enskilda personerna har. Då är 

det väll enhetschefernas roll att säkra att arbetet fortskrider. Det är huvudprocessledarna 

och delprocessledarnas uppgift att sprida varför vi ska göra det här till övriga 

medarbetare. Ledningens engagemang finns absolut där. Enhetscheferna tillsammans med 

länsrådet som utgör styrgrupp är med i diskussioner och tar upp på uppföljningar, 

tertialuppföljningar hur går arbetet. Här känns det att det finns ett engagemang. Hur gör vi 

prioriteringar, vilka resurser ska läggas på det här i förhållande till allt annat vi ska göra, 

då är det viktigt att signalerna är tydliga från ledningen. Det handlar om att vi får 

återkoppling på helheten från ledningsgruppen och tertialuppföljningar. Jag gör 

avstämning på min enhet, hur går det här arbetet. Hinder i processkartläggningen är hur vi 

prioriterar resurserna. 

 

4.1.1.2.Respondent 2. Enhetschefens roll är att jag kan vara rådgivande om det 

är så men annars är det jag som beslutar om processerna som finns på min enhet. Så har vi 

bestämt att systemet ska vara. Vi utsåg en processledare i Helena och sedan hade vi från 

början vår controller Kristina Karlstam. Dom var dom som utvecklade systemet. Sedan fick 

vi ju identifiera på enhetschefsnivå vilka processer ska kartläggas. Det var samsyn i 

ledningen från början om vad som skulle göras och hur man skulle nå dit. Vi har utsett en 

samordnare en ansvarig kan man väl säga i Helena som har fått avsatt tid för det är en 

styrningsfråga vill man att det ska ske så måste man styra det i den frågan. Och sedan har 

hon föreslagit ett arbetssätt en organisation det ska bli processansvariga eller 

processamordnare i varje enhet, och det fick varje enhetschef anpassa hur det skulle se ut i 

varje enhet, det kan se lite olika ut. Sedan följs det upp på ledningsnivå och enhetsnivå. 

Leder och driver processkartläggningen är ledningen med Helena som har fått det 

speciella uppdraget, men sen så på min enhet är det väl jag som ser till att det kommer upp 

på tertialuppföljningen och så där så att vi följer upp det. Ledningens engagemang är stort, 

beställningen kommer från ledningen. Enhetscheferna och processledarna har vilja att 
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genomföra processkartläggningen däremot är det svårt att få ihop det tidsmässigt, man 

måste prioritera andra saker som kommer i vägen, så att det blir att det kan ha varit lite 

trögt att få processerna och metodiken där. Det skulle kunna behövas en ökad styrning och 

prioritering, men det är en balans så vi kan fortsätta göra dom här processerna och klara 

av det vardagliga jobbet. Så visst man kan skruva på muttrar det kan man göra. 

 

4.1.1.3. Respondent 3. Från början var det länsledningens beslut att vi skulle 

börja med det här, sedan valdes det en projektledare Helena Rosvall. Kartläggningen 

började med att varje enhetschef fick gå igenom sina koder själv på sakområdesnivå då var 

man såg att det behövdes process kartläggas helt enkelt. I länsledningen ingår 

enhetscheferna, kommunikatören, länsrådet, landshövdingen. Vid tillfällen kallas HR- chef, 

ekonomichef etc. in vid behov. Helena och processledarna träffas och bestämmer vad som 

ska göras och det är Helena som syr ihop det hela slutligen. Alla driver och leder 

processkartläggningen gemensamt men Helena har nog varit divande i vart fall på vår 

avdelning för vi ligger lite efter. Det kan även finnas olika uppfattningar om vad som ska in 

i de olika processerna, men det är nyttigt också för man får vädra sina tankar. Ledningen 

kanske borde ha tagit upp processkartläggningen lite oftare. Det kanske borde vara en 

stående punkt på enhetschefernas möten också. 

 

4.1.1.4. Respondent 4. Min roll är att leda och fördela arbetet. Anställer 

kompetent personal för att göra arbetet. Vi har haft en samsyn i ledningen vad som ska 

göras men kanske inte en samsyn om vad är en process. Men då inte nu. Vi har ett 

gemensamt ansvar för processkartläggningen. Men jag som chef har ett jättestort ansvar, 

jag pekar med hela handen nu ska det vara färdigt. 

 

4.1.1.5. Respondent 5. Min roll är att jag håller i det övergripande projektet. En 

annan roll är att medarbetarna i min enhet prioriterar det här arbetet, det är lätt att man 

inte gör det. Min tredje roll är att leda in länsledningen i det här och pushar på dom andra 

cheferna att de gör det här. Verksamhets controller styr även processkartläggningen, men 

har varit en pensionsövergång och han har bara arbetat med årsredovisningen men det har 

han gjort bra på grund av kartlagd process och där ser vi vikten av processkartläggningen. 
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Processägare är engagerade i varierande grad. Processledare har vi några som är riktigt 

drivande och engagerade. Vi har beslutat att det är så här vi ska göra då får man göra det. 

Det har avsatts tid för det här.  

 

4.1.2. Organisationskulturen. Här har arbetet samlat de utsagor som har koppling 

till syftesfrågan hur förändrad kultur kan förbättra arbetet. Respondenterna svarar på hur de 

anser organisationskulturen ser ut idag och dessa utsagor har hjälpt till att utkristallisera 

teman i resultatdelens avslutande Orsak verkan diagram. 

 

4.1.2.1. Respondent 1. Det är viktigt att visa att det finns ett behov, det gör 

skillnad då uppnår man engagemanget. Det handlar mycket om att motivera. Det handlar 

naturligtvis om att hitta rätt nivå i förhållande till all annat man ska göra, då måste man 

jobba med att motivera medarbetarna, det är ni som har nytta av det här, det är hela 

organisationen som får nytta av det här och i förlängningen medborgarna får nytta av det 

här i och med att vi får säkrare beslut och snabbare beslut och hela den där biten. Så det 

är klart att det är ett arbete som är internt och kanske inte syns utåt. Engagemanget finns 

hos medarbetarna så länge man anser man har nytta av det. Det är där det hänger. 

 

4.1.2.2. Respondent 2. Processkartläggningen är till för att i detalj beskriva 

arbetsmomenten i ett uppdrag du har då. Och det är för att öka vår rättssäkerhet och 

komma ifrån att det sitter i enskilda medarbetares huvuden hur man gör en arbetsuppgift. 

Det är alltså en ökad kvalitet och säkerhet. Idag kan en enskild medarbetare sitta med 

kunskap och när den slutar har det inte överförts till någon annan. Alla medarbetare 

informerades om processkartläggningen. Medarbetarna deltar på så sätt att det är dom 

som skriver processerna. Hinder i processkartläggningen är det vardagliga arbetet. 

 

4.1.2.3. Respondent 3. Det är en liten länsstyrelse med små resurser. 

 

4.1.2.4. Respondent 5. Det är svårt att få ihop alla processer i en så pass 

differentierad organisation. Man arbetar som man alltid har gjort och behöver ett tryck på 

att man har beslutat att vi ska gör på ett annat sätt. Alla medarbetare informerades om 
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processkartläggningen men kommunicerades nej, hälften uppfattade att det här skulle 

hända. Medarbetarnas engagemang varierar från enhet till enhet. Vi har så mycket att 

göra, varför ska vi prioritera det här nu, kan vi inte göra det sen. 

 

4.1.3. Medarbetarnas kompetens att färdigställa organisationens processer. Här 

har arbetet samlat de utsagor som har koppling till syftesfrågan hur medarbetarna kan 

kompetensutvecklas för att möta behoven att färdigställa processkartläggningen. 

Respondenterna svarar på hur de anser kompetensen för att färdigställa 

processkartläggningen ser ut idag och dessa utsagor har hjälpt till att utkristallisera teman i 

resultatdelens avslutande Orsak verkan diagram. 

 

4.1.3.1. Respondent 1. Jag har inte varit inne så mycket i den praktiska och 

konkreta i processkartläggningen, men den görs ofta via delprocessledarna och dom som 

är inne i processen. Det beror nog mycket på hur processen ser ut och framförallt i vårt fall 

vilken grund eller vilka hjälpmedel som finns. 

 

4.1.3.2. Respondent 2. Det har nog kanske Helena en annan bild av så, det kan 

inte jag riktigt säga. Det har utvecklats till att man numera även har kartlagt eller process 

lagt främjandearbete, annars var det ju sagt att det var beslut i ärendehandläggningen som 

skulle process kartläggas. Det finns väll en modul som Helena har som hjälper 

handläggaren som skriver ner alla arbetsmomenten, sen kan Helena se till att det hamnar i 

rätt boxar och rutor och så där då. Det är väll en hjälp. Så det är Helena som slutför 

processerna. Sedan kan det vara så att medarbetarna använder sig av sina nätverk och det 

har jag inte riktigt koll på. 

 

4.1.3.3. Respondent 3. Jaa du. Den som började var PBL processen, för där såg 

vi att det var den största processen där flest enheter ingick och var involverade och där vi 

har störst betydelse utanför huset hur vi hanterar dom här ärendena och där började det, 

och där var inte jag inblandad i själva processkartläggningen. Däremot hade jag 

medarbetare som var med för min enhets räkning, så exakt hur dom fick inspiration att 

starta det hela vet inte jag utan det kanske Helena har berättat eller dom andra i gruppen 
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som började med den processen. Jag tror man har kikat lite på hur andra län har gjort, 

men alla har gjort olika saker. Vi har fri tolkning om vad som behövs i vårt hus. 

Processkartläggningen har lyfts i ”Supén” vår strategiska utvecklingsplan att det här är 

något vi har bestämt gemensamt att vi ska genomföra. Tidigare processer som har gjorts 

hjälper till i arbetet och även Helena som har varit med genom hela processen. 

 

4.1.3.4. Respondent 4. Vår dåvarande controller Kristina tittade mycket på hur 

dom har gjort i Umeå. Vi köper in en tjänst av IT för att publicera dom på intranätet, för 

det klarar vi inte av själva. Om en gammal medarbetare tagit fram en process får en ny 

medarbetare läsa och se om den förstår processen och kan använda den. Nya medarbetare 

är hjälpmedel i arbetet. Annars känner jag inte till något annat som används för att 

färdigställa processerna. 

 

4.1.3.5. Respondent 5. Det behövs ett större engagemang hos de involverade 

medarbetarna. 

 

4.2. Processledarnas utsagor 

Här redovisas processledarnas utsagor om hur de upplever sin organisation idag och 

en del förbättringsförslag. Dessa svar kan relateras till syftesfrågor. 

1. Vilket ledarskap behövs för att stödja arbetet? 

2. Hur kan förändrad kultur hjälpa till i förbättringen? 

3. Hur kan medarbetarna kompetensutvecklas för att möta behoven? 

 

4.2.1. Processkartläggningens ledarskap. Här har arbetet samlat de utsagor som 

har koppling till syftesfrågan vilket ledarskap som behövs för att stödja arbetet med 

processkartläggningen. Respondenterna svarar på hur de anser ledarskapet ser ut idag och 

dessa utsagor har hjälpt till att utkristallisera teman i resultatdelens avslutande Orsak verkan 

diagram.  
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4.2.1.1. Respondent 6. Ja vad är jag för någonting, jag kommer inte ihåg vilken 

titel jag har. Helena Rosvall som har huvudansvar och började driva frågan. Helena är 

samordnare och gör så att alla jobbar på liknande sätt i alla fall. Jag har ingen aning om 

samsynen i ledningen. Cheferna för varje enhet har ansvar för att processerna görs. Och i 

enheterna delas arbetet upp på olika processledare. Ledningens engagemang är väll en 

evig prioriteringsfråga om vad som behöver göras nu. Det är olika mellan olika chefer. Det 

finns stöd för att göra arbetet när man gör det, men det är lite mindre piska när man inte 

gör det. Helena Rosvall samordnar allt arbete, hon piskar på, men det är mycket piskande 

för en person. Chefen ser jag som en stödjande roll men framförallt så måste den vara med 

och hjälpa till att prioritera arbetet framför andra grejer. För om allting är lika viktigt så 

kommer processkartläggningen att prioriteras bort.  

 

4.2.1.2. Respondent 7. Jag vågar inte svara på vilka som startade upp 

processkartläggningen. Nästan alla medarbetare är delaktiga att skriva processerna. 

Enhetschefen vill att vi avsätter tid för arbetet. 

 

4.2.1.3. Respondent 9. Det här har varit ett arbete som har påbörjats många 

gånger men har liksom avstannat för att det inte har funnits tillräckligt med drivkraft eller 

motivation efter att göra ett sådant här helt grepp om det. Varje enhetschef har ansvar för 

sina processer men varje medarbetare måste involveras. Ledningens engagemang är 

varierande. 

 

4.2.2. Organisationskulturen. Här har arbetet samlat de utsagor som har koppling 

till syftesfrågan hur förändrad kultur kan förbättra arbetet. Respondenterna svarar på hur de 

anser organisationskulturen ser ut idag och dessa utsagor har hjälpt till att utkristallisera 

teman i resultatdelens avslutande Orsak verkan diagram. 

 

4.2.2.1. Respondent 6. Det finns spänningar i form av prioritering gentemot 

andra viktiga bråttom ärenden som ska göras. Sen är engagemanget för 

processkartläggningen varierande hos medarbetarna och processledarna och så där. 

Spänningar då vissa tycker att dom inte behöver göra vissa saker när andra tycket att dom 
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borde göra det. Prioriteringsfrågor som gör att det inte blir av för många personer. 

Processledarnas roll är viktig i arbetet och är inte dom motiverade så kommer ingenting 

att hända hur stödjande chefen än är. Policys blir lätt bokhyllevärmare. 

 

4.2.2.2.Respondent 7. Det kan finnas en stress hos de medarbetare som ska 

skriva processerna. 

 

4.2.2.3. Respondent 8. Medarbetarna är 50/50 entusiastiska till arbetet. Många 

känner att dom ska göra det så, men det prioriteras inte utan det vanliga arbetet 

prioriteras. 

 

4.2.2.4. Respondent 9. Finns det fem enhetschefer så är det klart att det finns 

olika åsikter om vad som är genomförbart. Då finns det en tröskel som man måste komma 

över, och den har varit olika hög och olika svår för dom olika enheterna.  

 

4.2.3. Medarbetarnas kompetens att färdigställa organisationens processer. Här 

har arbetet samlat de utsagor som har koppling till syftesfrågan hur medarbetarna kan 

kompetensutvecklas för att möta behoven att färdigställa processkartläggningen. 

Respondenterna svarar på hur de anser kompetensen för att färdigställa 

processkartläggningen ser ut idag och dessa utsagor har hjälpt till att utkristallisera teman i 

resultatdelens avslutande Orsak verkan diagram. 

 

4.2.3.1. Respondent 6. Det har jag inte koll på, inte egentligen. Vi började göra 

en processkartläggning för några år sedan som rann ut i sanden och som har legat till 

grund för det nya arbetet på det nya sättet. Vi fokuserar på en process i taget. Ansvarig 

processledare för varje process driver och medarbetarna som har processen hjälper till 

eller gör det. Arbetet går att göra så noggrant som helst och går att göra så korrekt som 

helst. Det gör att det kan liksom bli hur stort som helst, kan bli jättestort och man kan göra 

ändringar till dö-dagar. Medarbetarna använder hjärnan men framförallt att prata med 

varandra. Använder även checklistor från andra Länsstyrelser med vad man ska tänka på. 
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4.2.3.2. Respondent 7. Jag vet inte vad som ska inspirera och vägleda oss i vårt 

arbete från första början. De som har jobbat ett år eller längre deltar i större utsträckning. 

Använder Excell och Word för att dokumentera processerna. 

 

4.2.3.3. Respondent 8. Lagstiftningen är viktig, den ändras hela tiden så viktigt 

att tänka på hur man ska upprätthålla det här. 

 

4.2.3.4. Respondent 9. I arbetet används Word och Excell, det är inte svårare än 

så. 

 

4.3. Orsak verkan diagram 

I figur 6, Orsak verkan diagram, presenteras de olika teman som har utkristalliserats 

utifrån respondenternas utsagor och beskriver de viktigaste orsakerna till varför 

processkartläggningen är ineffektiv. I följande avsnitt kommer resultatet analyseras mer 

djupgående. 

 

Figur 6: Orsak verkan diagram skapat av Tore Levehag  
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5. Analys och diskussion 

I det här kapitlet analyserar arbetet resultatet från tillämpningen med hjälp av en 

matris för att komma fram till en plan för genomförande av förbättringsåtgärder för att 

effektivisera Länsstyrelsen Gotlands Län processkartläggning och avslutningsvis slutsatser 

i en större kontext. Arbetet ser vilken kunskap som framkommit ur tillämpningen i form av 

intervjuerna och relaterar det till teorin. Arbetet visar vad som har blivit synligt och styrker 

det med teorins tillämpning, vad som inte framkommit, peka på samband, avvikelser, 

strukturer, mönster, fenomen och annat som kan styrkas genom de resultat arbetet fått. 

 

5.1. Prioriteringsmatris 

I resultatet utkristalliserades ett antal teman som här rangordnas med hjälp av ett 

matrisdiagram, se figur 7, Matris, s.33, där arbetet jämför uppkomna teman med olika 

kriterier för att hitta samband där emellan. Det är arbetets motivering till vald plan för 

genomförande för effektivisering av processkartläggningen. Arbetet prioriterar fram det 

tema som ska implementeras för att effektivisera Länsstyrelsen Gotlands Län 

processkartläggning (Bergman & Klefsjö, 2012, s.492). Arbetet har i matrisen kopplat 

temana till relevant teori för att på ett kvalitativt sätt rangordna dem. Likt en riskanalys 

värderas faktorerna utifrån en skala från 1 till 3. Siffrorna multipliceras för att få ett 

prioriteringsvärde. Desto högre siffra desto högre prioritering. Nedan beskrivs de olika 

kriterierna i matrisen mer utförligt. 

Allvarlighetsgrad tänkas hur vida och kritiskt temat upplevs av intressenterna, om 

temat är regelbundet återkommande i intervjuerna. Allvarlighetsgraden baseras både på hur 

ofta det tas upp i intervjuerna och hur allvarligt respondenterna ser på temat. 

Verksamhetsnyttan tar upp hur temat värderas av ledningsgruppen. Det tas hänsyn 

både till hur stor nytta en lösning av temat är för verksamheten och hur intresserade 

ledningen är av att arbeta vidare med temat. 
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Genomförbarheten är en uppskattning på hur stora möjligheterna för att lyckas 

förbättra temat är. Finns det tillräckligt med utrymme för att genomföra en plan för att 

effektivisera Länsstyrelsen Gotlands Län processkartläggning kring det här temat. Här 

värderas kriteriet med siffran ett om genomförbarheten anses vara mycket svår. 

 

Figur 7: Matris skapat av Tore Levehag  

 

5.1.1. Motivering till prioritering. Här förklaras varför temana prioriterades som 

dom gjorde i matrisen. Teman kopplas till relevant teori för att på ett kvalitativt sätt 

rangordna dem. 

 

5.1.1.1. Oengagerad ledning. Oengagerad ledning prioriterades högst i 

matrisen. Processkartläggningen kan ses som en organisationsförändring. Alla 

organisationens processer kartläggs och det berör organisationens alla medarbetare. Med 

utgångspunkt i de tre kunskapsintressena kan tre perspektiv på organisationsförändring 

formuleras: ett verktygsperspektiv, ett processperspektiv och ett kritiskt perspektiv 

(Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 20). Verktygsperspektivet på förändring innebär att 

ställa sig frågor om hur förändringen genomförs på bästa möjliga sätt. Vilka verktyg och 

modeller finns till förfogande? Vilka modeller är mest ändamålsenliga situationen 

förändringen befinner sig i? Vilket tillvägagångssätt är mest effektivt för att genomföra 

förändringen utan alltför mycket friktion och motstånd (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 

20)? Här ingår projektledning (Oxenswärdh, 2016). Processkartläggningen drivs som ett 

projekt och Helena Rosvall fungerar som projektledare. Respondent 1 talade om att det i 

ledningsgruppen var en diskussion om vilka resurser som skulle läggas på det här arbetet. 

Det är hela tiden en prioritering till ordinarie arbete och respondent 1 sa att då måste 

ledningen förmedla den insikten att dom resurserna vi lägger på det här arbetet nu får vi 
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förhoppningsvis tillbaka i ett senare skede. Det kan kopplas till det kritiska perspektivet. 

Kritiskt perspektiv betyder att granska förändringsintentioner och processer utifrån vad som 

motiverar dem och vem som i vilka avseenden kan tänkas gynnas av dem. Fokus på frågan 

Varför? och på att dekonstruera förändringsprocessen i syfte att blottlägga skilda 

ideologier, intressen och motiv i form av makt (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 20). 

Förhållandet mellan ledare och medarbetare är den viktigaste situationsaspekten när 

det gäller att utöva ledarskap och påverka medarbetare. Dimensionen kan mätas med 

utgångspunkt i kriterier för i vilken grad ledaren är allmänt accepterad av medarbetarna och 

hur bra eller dålig stämning (eller samarbetsklimat) mellan ledaren och medarbetarna är 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 411). Ledningen bör ha en dialog med medarbetarna och 

förklara motivet med processkartläggningen så att arbetet blir accepterat och kan 

färdigställas. Många gånger 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 undersökare som konsulter och 

andra praktiker unisont lyfter fram som avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete 

(Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 189). 

 

5.1.1.2. Hindrande organisationskultur. Hindrande organisationskultur har 

tydlig koppling till hur medarbetarna sköter sitt arbete som dom alltid har gjort. Respondent 

5 talade om att det är svårt att få ihop alla processer i en så differentierad organisation. 

Medarbetarna arbetar som de alltid har gjort och behöver ett tryck på att de har beslutat att 

de ska göra på ett annat sätt. Alla medarbetare informerades om processkartläggningen men 

den kommunicerades inte, hälften uppfattade att det här skulle hända. Medarbetarnas 

engagemang varierar från enhet till enhet. Vi har så mycket att göra, varför ska vi prioritera 

det här nu, kan vi inte göra det sen. 

Processkartläggningen kan anses som en revolutionär förändring. Revolutionär 

förändring är omfattande och djupgående förändring som berör hela organisationen. 

Revolutionära förändringar beskrivs ibland som storskaliga förändringar. Organisationer 

förändras revolutionärt när deras grundläggande orientering- i termer av kultur, struktur och 

strategi- förändras (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 29). Kulturförändring: en 
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förutsättning för, ett resultat av eller sammantvinnad med konkreta förändringar? En viktig 

aspekt på kulturförändring handlar om huruvida den främst berör värderingarnas, idéernas 

och föreställningarnas nivå, eller om den också främst handlar om handfasta förändringar, 

som strukturella och materiella åtgärder som direkt påverkar beteendet och sedan indirekt, 

den kulturella nivån (Alvesson, 2015, s. 229). Organisationsförändring och dess kultur har 

alltså klar koppling och bör tas till hänsyn i en revolutionär förändring som 

processkartläggningen. En tankegång säger att av stor betydelse är att få folk att bete sig 

annorlunda, sedan kommer kulturförändringarna av sig själva (Alvesson, 2015, s. 229). 

Yukl själv definierar ledarskap så att det inkluderar att utöva inflytande över viktiga mål 

och strategier, över de anställdas hängivenhet och efterlevnad av de påbud som skall uppnå 

målen, inflytande över gruppsammanhållning och identifikation med och inflytande över 

organisationskulturen (Alvesson, 2015, s. 120).  

Tidigare forskning som har tagits upp i arbetet har studerat förändrad 

organisationskultur inom försäkringskassan. Undersökningen har exponerat att det har 

relevans vem det är som går emot den traditionella kulturen. Det får helt enkelt mer effekt 

om en mycket liten grupp i ledande befattning går emot organisationskulturen än om en 

större del av arbetsstyrkan gör det. Hierarkier, makt och formella positioner har betydelse 

(Melander, 2013, s. 233). Även det här temat har stark koppling till ledningens engagemang 

då de bör ha ett inflytande över organisationskulturen för att lyckas med viktiga mål och 

strateger. 

 

5.1.1.3. Omotiverade medarbetare. Omotiverade medarbetare gör att arbetet 

avstannar. Respondent 9 berättade att processkartläggningen är ett arbete som har påbörjats 

många gånger men har avstannat för att det inte har funnits tillräckligt med drivkraft eller 

motivation efter att göra ett sådant här helt grepp om det. Varje enhetschef har ansvar för 

sina processer men varje medarbetare måste involveras. 

Tidigare forskning som har tagits upp i arbetet berör en studie av självbeskrivning i 

form av processkartläggning inom Arbetsförmedlingen.  

Syftet med studien var dels att förstå hur tjänstekognition påverkas av 

självbeskrivning, dels hur den påverkan som skapas kan bidra till att främja en verksamhets 

övergripande syfte och mål (Fransson, 2008, s. 9). Med tjänstekognition avses, lite 
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förenklat, enskilda medarbetares tänkesätt om hur verksamheten utförs och hänger samman. 

Självbeskrivning är den aktivitet där medarbetare, under organiserade och metodmässigt 

styrda former, gemensamt utformar grafiska eller verbala beskrivningar över sin, mer eller 

mindre likartade, tjänstekognition (Fransson, 2008, s. 9).  För att förbättra integreringen 

med andra enheter och partners kan det ofta finnas anledning att skapa och utveckla en 

sådan, tillsammans med andra funktioner och partners/organisationer (Fransson, 2008, s. 

325). Om tankegångarna förenas ger det färre misshälligheter och mer säkra 

produktionsresultat och gör det lättare för kommande förändringar. Få torde förvånas av att 

en väl organiserad organisation är lättare att styra och förändra, men det bästa är att 

strategisk styrning och lokal organisering inte bara är nödvändiga, utan också fullt tänkbara 

att förena (Fransson, 2008, ss. 330-331).  

Grundanslaget i flertalet förändringsteorier är att förändringen är något som kan 

(och ska) styras och organiseras av ledningen. Genom att växla perspektiv och beskriva 

händelseförlopp i samband med förändringsförsök underifrån, synliggörs också de krafter 

som utövas av andra medarbetare  (Patel & Davidson, 2011, s. 184). Perspektivbytet kan 

också ge en tillnyktrande effekt. Genom att betrakta konflikter, motstånd och politik som en 

del av den organisatoriska vardagen framstår många förändringsidéer inte längre som lika 

realistiska som tidigare. Det räcker inte att göra en exemplarisk diagnos av företagets 

situation och ta fram en lika exemplarisk förändringsplan. Om förändringarna inte ligger i 

linje med övriga organisationsmedlemmars intressen och om de inte accepteras, räcker inte 

fördömliga planer särskilt långt (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 184). 

 

5.1.1.4. Tidsbristen. Tidsbristen var ett av fem teman som utkristalliserades i 

resultatet utifrån respondenternas utsagor. Respondent 2 sa att enhetscheferna och 

processledarna har vilja att genomföra processkartläggningen däremot är det svårt att få 

ihop det tidsmässigt, medarbetarna måste prioritera andra saker som kommer i vägen, så att 

det blir att det kan ha varit lite trögt att få processerna och metodiken där. Det räcker inte 

att göra en exemplarisk diagnos av företagets situation och ta fram en lika exemplarisk 

förändringsplan. Om förändringarna inte ligger i linje med övriga 

organisationsmedlemmars intressen och om de inte accepteras, räcker inte fördömliga 

planer särskilt långt (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 184). Även det här temat har 
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koppling till ledningens engagemang. Dialog är på flera sätt viktig i ett förändringsarbete. 

Dialog kan minska variation i uppfattningar och göra att vi kan bättre förstå alternativa 

åsikter. Det innebär även att dialogen är en viktig del i att lyfta fram kritik och negativa 

reaktioner (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 189). 

 

5.1.1.5. Låg prioritet. Låg prioritet var en stark faktor som utkristalliserades i 

resultatet. Respondent 8 berättade att 50% av medarbetarna är entusiastiska till 

processkartläggningen medan 50% inte är det. Många känner att dom ska göra det, men det 

prioriteras inte utan det vanliga arbetet prioriteras. Respondent 6 talade om att ledningens 

engagemang är väll en evig prioriteringsfråga om vad som behöver göras nu. Det är olika 

mellan olika chefer. Det finns stöd för att göra arbetet när arbetet görs, men det är lite 

mindre piska när arbetet inte görs. Helena Rosvall samordnar allt arbete, hon piskar på, 

men det är mycket piskande för en person. Respondent 6 såg chefen som en stödjande roll 

men framförallt så måste den vara med och hjälpa till att prioritera arbetet framför andra 

grejer. För om allting är lika viktigt så kommer processkartläggningen att prioriteras bort. 

Det gäller alltså att ledningen ser till att det finns motivation till processkartläggningen och 

att det även finns utrymme till arbetet. Att leda handlar i mångt och mycket om att 

kommunicera. De flesta uppgifter som förknippas med chefs- och ledarroller, till exempel 

att fatta beslut, motivera, ge feedback och samordna förutsätter någon form av 

kommunikation (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 119). Respondent 5 sa att 

processägare är engagerade i varierande grad. Processledare har de några som är riktigt 

drivande och engagerade. Respondent 5 sa att de har beslutat att det är så här de ska göra då 

får man göra det och det har avsatts tid för det här. 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 (Heide, Johansson, & 

Simonsson, 2012, s. 121). Den som utövar ledarskap måste fundera över strukturella villkor 

över de berörda som samverkar i organisationen. T.ex. är de bara delaktiga eller är de en 

effektiv deltagare som får sin röst hörd? Känner sig alla lika värda? Begriper de 

konsekvenserna av de det tar ställning till? Har de lika rätt till talan och att lyssna? Har de 
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rätt att delta så ingen utesluts och skyldighet att medverka med sin röst och sina förmågor? 

(Oxenswärdh, 2015). Vidare hänger dialogen nära samman med delaktighet, vilket såväl 

undersökare som konsulter och andra praktiker unisont lyfter fram som avgörande för ett 

framgångsrikt förändringsarbete (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 189). 

 

5.2. Plan för genomförande för att effektivisera Länsstyrelsen Gotlands Län 

processkartläggning 

Resultatet i arbetet visar att delar av ledningen inte är tillräckligt engagerade för att 

processkartläggningen ska vara så effektiv som möjligt. Processkartläggningen kan ses som 

en organisationsförändring. Alla organisationens processer kartläggs och det berör 

organisationens alla medarbetare. Ledningen har allt att vinna på att föra en dialog med 

medarbetarna och förklara motivet med processkartläggningen så att arbetet blir accepterat 

och kan färdigställas. Många gånger 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 undersökare som 

konsulter och andra praktiker unisont lyfter fram som avgörande för ett framgångsrikt 

förändringsarbete (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 189). 

Planen för att effektivisera processkartläggningen är att ledningen inför ett arbete 

med förbättringscykeln. Förbättringscykeln PDSA (Plan-Do-Study-Act) är en symbol för 

den ständiga kvalitétsutvecklingen och används inom förbättringsarbeten (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 46). Planen är att ledningen redan idag inför ett arbete för att ständigt 

förbättra processkartläggningen. Uppföljning ska ske både på tertialuppföljningar och 

enhets möten. Genom förbättringscykeln får ledningen större inblick i 

processkartläggningen och kan genom dialog skapa förståelse för vikten av arbetet för att 

motivera medarbetarna till ett effektivt arbete. Genom ständig förbättring anpassas arbetet 

till alla intressenter. Vad fungerar, vad fungerar inte. Förbättringscykeln är indelad i fyra 

steg. Förbättringscykeln PDSA illustreras på nytt i figur 8, s. 39. I steget planera fastställs 

den väsentligaste orsaken till problemet. Stora problem måste brytas ned i mindre, 

hanterbara problem (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). Steget planera kan även kopplas till 

förstudien till i examensarbetet där det mest väsentliga förbättringsområdet prioriterades 
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fram för att förbättra processkartläggningen. I steget gör utses en arbetsgrupp som får 

ansvaret för att de förslagna åtgärderna genomförs (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). Nu 

gäller det att det utses en förbättringsgrupp på Länsstyrelsen Gotlands Län som får ansvar 

för förbättringen av processkartläggningen. Steget studera handlar om att studera effekterna 

av åtgärder som vidtagits. Steget lär handlar om att hela tiden ta lärdom av 

förbättringsarbetet så att man undviker samma typ av problem nästa gång. Om åtgärderna 

var lyckade, ska den nya förbättrade nivån permanentas och förbättringen spridas. I annat 

fall måste vi lära oss av misstagen och sedan genomlöpa förbättringscykeln ytterligare ett 

varv. Det är också viktigt att analysera hur arbetet med problemlösningen fungerade så att 

även sättet att lösa problem förbättras (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). 

 

Figur 8: Förbättringscykeln PDSA (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46) 
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5.3. Slutsatser 

Arbetets huvuddel avslutas med att syftesfrågorna besvaras. Syftesfrågorna är Vilket 

ledarskap behövs för att stödja arbetet? Hur kan förändrad kultur hjälpa till i 

förbättringen? Hur kan medarbetarna kompetensutvecklas för att möta behoven? Det 

reflekteras över vad det betyder i en större kontext. Processkartläggningen kan ses som en 

organisationsförändring som är revolutionär. Alla organisationens processer kartläggs och 

det berör organisationens alla medarbetare. Revolutionär förändring är omfattande och 

djupgående förändring som berör hela organisationen. Revolutionära förändringar beskrivs 

ibland som storskaliga förändringar. Organisationer förändras revolutionärt när deras 

grundläggande orientering- i termer av kultur, struktur och strategi- förändras (Sveningsson 

& Sörgärde, 2015, s. 29). 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 kostnadseffektivitet 

uppnås. När organisationen lyckas med ett framgångsrikt förbättringsarbete är det en bra 

investering då organisationen kan åstadkomma stora besparingar med minskade 

kvalitetsbristkostnader och befriande av tid. I en hållbar och framgångsrik organisation är 

kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitet en välplanerad ledningsfråga (Sörqvist, 

2014). Idag arbetar både privata och offentliga verksamheter med kvalitetsfrågor. Ett sådant 

agerande utgör grunden i offensiv kvalitetsutveckling. Verksamheten strävar efter att 

uppfylla eller helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga 

kostnad. Det uppnår organisationen genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och har fokus på verksamhetens processer. Ett sådant förbättringsarbete kallas 

även Total Quality Management (TQM) (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 38-50). 

 

5.3.1. Vilket ledarskap behövs för att stödja arbetet? Ledningen har allt att vinna 

på att föra en dialog med medarbetarna och förklara motivet med processkartläggningen så 

att arbetet blir accepterat och kan färdigställas. Många gånger 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 
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såväl undersökare som konsulter och andra praktiker unisont lyfter fram som avgörande för 

ett framgångsrikt förändringsarbete (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 189). 

 

5.3.2. Hur kan förändrad kultur hjälpa till i förbättringen? Respondent 5 talade 

om att det är svårt att få ihop alla processer i en så differentierad organisation. 

Medarbetarna arbetar som de alltid har gjort och behöver ett tryck på att de har beslutat att 

de ska göra på ett annat sätt. Alla medarbetare informerades om processkartläggningen men 

den kommunicerades inte, hälften uppfattade att det här skulle hända. Medarbetarnas 

engagemang varierar från enhet till enhet. Det har av stor betydelse om ledningen får folk 

att bete sig annorlunda, sedan kommer kulturförändringarna av sig själva (Alvesson, 2015, 

s. 229). Att leda handlar i mångt och mycket om att kommunicera. De flesta uppgifter som 

förknippas med chefs- och ledarroller, till exempel att fatta beslut, motivera, ge feedback 

och samordna förutsätter någon form av kommunikation (Heide, Johansson, & Simonsson, 

2012, s. 119). Om förändringarna inte ligger i linje med övriga organisationsmedlemmars 

intressen, och om de inte accepteras, räcker inte fördömliga planer särskilt långt 

(Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 184). 

 

5.3.3. Hur kan medarbetarna kompetensutvecklas för att möta behoven? Den 

som utövar ledarskap har fördel av att fundera över strukturella villkor som råder och hur 

de berörda medarbetarna samverkar i organisationen. Är de bara delaktiga eller är de en 

effektiv deltagare som får sin röst hörd? Känner sig alla lika värda? Begriper de 

konsekvenserna av de det tar ställning till? Har de lika rätt till talan och att lyssna? Har de 

rätt att delta så ingen utesluts och skyldighet att medverka med sin röst och sina förmågor? 

(Oxenswärdh, 2015). Genom ständig dialog mellan ledningen och medarbetare kan 

eventuella kompetensbehov belysas. Men som studien kommit fram till finns kompetensen 

att färdigställa processkartläggningen men motivation saknas. 
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5.4. Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en framtida kvalitetssäkring av 

processkartläggningen. Har organisationen implementerat examensarbetets förslag på plan 

av genomförande för att effektivisera processkartläggningen. Vidare skulle kunna vara att 

studera den framtida nyttan av processkartläggningen. Om processkartläggningen har 

levererat det som önskades. Det skulle även vara intressant att studera andra Länsstyrelsers 

arbete, har de kartlagt sina processer och hur har det arbetet i så fall gått? Det skulle även 

vara intressant att studera ytterligare av vad som motiverar organisationens medarbetare. 

Kan medarbetare bli motiverade utan ledningens engagemang? Det skulle ytterligare vara 

intressant att studera varför förändringsarbete ofta misslyckas eller drar ut på tiden. 

 

   



43 

 

Referenser 

Alvesson, M. (2015). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB. 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur 

AB, Lund. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Forskningsetiska principer. (2017). Hämtat från codex.vr.se: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Fransson, M. (2008). Självbeskrivning och tjänstekognition : om processkartläggning på 

Arbetsförmedlingen. Karlstad: Karlstads universitet. 

Heide, M., Johansson, C., & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. 

Stockholm: Liber. 

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Jansson, T., & Ljung, L. (2011). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Melander, S. (2013). Kassakultur i förändring : samspelet mellan organisationskultur och 

administrativa reformer på Försäkringskassan. Lund: Lunds universitet. 

Statsvetenskapliga institutionen. 

Oxenswärdh, A. (2015). Uppsala Universitet. Hämtat från Uppsala Universitet, E-klassrum 

Ledarskap och Kommunikation, föreläsning "kommunikation och ansvar": 

https://connect.sunet.se/p25mo412kd8/ 

Oxenswärdh, A. (2016). ATT LEDA FÖRÄNDRING - Introduktion och kursupplägg. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Robertson, M. (2014). Substainabiliyt Principles and Practice. Great Britain: Routledge. 

Sveningsson, S., & Sörgärde, N. (2015). Organisationsförändring- hur, vad och varför? 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Sörqvist, L. (2014). Ständiga förbättringar : en bok om resultatorienterat 

förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och Sex Sigma . Studentlitteratur AB. 

 



44 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Information processkartläggningen 

a. Kan du förklara processkartläggningen kortfattat 

b. Vad är din roll i processkartläggningen? 

2. Bakgrund kring processkartläggningen 

a. Varför kom processkartläggningen till? 

i. Drivkrafter? 

ii. Mål? 

iii. Motiv? 

b. Vilka var med i de första skedena och utvecklade processkartläggningen? 

c. Vilka underlag eller informationskällor gav inspiration till vad eller hur ni 

skulle göra? 

d. Användes i planeringen/ de första skedena utvärderingar och slutrapporter 

från andra liknande processkartläggningar? 

i. Hur? 

e. Var det samsyn i förändringsledningen från början eller hade man olika 

uppfattningar om mål och hur man kunde nå dit? 

3. Genomförandet av processkartläggningen 

a. Hur ser processkartläggningens organisation ut? 

b. Vem leder/ driver processkartläggningen? 

c. Informerades alla berörda parter om den kommande processkartläggningen 

och dess motiv? 

d. Vem deltar i vilken utsträckning? 

i. Delaktighet hos medarbetarna? 

ii. Ledningens engagemang? 

iii. Hur deltar processägare och processledare 

iv. Spänningar i ev. samarbete? 

v. Hinder? 

e. Vad är det som ska kartläggas? 

i. Hur anpassas kartläggningen efter behovet? 
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ii. Hur kopplas de kartlagda processerna till 

organisationens/verksamhetens/enhetens mål? 

f. Vilka hjälpmedel används vid processkartläggningen? 

g. Hur dokumenteras kartläggningen? 

h. Förslag till förbättring? 

i. Brister i processkartläggningen 

4. Förändringsdokumentation- utvärdering av processkartläggningen 

a. Finns det utvärdering av processkartläggningen? 

b. Vem bestämmer innehållet i utvärderingen? 

c. Vad är motivet med utvärderingarna? 

i. Kvalitetsarbete/ekonomi etc.? 

d. Hur kopplades utvärderingarna till processkartläggningen? 

5. Användning av utvärdering - fortsatt utveckling av verksamheten 

a. Har ni fått ta del av utvärdering? 

b. Hur ser ni på resultatet? 

c. Har utvärderingen gjort någon skillnad i hur processkartläggningen ser ut 

idag? 

i. Har någon i verksamheten tagit till sig något av utvärderingen? 
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Bilaga 2 - Organisationsschema Länsstyrelsen Gotlands Län 

 


