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Abstract

Streamlining in public activities

Erika Tovesson

The County Administrative Board of Blekinge underwent a major reorganization in
2018, in part of the work of streamlining, getting a more strategic planning of the
work and giving room to be more involved in the county's development.

The function Supervision and Testing Water Group was selected as a focus group for
project x, whose goal is to create a new working method. This resulted in the
purpose of the thesis being to identify the need for and propose working methods
and tools that help the project x group to streamline and quality assure its work.

The method chosen for the thesis was grounded theory, because the method is open,
which means that the author had the opportunity to work very broadly and to build
in-depth knowledge of the needs and working methods in the meantime. The author
also conducted a participatory observation study that fits very well with grounded
theory.

The result was that five categories were identified, these were efficiency
improvement, knowledge, digitalization, collaboration and implementation. Within
these categories tools and models were identified that will help the project x group in
their work. This resulted in an approach to the theoretical model, which shows how
the various tools and working methods interact and what conditions are needed to
streamline the group and implement the change in the rest of the organization.

Key words: collaboration,digitalization, efficiency, implementation, knowledge.
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Sammanfattning 

 

Länsstyrelsen i Blekinge genomgick en stor omorganisation under 2018, i en del av arbetet med 

att effektivisera, få en mer strategisk planering av arbetet och ge utrymme till att vara mer 

delaktiga i länets utveckling.   

 

Funktionen Tillsyn och Prövnings vattengrupp valdes ut som en fokusgrupp för projekt x, vars 

mål är att skapa nytt arbetssätt. Detta resulterade i att syftet med examensarbetet var att 

identifiera behov av samt föreslå arbetssätt och verktyg som hjälper projekt x gruppen att 

effektivisera och kvalitetssäkra sitt arbete.  

 

Metoden som valdes för examensarbetet var grundad teori, på grund av att metoden är öppen, 

vilket innebär att författaren fick möjlighet att arbeta väldigt brett och bygga upp djupgående 

kunskap om behoven och arbetssättet under tiden. Författaren genomförde även en deltagande 

observationsstudie som passar väldigt bra ihop med grundad teori.  

 

Resultatet blev att fem stycken kategorier identifierades, dessa var effektivisering, kunskap, 

digitalisering, samverkan och implementering. Inom dessa kategorier togs det fram verktyg och 

modeller som ska hjälpa projekt x gruppen i deras arbete. Detta resulterade i en ansats till 

teoretisk modell, som visar på hur de olika verktygen och arbetssätten samverkar och vilka 

förutsättningar som behövs för att effektivisera gruppen och även implementera förändringen i 

resten av organisationen.  

 

Slutsatsen som kunde dras av examensarbetet var att samverkan, effektivisering, digitalisering 

och kunskap är oftast kombinerade med varandra och att de i kombination med varandra 

effektiviserar arbetet. Den ansatsen till teoretisk modell, som presenteras i det här examensarbete 

visar på hur de olika verktygen och arbetssätten samverkar och vilka förutsättningar som behövs 

för att effektivisera gruppen och även implementera förändringen i resten av organisationen.  

 

 

 

Nyckelord: digitalisering, effektivisering, implementering, kunskap, samverkan.  
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1. Introduktion 

Nedan följer en beskrivning av Länsstyrelsen i Blekinge, där examensarbetet genomfördes. 

Kapitlet börjar med en kort beskrivning av verksamheten och problemområdet och avslutas 

med en frågeställning.  

 

 

1.1 Inledning 

Länsstyrelsen i Blekinge är tillsammans med Gotland, de minsta Länsstyrelserna i Sverige. 

Länsstyrelsens kontor i Blekinge är lokaliserad i Karlskrona. 

 

För att effektivisera, få en mer strategisk planering av arbetet och ge utrymme till att vara 

mer delaktiga i länets utveckling genomgick Länsstyrelsen i Blekinge en stor 

omorganisation under 2018. Resultatet av omorganisationen blev fem stycken avdelningar 

med en avdelningschef i varje avdelning. Varje avdelning är uppdelad i två till tre 

funktioner med en funktionschef i varje funktion som rapporterar direkt till 

avdelningschefen. Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd (där förstudien och 

examensarbetet har genomförts) har två funktioner. Funktionerna innehåller vidare sju 

verksamheter enligt nedan; 
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Figur 1. Schematisk bild över Länsstyrelsens organisering (fritt enligt Länsstyrelsen 

Blekinges schematiska bild). 

 

I förstudien ” Prioriterade förbättringsområden inom Samhällsbyggnad och Miljöskydd, 

Länsstyrelsen Blekinge”, togs frågeställningen ” Vilka förbättringsområden kan identifieras 

inom Länsstyrelsen Blekinge?” upp. Det som framkom av förstudien var att det saknades 

rutiner samt att samverkan och kunskap behövde förbättras och utvecklas (se bilaga 1). 

 

För fortsatt arbete har det valts att fokuseras på rutiner i vattengruppen som tillhör 

funktionen Tillsyn och Prövning. Vattengruppen arbetar med vattenfrågor, som till exempel 

strandskydd, skyddade vattenområden, bryggor (anlägga nya bryggor, uppgradera gamla) 

och muddring. Vattengruppen har valts ut som en fokusgrupp där gruppen ska testa ett nytt 

arbetssätt som ska förbättra kunskapen och minska frågor till funktionschefen, projektet har 

döpts till projekt x. Inom projekt x gruppen väljs en person ut att bli person X, det vill säga 

den som gruppen ska vända sig till i första hand med frågor om ärenden och som ska föra 

gruppens talan, den som tar reda på saker och ser till att boka in möten. Det är rullande 

schema på person X, alla i gruppen får ta ansvar och bli person x. Förhoppningen är att det 

nya sättet att arbeta på ska implementeras först inom avdelningen Samhällsbyggnad och 

Miljöskydd för att senare implementeras i hela organisationen.  

 

 

1.2 Problembeskrivning  

Vattengruppen ska genom projekt x skapa nya arbetssätt. Eftersom detta projektet är tänkt 

att implementeras i resten av organisationen samt att vattengruppen arbetar individuellt 

med ärende är det viktigt att kunna ha verktyg och modeller som kan anpassas till att passa 

olika grupper samt vara enkla att använda.  

 

Detta leder till att undersöka hur vattengruppen genom att skapa nya rutiner samt uppdatera 

befintliga rutiner kring det nya arbetssättet kan säkerställa kvalitet genom att öka 

effektiviteten och kunskapen i gruppen? 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att identifiera behov av samt föreslå arbetssätt och verktyg 

som hjälper projekt x gruppen att effektivisera och kvalitetssäkra sitt arbete.  

 

För att nå syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

 

• Vilka nya arbetssätt och verktyg kan göra gruppen mer effektiv? 

• Hur kan nya arbetssätt och verktyg implementeras? 

 

 

1.4 Avgränsningar  

Det här examensarbetet kommer endast att fokusera på att identifiera och föreslå arbetssätt 

och verktyg för vattengruppen, inom projekt x. Verktygen och arbetssätten kommer inte att 

testas inom ramen för examensarbetet.  

 

 

2. Teori 

I det här kapitlet kommer teorier samt tidigare forskning att presenteras. 

 

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

2.1.1 Deltagande observation 

Enligt DeWalt och DeWalt (2010, s.12) är deltagande observation en metod där forskaren 

involverar sig med en grupp av människor, i deras dagliga aktiviteter, ritualer, interaktioner 

och händelse för att lära sig hur gruppen fungerar samt deras kultur. Avsikten med metoden 

är att genom deltagande ge forskaren möjlighet att studera gruppen och uppfatta 

interaktioner och samspel som inte är möjligt att skapa sig under andra omständigheter 

(DeWalt och DeWalt, 2010, s.14).  

 

Det som dock kan hända vid deltagande observation är att det uppstår problem när 

forskaren observerar en grupp vars kultur och sociala system är annorlunda jämfört med 

forskarens (Ezeh, 2003, s.203). 

 

 

2.1.2 Kunskap 

Inom verksamheter kan det talas om praktikgemenskaper, det vill säga att en grupp 

personer förenas genom gemensamma kunskaper och praktiker inom ett visst område 

(Heide, Johansson och Simonsson, 2015, s.166). Praktikgemenskaper har två funktioner för 

verksamhetslärande, kunskapsspridning och produktion av nya kunskaper, eftersom det 

största delen av lärandet i en verksamhet sker genom kunskapsutbyte mellan medarbetarna. 

Kunskapen i verksamheter produceras, reproduceras och förmedlas när medarbetarna 

kommunicerar och integrerar, och detta kan ofta ske genom integrationen i 

personalrummet, i korridoren, under fikaraster och under lunchen (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2015, s.166). 
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2.1.3 Organisationsförändring 

Organisationsförändring definieras som ett avsiktligt försök att gå från ett oönskat befintligt 

tillstånd till ett nytt och mer önskvärt tillstånd i en organisation (Sveningsson och Sörgärde, 

2016, s.11–12). Organisationsförändringar är nödvändiga för att organisationen ska kunna 

anpassa sig till de förändringar som sker både internt men även externt (Heide, Johansson 

och Simonsson, 2015, s.180).  

 

Det är viktigt att tänka på att organisationsförändringar kommer att ske i alla organisationer 

och det är viktigt att minska motståndet till organisationsförändringar i verksamheten 

genom att fokusera på att skapa positiva attityder och delaktighet bland medarbetarna för 

att genomföra en lyckad organisationsförändring (Svensen, Neset och Eriksen, 2007, 

s.156). Det är även viktigt att tänka på att genomföra förändringar kräver engagemang från 

medarbetare och är tidskrävande, vilket innebär att det krävs strukturerad arbetssätt för att 

kunna genomföra förändringen (Bergman och Klefsjö, 2015, s.428–429). 

 

 

2.1.4 Effektivisering 

Inom den privata sektorn brukar det talas om att företag ska effektivisera arbetet för att 

tjäna pengar men vad många verkar missa är kravet på effektivisering som finns på den 

offentliga sektorn. Enligt myndighetsförordningen har varje myndighetensledning ett 

ansvar och krav på att verksamheten ska bedrivas effektivt och att myndigheten ska 

hushålla med statens medel (ESV, 2018). Det här kravet på effektiviteten kan även 

förekomma i de instruktioner som myndigheterna får i regleringsbrevet (ESV, 2018). 

Effektivisering i den offentliga sektorn syftar till bland annat hur handläggningstiden på 

olika ärenden kan genomföras snabbare och hur myndigheterna arbetar för att hålla nere 

handläggningstider men behålla kvaliteten på sitt arbete (ESV, 2018).   

 

 

2.1.5 Digitalisering 

I dagens värld går all utveckling mot ett mer digitaliserat samhälle, vilket innebär att bolag 

måste anpassa sig efter detta för att kunna överleva i en allt mer krävande värld, där 

kunderna ställer höga krav på enkelhet och tillgänglighet (Kannabiran, Xavier och 

Anantharaaj, 2004, s.223–224). Den offentliga sektorn har också börjat anpassa sig till 

digitaliseringen och det är mycket lättare för medborgarna att genomföra ärenden på nätet 

(Kannabiran, Xavier och Anantharaaj, 2004, s.224). Detta kan vara att ansöka om bygglov 

eller olika tillstånd och denna typ av lösningar är ett krav för att den offentliga sektorn ska 

kunna vara effektiv, kunna hålla nere handläggningstider och minska på ledtiderna emot 

medborgarna och verksamheterna (Kannabiran, Xavier och Anantharaaj, 2004, s.224–225). 
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2.1.6 Riskbedömning 

Riskbedömning handlar om att utvärdera sannolikheten av att en riskhändelse ska inträffa 

och vilka konsekvenser detta skulle ha i så fall (Tonnquist, 2016, s.199). Riskbedömningen 

ger ett riskvärde, som räknas ut genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen, 

därefter bestäms det vilket riskvärde som ska leda till en åtgärd och vilket riskvärde som 

det kan avvaktas med (Tonnquist, 2016, s.199).   

 

Riskbedömning som genomförs på ett strukturerat sätt ger ett bra underlag för att fatta 

beslut, även i situationer där det finns hög grad av osäkerhet (Elofsson, Johansson, Forsman 

och Liwång, 2016, s.131–133). En bra genomförd riskanalys är egentligen ett krav för att 

kunna ta fram både säkra, funktionsdugliga men också kostnadseffektiva beslut (Elofsson, 

Johansson, Forsman och Liwång, 2016, s.139–140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Riskmatris (Fritt enligt Tonnquist, 2016). 

 

 

2.1.7 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som används inom Lean för att effektivisera flödet. 

Metoden går ut på att kartlägga, analysera och designa organisationens värdeflöden för att 

kunna eliminera slöseri (Liker, 2009, s.98–101). Det som gör metoden bra är att den gör det 

enkelt att förstå flödet och beskriver effekter av vad som utförs och vad som måste utföras 

för att förbättra verksamhetens resultat (Liker, 2009, s.131).  

 

Syftet med värdeflödesanalysens är att vidga perspektivet från en snäv fokusering på 

förbättringar i enskilda processer till en helhetsbild över produktionssystemet, det vill säga 

att fokus ligger på effektiviteten av flödet istället för individuella enheter och processers 

verkningsgrad (Tyagi, Choudhary, Cai och Yang, 2015, s.204–205). När värdeflödesanalys 

ska genomföras krävs det inte mer än papper och en penna, eller post-it lappar för att rita 

upp processen och på så vis visualisera den för att kunna identifiera och eliminera slöseri 

(Tyagi, Choudhary, Cai och Yang, 2015, s.205–207). 

 



Sida 6 av 34 

 

2.1.8 SECI-modellen 

För att beskriva kunskapsöverföring finns det en modell som heter SECI- modellen. SECI-

modellen beskriver hur den organisatoriska kunskapen skapas i olika steg i en 

kunskapsspiral genom individen (Grafström, Jonsson, Stig och Strannegård, 2017, s.181).  

 

 
Figur 3. SECI-modellen (fritt enligt Grafström et.al., 2017). 

 

De fyra processerna beskriv som (Lee och Kelkar, 2013, s.229–231): 

Socialisering – handlar om en överföring mellan olika tysta kunskaper. Tyst kunskap, 

kallas även för implicit kunskap, är erfarenhetsbaserad, praktisk och erhålls genom övning 

och erfarenhet. Implicit kunskap överförs genom att observera varandra, socialisera sig med 

varandra och umgås med varandra och andra i organisationen.   

 

Externalisation – handlar om att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap som sedan 

överförs. Explicit kunskap är motsatsen till implicit kunskap, det vill säga att detta är 

kunskap som är teoretisk, objektiv kunskap, som är lätt att förstå samt samla in och 

dokumentera. Ett sätt att uppnå detta är att i ord beskriva organisationens värderingar och 

kultur, med andra ord är det via kommunikation som externalisation kan ske. Ett annat sätt 

som externalisation kan ske är vid gruppkonversationer då gruppen vid dessa samtal 

diskuterar olika problem och kommer fram till gemensamma lösningar vilket gör att alla får 

en likadan bild över vad det är som ska göras. 

 

Kombination – handlar om att kombinera olika typer av explicit kunskap och sprida det 

genom organisationen och skapa organisatorisk kunskap. För att detta ska kunna uppnås 

kan dokument, möten, databaser och olika IT-verktyg användas för att lagra explicit 

kunskap och göra den tillgänglig för alla på organisationen.  

 

Internalisation – handlar om hur den explicit kunskap kan omvandlas till implicit kunskap 

och bli en del av kulturen och sättet som organisationen arbetar på.  Detta kan uppnås 

genom att skapa sig en kunskapsram kring det som ska göras, för att sedan lära sig i 

praktiken och skapa sig en egen uppfattning om hur saker och ting kan göras. Den här 

implicita kunskapen som uppnås överförs sedan vidare genom socialisering via det som 

beskrivs som kunskapsspiralen, det vill säga att processen enligt SECI-modellen upprepas 

för att hela tiden bygga på kunskapen i organisationen.  
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2.1.9 PDSA 

Förbättringsarbetet innebär att söka efter orsaker till problemen, lösa dessa och sedan 

fortsätta på nästa. För att kunna arbeta systematisk med förbättringsarbetet finns det en 

förbättringscykel som säkerställer att förbättringsarbetet görs systematiskt, den kallas för 

PDSA och står för Plan, Do, Study, Act (Planera, Gör, Studera, lär) (Bergman och Klefsjö, 

2015, s.228).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. PDSA cykel (fritt enligt Bergman och Klefsjö, 2015). 

 

Plan (Planera) - innebär att efter ett problem upptäckts, ska orsaken till problemet 

fastställas (Bergman och Klefsjö, 2015, s.228–229).   

 

Do (Gör) - efter att orsaken till problemet identifierats ska en arbetsgrupp utses som ska 

ansvara att de föreslagna åtgärderna genomförs (Bergman och Klefsjö, 2015, s.229). 

 

Study (Studera) - innebär att efter att åtgärder har vidtagits ska dessa studeras för att se om 

effekten har uppnåtts (Bergman och Klefsjö, 2015, s.229).   

 

Act (Lär) - Det är viktigt att ta lärdom av förbättringsarbetet, har åtgärden löst problemet 

ska detta spridas. Ifall åtgärden inte löste problemet ska det läras av processen och sedan 

ska förbättringscykeln genomföras igen. Efter att detta har genomförts ska nya problem 

lösas genom PDSA-cykeln (Bergman och Klefsjö, 2015, s.229–230).   

 

Det kan dock hända att förbättringar går igenom hela PDSA cykeln utan att verkligen ta till 

vara på lärdomar eller tillämpa den vetenskapliga metoden. Detta medför att åtgärder som 

genomförs i syfte att förbättra inte ändrar någonting alls och den ursprungliga 

förändringsidén är ungefär oförändrat genom hela projektet (Leis och Shojania, 2016, 

s.572).  
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2.1.10 Kotters 8-stegs modell 

Kotters 8-stegsmodell lanserades för att stödja förändringsarbetet (Sveningsson och 

Sörgärde, 2016, s.110).  Syftet med modellen är att förekomma typiska problem i 

förändringsprocessen vars konsekvenser skulle kunna leda till att förändringar aldrig 

implementerades, att förändringar tar för lång tid och kostar för mycket (Sveningsson och 

Sörgärde, 2016, s.110). Kotters 8-steg är (Pollack och Pollack, 2015, s.55–61): 

 

Steg 1. Etablera en känsla av angelägenhet 

Tillräckligt många måste vara angelägna att agera med iver. De måste kunna se 

möjligheter, upptäcka problem och skapa en anda som sätter fart på den resten av gruppen. 

 

Steg 2. Skapa en styrande koalition  

Gruppen måste ha förändringsmandat. Gruppen måste arbeta som ett team. 

  

Steg 3. Utveckla en vision och en strategi 

Det är enkelt att missa betydelsen av visioner och då missas det att utnyttja visionen som 

inspirationskälla. Det är viktigt att visionen kan fungera styrande och strategier ska 

utvecklas som möjliggör att visionen kan uppnås. 

  

Steg 4. Kommunicera förändringsvisionen 

Kommunikationen är väldigt viktigt för att kunna hålla förändringsarbetet i liv. Det är 

viktigt att utnyttja alla möjligheter till kommunikation av visionen och strategin samt låta 

den styrande gruppen vara förebild av vision och strategin.  

 

Steg 5. Ge befogenhet till medarbetena att handla 

Det är viktigt att se till att avskaffa hinder som kan påverka förändringsarbetet. 

Medarbetarna ska uppmuntras att ta risker och tänka utanför ramarna, inte vara 

traditionella.  

 

Steg 6. Framhåll snabba framsteg 

Delsegrar tillför nödvändig energi och det är av stor vikt att se till att synliggöra framstegen 

tidigt i processen. 

 

Steg 7. Konsolidera framsteg och producera fler förändringar 

Förändringsarbete tar tid och tidigt vunna framgångar får inte vattnas ur under arbetet med 

nya förändringar. Det är viktigt att starta upp nya projekt för att hålla förändringsarbetet 

igång samt utveckla människor som kan implementera förändringsvisionen.  

 

Steg 8. Förankra nya sätt att arbeta på och förändringar i organisationskulturen 

Nya beteenden och nya normer måste rota sig i nya rutiner och nya värderingar. Vid nya 

rekryteringar måste det ses till att de är i fas med den nya organisationen 
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2.2 Tidigare forskning 

Det finns en del forskning för hur organisationer kan effektiviseras men det handlar oftast 

om den privata sektorn där verksamheter är mer beroende av att förändra sig snabbare. Den 

offentliga verksamheten styrs på ett annat sätt, och är inte vinstdrivande vilket innebär att 

förändringar kan vara svårare att införa, dock börjar den offentliga sektorn inse att det krävs 

förändringar för att kunna erbjuda allmänheten en bra service. Ekonomistyrningsverket 

(ESV) fick i regleringsbrevet uppdrag av regeringen för 2014 att studera och förmedla 

exempel från myndigheternas arbete för att effektivisera sin kärnverksamhet (ESV, 2014, 

s.9). Det här arbetet genomfördes i samverkan med 24 myndigheter där alla bidrog med 

exempel och erfarenhet från sina verksamheter både till ESV och till varandra (ESV, 2014, 

s. 13–14).  

 

Det som framgick av rapporten är att de fem vanligaste sätten att effektivisera 

kärnverksamheter var samverkan, utveckling av process/arbetssätt, lednings- och 

styrformer, målgruppsorientering och digitalisering (ESV, 2014, s.72). Slutsatsen som 

kunde dras var att dessa olika metoder för effektivisering var oftast kombinerade med 

varandra, att det fanns ett helhetsperspektiv hos många av myndigheterna och att det som 

utmärkte effektiviseringsarbetet var oftast att det bedrevs ständiga förbättringar framför 

enskilda projekt (ESV, 2014, s.72–74).    

  

Det som också framgick av rapporten var att många av myndigheterna bedrev sina 

effektiviseringsarbeten med anledning av krav som kom utifrån från regeringen, 

medborgare och företag eller andra som ställer krav på myndigheterna. Det som kunde 

hindra ett framgångsrikt effektiviseringsarbete ansågs vanligtvis vara myndigheternas 

invanda kulturer och arbetssätt (ESC, 2019, s.61). De slutsatser och rekommendationer som 

framgick av rapporten var att (ESV, 2014, s.72–75):  

 

Myndigheterna har en vilja och kan effektivisera verksamheten på olika sätt, dock är det 

utveckling av processer och arbetssätt som de flesta vill framhäva som exempel på 

effektivisering.  

 

De myndigheter som handlägger många ärenden har stor effektiviseringspotential i att 

fokusera på den onödiga efterfrågan och att förbättra handläggningsprocesser.   

 

Samverkan mellan myndigheter lyfts som en av de viktigare förutsättningarna för att kunna 

effektivisera, vilket ställer höga krav på både på myndigheter och regeringen att aktivt 

arbeta för att uppnå en god samverkan.   

 

För att kunna motivera för förändringar bör det finnas möjligheter för myndigheter att följa 

upp kostnader och kvalitet i effektiviseringsarbetet och detta är något som borde ses över, 

tillsammans med metoder för värdering av tillräcklig kvalitet. 

 

För att motivera myndigheternas effektiviseringsarbete borde regeringen visa tydligt 

intresse och uppmuntran, detta eftersom motivering och tillit främjar arbetet med 

effektivisering.  
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3. Metod 

Kapitlet beskriver metoden som användes i examensarbetet samt vilka urval som gjordes 

och hur författaren gick tillväga för att genomföra studien. Kapitlet behandlar även bland 

annat reliabiliteten och de etiska övervägandena.  

 

 

3.1 Design av studien  

Studien som genomfördes på Länsstyrelsen i Blekinge är en kvalitativ studie. Kvalitativ 

studie innebär att datainsamlingen fokuserar på till exempel intervjuer, enkäter och 

observationer, och kvalitativ studie syftar till att beskriva och inte förutsäga 

informationsinsamlandet (Patel och Davidson, 2011, s.13–14).  

 

Utifrån problemställningen, syftet och frågeställningen genomfördes det en deltagande 

observationsstudie. Valet av metoden var relativt enkelt eftersom frågeställningen från 

början på studien var öppen. Författaren skulle följa vattengruppen och projekt x men fick 

själv välja vilka frågeställningar som skulle belysas i studien. Författaren fick till sig att 

planen var att vattengruppen skulle vara en försöksgrupp, där nytt arbetssätt skulle 

implementeras och att planen var att i framtiden kunna implementera arbetssättet först på 

avdelningen och sedan på hela Länsstyrelsen. Deltagande observationsstudie valdes 

eftersom författaren befann sig på plats och kunde observera gruppen för att förstå och 

identifiera vilka utmaningar det fanns samt vilken input författaren själv kunde bistå med.  

 

Författaren valde att basera studien enligt grundad teori, eftersom det är en 

teorigenererande, idéskapande metod. Grundad teori innebär att forskaren utgår från empiri 

och formulerar en lokal teori, som främst gäller det unika fallet (Patel och Davidson, 2011, 

s.30–31). Grundad teori utgår från en öppen forskningsfråga och antas kunna förändras 

under studien. Datainsamling och teorigenerering sker sedan parallellt, som i slutändan 

genererar en lokal teori (Patel och Davidson, 2011, s.30–31). Teorin som genererats består 

av empiri som har kategoriserats i olika koder, där den enskilda koden består av en rubrik, 

samt protokoll från observationsstudien (Patel och Davidson, 2011, s.31–32).  

 

Valet att använda grundad teori berodde på att metoden är öppen, vilket innebär att 

författaren fick möjlighet att arbeta väldigt brett och bygga upp djupgående kunskap om 

behoven och arbetssättet under tiden. Grundad teori är även en metod som passar väldigt 

bra när observationsstudier genomförs i en undersökning.  

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Metoden för datainsamlingen var deltagande observationsstudie och en litteraturstudie, 

vilka kommer att förklaras närmare.  

 

Vattengruppen bestod av sex personer och hela gruppen tillhörde projekt x. Projekt x var ett 

uppstartat projekt för att förändra arbetssätt inom grupperna på avdelningen och 

vattengruppen fick möjligheten att vara försöksgruppen för att kunna utveckla och testa 

projektet.   
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Litteraturstudien genomfördes för att undersöka tidigare forskning i ämnet samt att skapa 

en kunskap och idéer som kunde hjälpa vattengruppen att komma framåt i sitt arbete med 

projekt x. Litteraturstudien spelade en viktig roll i att hitta vilka verktyg som kunde 

identifieras för projekt x gruppen.  

 

Deltagande observationsstudie passade bäst till syftet av studien då projekt x var nystartat 

och vattengruppen hade nyligen börjat med projektet. Deltagande observationsstudie 

innebär att författaren var på plats på Länsstyrelsen samt följde och observerade projekt x 

gruppen noggrant. Författaren hade ett observationsschema och en loggbok för att samla in 

data till examensarbetet. 

 

3.2.1 Observationsschema 

Författaren befann sig på plats på Länsstyrelsen och observerade gruppen men för att 

säkerställa att all information kunde tas in var det lättare att skapa ett observationsschema. 

Observationsschema gjorde det lättare för författaren att fånga upp viktigt data för studiens 

syfte. Observationsschema gjordes väldigt enkel och syftet var endast att säkerställa att 

författaren fick väsentlig information, utdrag ur observationsschema kan ses i tabell 1. 

 

 

Datum Tid  Aktivitet Anmärkning 

8/4–19 10–11 Möte  Projekt x möte, diskuterade vem som skulle leda 

gruppen den närmaste månaden 

10/4–19 8–12 Följa 

handläggare 

Följde en handläggare, diskuterade olikheter, se 

loggboken 

23/4–19 10–11 Möte Projekt x, behöver vara effektiva, se loggboken 

 

Tabell 1. Utdrag ur egengjort observationsschema.  

 

3.2.2 Loggbok 

För att kunna samla in data skrev författaren en loggbok för att lättare kunna se en röd tråd 

och kunna identifiera behoven som projekt x hade. I loggboken noterades observationer 

från möten och från andra aktiviteter som genomfördes på Länsstyrelsen. Författaren 

antecknade observationerna i loggboken både under tiden, det vill säga under möten och 

andra aktiviteter men även efteråt, när författaren hade fått möjlighet att reflektera över 

innehållet efter dagens slut. I bilaga 2 finns ett utdrag ur loggboken, medan tabell 2 visar 

översikten över hur loggboken var uppbyggd.  

 

Datum Aktivitet  Anteckning Reflektion 

    

    

    

Tabell 2. Översikt över den egengjorda loggboken.  
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Fördelen att författaren kunde genomföra en deltagande observationsstudie var att 

författaren observerade även hur de enskilda medlemmarna arbetade med sina ärenden och 

hur de integrerade med varandra i dagliga interaktioner. Observationsstudien hjälpte 

författaren att identifiera behov som fanns för att göra gruppen effektivare.  

 

 

3.3 Dataanalys 

Data som samlades in under observationsstudien analyserades efter metoden grundad teori. 

Grundad teori är en teorigenererande metod, med det menas att författaren skapar en teori 

utifrån den insamlade empiri (Patel och Davidson, 2011, s.30–31). När arbetet genomförs 

enligt grundad teori är fokusen inställd på vad som är viktigt för den gruppen inom det 

område som studeras, det är alltså gruppens problem och hur de relaterar till problemet som 

är centralt (Patel och Davidson, 2011, s.30–32). En annan sak som är fördel med grundad 

teori är att författaren får möjlighet att skapa teoretiska modeller som fokuserar på 

processer (Patel och Davidson, 2011, s.30–32). Grundad teori är en systematisk metod där 

författaren gick igenom olika steg för att komma fram till en teori (Patel och Davidson, 

2011, s.32). 
 

I analysarbetet är den viktigaste frågan som författaren ställer sig, vad är det som faktiskt 

händer (Patel och Davidson, 2011, s.30–32).  Analysarbetet genomförs parallellt med 

litteratursökningen samt analysen av observationsstudien. Detta innebär att författaren har 

genomfört först en öppen kodning där frågan finns med i bakgrunden och där data beskrivs 

med ord som återspeglar innehållet i observationsstudien. Under den öppna kodningen 

valde författaren ut några koder som kunde tolkas från observationsstudien. Detta arbete 

resulterade i fem huvudkategorier. I steg två genomförde författaren en så kallad axial 

kodningen som innebär att nyckelkategorier lokaliseras genom att hitta associationer mellan 

de olika koderna. Detta gjorde författaren genom att fokusera på varje huvudkategori för sig 

och försöka identifiera behov som kunde tolkas från observationsstudien.  I ett sista steg 

genomförde författaren en selektiv kodning, där författaren fokuserade på de 

nyckelkategorier som hade framkommit och försökte identifiera arbetssätt och verktyg som 

hjälpte att formulera koncept och teorier, vilka skulle leda till att gruppen utvecklades i sitt 

arbete. Figur 5 visar schematisk bild av processen med grundad teori och tabell 3 visar hur 

författaren genomförde kodningen. 
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Figur 5.Schematisk bild av processen med grundad teori (fritt enligt Patel och Davidson 

2011). 

 

Datainsamlingen under grundad teori slutar inte innan det har nåtts en så kallad teoretisk 

mättnad, som innebär att den nya data som samlas in bidrar inte längre till att utveckla den 

genererade empirin utan bekräftar endast den data som redan samlats in (Patel och 

Davidson, 2011, s.32). 

 

Anteckning från 

loggboken 

Öppen kodning Axial kodning Selektiv kodning 

Jobbar olika Mer enhetligt arbete, 

effektivisera 

Effektivisering Riskbedömning 

Värdeflödesanalys 

Arbetsbelastning 

olika tider på året 

Effektivisering av 

arbete 

Effektivisering Riskbedömning 

Värdeflödesanalys 

Saknar kunskap Skapa mer kunskap Effektivisering SECI-modellen 

Behöver ta stöd av 

andra 

Arbeta med andra, 

samverka 

Effektivisering Samverkan 

Införa det vidare Införa/Implementering Implementering PDSA 

Kotters 8-stegs modell 

Komplettera ofta 

vid ansökningar via 

nätet 

Underlätta för 

sökande genom 

digitalisering 

Effektivisering Digitalisera 

Tabell 3. Egengjord tabell med kodning som genomfördes efter observationsstudien. 
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

3.4.1 Validitet 

Enligt Patel och Davidson (2011, s101ff) kan validiteten förklaras som ett mått på hur rätt 

saker har mätts i en undersökning. Det är lite annorlunda att prata om validiteten när det 

handlar om grundad teori då författaren ska ta fram teorier som gäller för det specifika 

fallet. Det som kan konstateras i den här uppsatsen är att teorierna som togs fram är 

grundade i observationer av verkligheten, vilket innebär att teorierna har god trovärdighet.  

 

3.4.2 Reliabilitet 

Patel och Davidson (2011, s.103ff) skriver att tillförlitligheten, reliabiliteten, är beroende av 

hur väl mätmetoden är utvecklad och innebär att testet ska kunna upprepas med samma 

resultat för att kunna säga att resultatet är tillförlitligt. Bedömning av reliabiliteten kan vara 

svårt att göra på en observationsstudie och på en grundad teori. Detta på grund av att 

observationsstudien följde en specifik grupp under deras uppstart av projekt x. Grundad 

teoris syfte är att ta fram teorier som gäller för de omständigheter som är aktuella under 

studiens tidsram.  Detta gör att det hade vart svårt att upprepa testet med samma resultat, 

utan resultat är beroende av vilken grupp som testas samt vilka behov de har under tiden. 

Dock skulle tillförlitligheten kunna tolkas som att det handlar om tillförlitligheten på det 

färdiga examensarbetet, hur noggrann och systematisk författaren har varit under hela 

forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga resultat är som ett resultat av hur 

författaren har gått till väga beträffande datainsamling och analys. Då kan det konstateras 

att tillförlitligheten är stor på examensarbetet eftersom arbetet grundade sig i verkligheten 

och behov som fanns under studiens tidsram. Författaren har arbetat noggrant och 

systematisk genom hela arbetet och det resulterar i att reliabiliteten för arbetet är hög. 

 

3.4.3  Generalitet  

Grundad teori är inte ämnad att generalisera, detta innebär att det kan vara svårt att överföra 

de generade teorier till andra grupper än de som studerades specifikt. För att kunna kringgå 

detta valde författaren verktyg som kunde anpassas till andra grupper också vilket leder till 

att generaliserbarheten ökar eftersom verktygen kan anpassas till andra verksamheter.   

 

Examensarbetet som skrevs utifrån grundad teori kan istället kvalitetsbedömas utifrån 

funktion, relevans och modifierbarhet (Patel och Davidson, 2011, s.30–32 och s.56–57). 

Detta innebär för det första att teorin måste fungera i verkligheten, för det andra ska den 

teoretiska modellen ha tydlig koppling mellan empiri och teori och för det tredje måste den 

teoretiska modellen vara relevant (Patel och Davidson, 2011, s.30–32 och s.56–57). Att 

kvalitetsbestämma resultaten handlar om att kontrollera om den teoretiska modellen kan 

förändras om nya data tillkommer samt att teorin fungerar i verkligenheten. Det kan 

konstateras att teorin som har framtagits för examensarbetet är relevant och den teoretiska 

modellen kan anpassas efter ny empiri, alltså har examensarbetet hög generaliserbarhet och 

håller hög kvalitet.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 

De etiska övervägandena har fyra krav, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel och Davidsson, 2011, s.63). 

Informationskravet innebär att forskaren delger information om syftet med forskningen 

samt förklarar hur den går till. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan (Patel och Davidsson, 2011, s.63). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagarna i undersökningen skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas till forskningens ändamål 

och ingenting annat (Patel och Davidsson, 2011, s.63ff). 

 

I den här studien har det tagits hänsyn till alla fyra etiska överväganden. Alla deltagarna 

fick ut information om vad som var syftet med studien och hur det skulle gå till. 

Informationen meddelades under ett möte där hela gruppen var närvarande, detta 

upprepedas under tiden eftersom författaren följde gruppen under studiens gång.  

 

Eftersom en observationsstudie genomfördes fick deltagarna välja om de ville delta i 

studien och anonymitet utlovades till alla, vilket innebär att ingen skulle få reda på vem 

som bidrog till vad under observationsstudien. Anonymiteten kunde hållas genom att inga 

namn nämndes och ingen kunde se vad författaren antecknade ner under 

observationsstudien.  

 

 

4. Resultat  

Kapitlet börjar med att förklara fem stycken kategorier som har tagits fram, samt vilka 

verktyg och arbetssätt som har identifierats för att avslutats med att presentera en teoretisk 

modell som visar hur dessa kategorier förhåller sig till varandra.  

 

 

4.1 Effektivisering av gruppen 

Arbete som handläggare på Länsstyrelsen innebär mycket egenansvar då handläggarna 

arbetar självständigt med sina ärenden. De handläggare som arbetar med samma frågor, 

som i studiens fall vattenverksamhet, har möte med varandra där de diskuterar ärende och 

försöker ta hjälp av varandra. Det visade sig dock i förstudien ” Prioriterade 

förbättringsområden inom Samhällsbyggnad och Miljöskydd, Länsstyrelsen Blekinge”, att 

handläggarna arbetar olika, vilket gör att en effektivisering av gruppen är en passande 

kategori och även det som har framkommit av observationsstudien (se bilaga 1).  

 

För att effektivisera gruppen identifierades två verktyg, riskbedömning och 

värdeflödesanalys. Dessa två verktyg kommer att förklaras för sig med exempel hur projekt 

x gruppen hade kunnat använda de, detta kommer att avslutas med en sammanfattning av 

kategorin, effektivisering av gruppen. 
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4.1.1 Riskbedömning 

Riskbedömning kan utnyttjas i gruppen speciellt vid situationer när det inte finns mycket 

folk på plats, till exempel vid semestertider, men verktyget kan även vara användbart vid de 

perioder där arbetsbelastningen är hög. Tanken med verktyget är att gruppen bedömer 

ärenden som kommer in tillsammans och bedömer riskerna. De ärende som får högt poäng 

på riskmatrisen ska tas tag i så fort som möjligt, medan de ärendena med låg risk kan det 

avvaktas med.  Ett annat sätt gruppen kan använda sig av riskbedömning är att de ärenden 

med högt risktal kan vara ärenden som påverkar många, eller kan ge höga konsekvenser på 

miljön och därför bör de gås igenom mer noggrant. De ärenden som får ett lågt risktal, har 

små konsekvenser på miljön och dessa ärenden behöver handläggaren bara arbeta med mer 

översiktligt och inte fördjupa sig för mycket. Dock ska alla ärenden handläggas inom den 

tidsramen som finns på sex till åtta veckor. I början av processen är det bra att gruppen 

bedömer riskerna tillsammans, men efter att ha bedömt många olika ärenden kommer 

handläggarna även att kunna riskbedöma mer självständigt, vilket kan behövas under 

semesterperioder.  

 

4.1.2 Värdeflödesanalys 

I projekt x gruppens fall är förslaget att gruppen bokar in ett möte och sedan går igenom 

ärendehanteringsprocessen. Gruppen ska då använda sig av post-it lappar och skriva upp en 

lapp per steg i processen, som sedan klistras upp på en tavla eller bord. När alla stegen är 

uppskrivna ska gruppen gå igenom dessa och identifiera steg som kanske kan 

effektiviseras, tas bort eller förenklas. Genom att göra på det här viset, kan gruppen 

effektivisera sitt arbete och eliminera bort slöseri.   

 

4.1.3 Sammanfattning 

Genom att använda sig av verktygen riskbedömning och värdeflödesanalys kan gruppen 

effektivisera sitt arbete och förhoppningsvis underlätta för sig själva under 

semesterperioder när det inte finns mycket folk på plats eller under de mer arbetsbelastade 

perioderna.  

 

 

4.2  Kunskap 

Det finns olika sätt att effektivisera en grupp, förutom det som nämns ovan är kunskap ett 

viktigt sätt att effektivisera gruppen. Kunskap som ökar skapar självförtroende hos 

handläggarna, den minskar frågor till funktionschefen och det ökar effektiviteten hos 

handläggaren.  

 

För att gruppen ska säkerställa att kunskapen överförs är det viktigt att arbetssättet 

dokumenteras och att rutiner tas fram för hur projekt x gruppen ska arbeta. Genom att göra 

detta kommer kunskapen att bevaras och till sist kommer arbetssättet bli en del av kulturen 

i gruppen, detta kan sedan även spridas till hela avdelningen och även vidare i hela 

organisationen. Ett annat sätt att säkerställa att kunskap överförs är genom gemensamma 

möte, där gruppen utbyter erfarenheter, kunskap, försöker lösa problem tillsammans och då 

får alla samma bild av hur de kan jobba vidare. Det kan konstateras att det är viktigt för 
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gruppen att följa SECI-modellen, då de kan säkerställa kunskapsöverföring med hjälp av 

modellen. Enligt SECI-modellen är gemensamma möte viktigt för kunskapsöverföring, 

precis som att säkerställa att skriva rutiner och arbetssätt samt att låta handläggarna testa 

sina kunskaper praktiskt för att kunskapen ska fastna och bli en del av kulturen. Ett till sätt 

som kan effektivisera gruppen och bidra till ökning av kunskapen är samverkan, som 

kommer att diskuteras mer nedan.  

 

 

4.3 Samverkan 

Effektivisering av gruppen kan göras på olika sätt och samverkan är ett av de sätten. 

Samverkan är viktigt för att bygga upp kunskap och överföra kunskap mellan varandra och 

det är att rekommendera för gruppen att samverka mer med andra myndigheter som 

kommuner, andra Länsstyrelser, MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och 

HaV (Havs- och vattenmyndighet). Med hjälp av samverkan kan gruppen lära sig mer om 

andra myndigheter och hur de arbetar, hur de handskas med ärenden och då ökar gruppens 

kunskap inom området. Detta kan även kopplas till SECI-modellen genom att gruppen via 

samverkan kommer få mer kunskap som kan överföras mellan olika myndigheter och även 

mellan handläggarna i projekt x.  

 

 

4.4  Digitalisering 

Digitalisering är ett förslag för gruppen för att öka effektiviteten. Länsstyrelsen i Blekinge 

följer trenden och har digitaliserat många av sina tjänster. Det som dock kan ses som en 

utmaning för handläggarna, är att vissa tjänster kan tyckas sakna djupare förklaringar på 

vilka handlingar som ska skickas med till exempel en tillståndsansökan. Detta betyder att 

handläggaren måste lägga ner tid på att begära kompletteringar, kanske kontakta personen 

som söker för att förklara närmare och först långt senare kunna behandla ansökan. Detta 

leder till att ett ärende kan ta mycket längre tid än vad som hade behövts. För att underlätta 

arbetet är en rekommendation att sammanställa vilka ärenden som orsakar flest 

kompletteringsbegäran, för att det saknas dokument och handlingar, och efter det gå 

igenom den specifika tjänsten och se vad som kan läggas till för att underlätta för sökanden. 

Det kan till exempel vara förklaringar som förklarar vad som menas med lämpliga 

handlingar, eller om anmälan kräver att den sökande ska kontrollera vissa uppgifter med 

andra myndigheter kan det länkas till rätt myndighet. Genom att vara övertydliga på 

hemsidan kan det underlätta längre fram, om handläggaren slipper lägga tid på att förklara 

för sökanden eller behöva begära in kompletteringar. Detta blir ett sätt för handläggarna att 

slippa lägga onödig tid på kompletteringar, utan de kan avsluta ärenden snabbare och på så 

sätt bli mer effektiva.  
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4.5 Implementering 

Projekt x är uppstartsprojekt som vattengruppen har fått prova på och utveckla. Tanken 

med projekt x är att det ska implementeras i hela avdelningen, för att senare implementeras 

i hela organisationen. För att kunna implementera det nya arbetssättet på ett lyckat sätt både 

för avdelningen och resten av organisationen finns det två arbetssätt som gör att 

implementeringen blir strukturerad och får större möjlighet att lyckas.  

  

4.5.1 PDSA 

Vid implementering av nya förbättrade arbetssätt och processer är det viktigt att kunna se 

mål från början och skapa delaktighet hos medarbetarna för att kunna genomföra 

förbättringen. För att visualisera mål och skapa delaktighet kan PDSA-cykeln användas, 

eftersom det då kan det visualiseras var arbetsgruppen befinner sig och var de är på väg. 

Vid användandet av PDSA-cykeln identifieras utmaningar, och förslag på lösningar tas 

fram, dessa ska appliceras på processen för att sedan analyseras och utvärderas. Genom att 

följa PDSA-cykeln på det här sättet, får arbetsgruppen möjligheter att testa, utvärdera, 

förbättra och reflektera över förbättringsprocessen, som skapar en delaktighet hos gruppen 

och möjliggör en implementering.  

 

4.5.2 Kotters 8-stegs modell 

Kotters 8-stegs modell är ett viktigt arbetssätt för organisationen vid implementeringen av 

förändringar. Införandet av förändringar är tidskrävande process, som kräver mycket jobb 

och engagemang av medarbetarna, vilket medför att det är lätt att tappa fokus. Genom att se 

till att följa Kotters 8-stegs modell blir implementeringen mer strukturerad och chanserna 

ökar att förändringen blir implementerad och en del av den nya kulturen. Länsstyrlens har 

redan påbörjat Kotters 8-stegs modell, och kommit så långt som till steg 2, där gruppen har 

utsetts som ska testa det nya arbetssättet. Gruppen arbetar nu för att får fram visioner och 

strategier som sedan ska kunna kommuniceras utåt i organisationen.  

 

 

4.5.3  Sammanfattning  

Det nya arbetssättet som ska tas fram med hjälp av projekt x ska implementeras vidare i 

organisationen. För att underlätta implementeringen och säkerställa att implementeringen 

sker på strukturerat sätt finns både PDSA-cykeln samt Kotters 8-stegs modell till hjälp. 

Dessa modeller säkerställer ett strukturerat arbetssätt och att ingenting missas vid 

implementeringen. 
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4.6 Ansats till teoretisk modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Figuren visar ansatsen till teoretisk modell, samt hur de olika kategorierna hänger 

ihop, modell är egengjord. 

 

Ansatsen till teoretisk modell, som presenteras ovan visar på hur de olika verktygen och 

arbetssätten samverkar och vilka förutsättningar som behövs för att effektivisera gruppen 

och även implementera förändringen i resten av organisationen. Den teoretiska modellen 

har skapats genom analys av den observationsstudien som genomfördes på vattengruppen 

och består av fyra huvudkategorier effektivisering, samverkan, digitalisering och kunskap. 

För att uppnå utveckling i gruppen är det viktigt att ta tillvara på alla de huvudkategorierna, 

och verktygen som PDSA och Kotters 8-stegs modell kan användas i alla led, och behövs 

för att implementera förändringen på strukturerat sätt.  

 

 

5. Diskussion 

I följande kapitel kommer den teoretiska modellen att diskuteras i relation till tidigare 

forskning och den teoretiska referensramen. Syftet med examensarbetet var att identifiera 

behov av samt föreslå arbetssätt och verktyg som hjälper projekt x gruppen att effektivisera 

och kvalitetssäkra sitt arbete. För att uppnå syftet användes grundad teori metodologiska 

ansats där kodningen genomfördes med hjälp av observationsstudien och litteraturen, som 

resulterade i kategorier och en teoretisk ansats.   

  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Organisationsförändringar är nödvändiga för att organisationen ska kunna anpassa sig till 

de förändringar som sker både internt men även externt (Heide, Johansson och Simonsson, 

2015, s.180).  Att genomföra förändringar kräver engagemang från medarbetare och är 
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tidskrävande, vilket innebär att det krävs strukturerad arbetssätt för att kunna genomföra 

förändringen (Bergman och Klefsjö, 2015, s.428–429). 

 

Det som framgick av observationsstudien var att projekt x gruppen hade en bra grund att stå 

på, men att identifiera och föreslå verktyg och arbetssätt skulle kunna göra gruppen 

effektivare och säkerställa ett strukturerat arbetssätt, för att försäkra sig att gruppen 

utvecklade nya arbetssätt och att dessa skulle kunna implementeras vidare i organisationen.    

 

De kategorier som framgick under studiens gång visade på att verktyg och modeller som 

finns behövde identifieras och anpassas till projekt x gruppens syfte och mål, vilket var att 

utveckla nytt arbetssätt med möjlighet att implementera den i organisationen. Eftersom 

gruppen var nya i den specifika uppgiften var det svårt att genomföra intervjuerna om vilka 

behov de själva såg att det fanns, därför valdes deltagande observation istället. Avsikten 

med deltagande observationsmetod är att genom forskarens deltagande, kan forskaren lära 

sig mer om gruppen och uppfatta interaktioner och samspel som inte är möjligt att skapa sig 

under andra omständigheter (DeWalt och DeWalt, 2010, s.14).  

 

Författaren kunde tidigt se att kunskap är väldigt viktigt och överföring av kunskap krävs 

för att utvecklas som person. Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2015, s.166) sker det 

största delen av lärandet i en verksamhet genom kunskapsutbyten mellan medarbetarna. För 

att säkerställa kunskapsutbyten och vikten av den, identifierades SECI-modellen som ett 

bra arbetssätt för att säkerställa kunskapsöverföring. Tanken är att projekt x gruppen med 

hjälp av kännedom om vikten av kunskapsgenomföring ska säkerställa att de följer stegen 

och har möten med varandra, samt lär sig av varandra, att de med hjälp av SECI-modellen 

verkligen arbetar för att kunskapen ska överföras inom gruppen. Det är lätt att förbise 

kunskapsöverföringen eftersom mycket av det sker utan att medarbetaren själva märker det, 

precis som Heide, Johansson och Simonsson (2015, s.166) skriver sker mycket av 

kunskapsöverföringen i personalrummet, i korridoren, under fikaraster och under lunchen. 

Om medarbetarna har kännedom om SECI-modellen kan de själva se till att inte missa fika 

eller andra tillfällen med kollegorna för att säkerställa kunskapsöverföring. Många gånger 

kan medarbetare känna sig stressade över arbetsuppgifterna och helt enkelt välja bort fika 

men för ens arbetets skull och även för ens egna skull är det bra att kunna ta sig tid till 

interaktioner med sina kollegor. Kunskapsöverföring är ett sätt att effektivisera gruppen.  

 

Andra sätt att effektivisera gruppen är genom att använda sig av verktygen riskbedömning 

och värdeflödesanalys. Dessa verktyg identifierades som de mest lämpliga för gruppen att 

använda sig av, då de är lätta att förstå, lätta att använda och väldigt effektiva. 

Riskbedömning kan kännas lite svårt i början tills det har genomförts några stycken, sen 

blir det lättare. Tanken med riskbedömningen är att gruppen ska sitta tillsammans och 

riskbedöma ärenden, detta för att kunna prioritera bland ärenden. De ärenden som får låga 

risktal kan handläggas snabbare, genom att handläggaren går igenom de mer översiktligt 

och lägger inte ner för mycket tid på detaljer medan ett ärende som får högt risktal ska 

handläggaren fördjupa sig mer i. Förhoppningen är att handläggarna ska spara tid genom att 

riskbedöma ärenden och bli effektivare, detta är speciellt viktigt under semestertider när det 

är många som är borta men det gäller även under de mer belastade tiderna på året.  
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När det gäller värdeflödesanalysen är tanken att gruppen sitter tillsammans och går igenom 

handläggningsprocessen steg för steg, för att kunna identifiera och eliminera onödiga steg i 

processen eller förändra och förenkla stegen i processen. Det finns olika verktyg som 

uppnår samma ändamål men många gånger kan dessa verktyg bli mer komplicerade och 

kan passa mer för produktionsprocesser, men värdeflödesanalys kan göras väldigt enkelt 

med post-it lappar och en penna, och den kräver ingen kunskap om verktyget utan bara om 

processen som ska studeras. Det kan konstateras från tidigare forskning att både 

riskbedömning och värdeflödesanalys är något som har prövats i myndigheter med goda 

resultat, där medarbetarna blev effektivare och sparade tid på ärenden (ESV, 2014, s.24–

26).  

 

När det gäller samverkan och digitalisering identifierades det inga verktyg då det inte finns 

några lämpliga och passande verktyg för ändamålet. Det som dock påpekades och som 

framgår av observationsstudien är att digitaliseringen skulle behövas ses igenom och 

gruppen skulle försöka uppdatera tjänsterna för att underlätta för sökanden, det kan vara 

genom att lägga till mer information och förklarande text eller genom att länka till olika 

instanser där sökanden själva kan söka vidare på. Samverkan är bra tillfälle att utbyta 

kunskap och även i detta fallet passar SECI-modellen bäst in. Genom att träffa andra 

myndigheter kan erfarenhet utbytas och ärenden och utmaningar kan diskuteras vilket 

innebär att kunskapsutbyte sker enligt kunskapsspiralen i SECI-modellen, detta bekräftas 

av tidigare forskning som visar att samverkan mellan myndigheter lyfts som en av de 

viktigare förutsättningarna för att kunna effektivisera (ESV, 2014, s.45–49).  

 

Slutmålet med projekt x är att skapa nya arbetssätt som ska införas först på hela 

avdelningen och sedan i hela organisationen. Att genomföra förändringar är som nämnt 

innan mycket svårt och kräver bra struktur och tid. Det är även viktigt att medarbetarna 

känner sig delaktiga och är motiverade för att implementeringen ska kunna ske.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Grundad teori är det självklara valet av metod för studiens syfte och problemställning. 

Projekt X gruppen är ny och arbete pågår att förändra arbetssätt på avdelningen, detta har 

påbörjats med vattengruppen och projekt x. Eftersom projekt x var nytt fanns det inga 

självklara frågeställningar utan författaren fick själv välja vilken frågeställning som skulle 

belysas i studien, på grund av detta var deltagande observationsstudie väldigt lämplig för 

syftet och grundad teori blev metoden som det arbetades efter.  

 

Kodningen som genfördes i studien är gjort efter grundad teori och var mest passande 

eftersom området var brett och det fanns inga färdiga frågeställningar, grundad teori gjorde 

det möjligt att genom observation samla in data som kunde analyseras och resultera i 

kodning som skapade frågeställningar och kan användas för att göra gruppen effektivare.  

 

Fördelen med grundad teori är att den generar nya teorier och metoden fungerar utmärkt vid 

arbeten där det inte finns färdiga frågeställningar, metoden är anpassningsbar och kan 

användas med olika kvalitativa metoder för insamling av data, som till exempel 

observationsstudie och intervjuer. Andra fördelar är att det är systematiskt sätt att analysera 

kvalitativa data, att teoriutvecklingen grundar sig i insamlade data och förklaringarna som 
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tas fram har grunder i verkligheten. Nackdelar med metoden är den kan anses vara 

komplex, det vill säga att analysera data systematisk kan vara komplext. En annan nackdel 

med metoden är att författaren måste ha tomt och öppet sinne, och det är alltid risk att 

författaren kan vara präglad av tidigare uppfattningar. Metoden kan även kritiseras för att 

förlita sig för mycket på empiriska data samt de generaliseringar som görs är teoretiska och 

inte allmänna.  

 

I den här studien är författaren noga med att poängtera att teorierna som tas fram här gäller 

för vattengruppen, i projekt x, men författaren har via sina observationer på plats försökt 

identifiera och ta fram verktyg som är mer allmänna och som kan anpassas för att vara mer 

generella, det vill säga att verktygen ska kunna användas i andra grupper på avdelningen 

och i organisationen. När det gäller öppenhet, är arbetssättet nytt för författaren och där kan 

det anses att författaren hade tillräckligt öppen sinne för att inte låta tidigare uppfattningar 

påverka. Detta har nämnts innan men är värt att nämnas igen, att studien var väldigt öppen 

vilket medförde att grundad teori var den teori som passade bäst in för studien.  

 

 

6. Slutsatser 

Kapitlet går igenom vilka slutsatser som har framkommit av examensarbetet, samt förslag 

på fortsatt arbete.  

 

 

6.1 Slutsatser 

Den här examensrapport har identifierat och tagit fram olika verktyg och arbetssätt som ska 

hjälpa gruppen att arbeta effektivt och kvalitetssäkert. Det som framgick av rapporten är att 

de sätten som identifierades för att effektivisera gruppen var samverkan, utveckling av 

process/arbetssätt (effektivisering), digitalisering och kunskap. Slutsatsen som kan dras är 

att dessa olika metoder för effektivisering är oftast kombinerade med varandra, att de i 

kombination med varandra effektiviserar arbetet. Denna slutsatsen har stöd av rapporten 

från ekonomistyrningen (ESV, 2014, s.72–74).   

 

 

6.1.1 Vilka nya arbetssätt och verktyg kan göra gruppen mer effektiv? 

I det här examenarbetet togs det fram två förslag på verktyg som kan användas för att göra 

gruppen mer effektiv, dessa var riskbedömning och värdeflödesanalys.  

 

Tanken med riskbedömning som verktyg är att gruppen ska kunna prioritera bättre bland 

ärenden, vilka de behöver fördjupa sig i och vilka som de kan se över översiktligt. Genom 

riskbedömning kan handläggaren effektivisera sin tid och börja arbeta mer effektivt. 

 

Att använda värdeflödesanalys som verktyg är ett enkelt sätt att se över 

handläggningsprocessen och försöka identifiera steg i processen som kan förenklas, hoppas 

över eller förändras helt. Genomförandet av värdeflödesanalys är väldigt enkelt och kan 

genomföras endast med post-it lappar och en penna, vilket gör det till ett enkelt verktyg att 

arbeta med.  
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Dessa två verktyg valdes ut för de är enkla att använda och är väldigt effektiva. Det finns 

många verktyg som säkert skulle kunna användas även i den här gruppen men 

handläggning är individuellt och alla handläggare arbetar med sina ärenden själva. De har 

möten och kan ta hjälp av varandra men handläggaren jobbar i de flesta fall själva med 

ärendet, vilket betyder att verktygen som ska användas måste kunna anpassas för den 

enskilda handläggaren och vara lätta att använda. Riskbedömning och värdeflödesanalys är 

enkla och snabba verktyg att använda och gruppen kan passa på att gå igenom och 

riskbedöma ärenden under sina möten. Om gruppen hjälper varandra att riskbedöma 

ärenden är det ett bra sätt att se till att alla är överens och att alla bedömer risker likadant.  

 

Andra sätt att effektivisera gruppen är att öka gruppens kunskap, samverkan och 

digitalisering. Kunskapen kan ökas genom att följa SECI-modellen och ge gruppen 

möjlighet att överföra kunskap mellan varandra. Med hjälp av samverkan kommer både 

kunskapen att öka och göra gruppen mer effektiva eftersom de kan samarbeta med andra 

myndigheter. Digitalisering är ett annat viktigt steg för att göra gruppen mer effektiv genom 

att handläggaren kan slippa vissa moment, som att begära kompletteringar, om de digitala 

tjänsterna är enkla att använda och erbjuder mycket hjälp om vad som behöver skickas med 

i en ansökan.  

 

 

6.1.2 Hur kan nya arbetssätt och verktyg implementeras? 

Implementering av nya arbetssätt och verktyg är en process som är tidskrävande, kräver 

engagemang och motivering från medarbetarna. Det är lätt att organisationen tar fram nya 

rutiner och arbetssätt men att dessa aldrig rotar sig i organisationskulturen. För att 

säkerställa detta presenterades två modeller, PDSA-cykeln och Kotters 8-stegs modell.  

 

Det är viktigt att kunna se mål från början och skapa delaktighet hos medarbetarna när nya 

och förbättrade arbetssätt ska implementeras och då kan PDSA-cykeln användas, för med 

PDSA-cykeln kan arbetsgruppen visualisera var de befinner sig och vart de är på väg. Det 

som är den stora fördelen med PDSA-cykeln är att det kan identifieras utmaningar, och 

förslag på lösningar kan tas fram. Dessa kan sedan appliceras på processen för att sedan 

analyseras och utvärderas, och genom detta får arbetsgruppen möjligheter att testa, 

utvärdera, förbättra och reflektera över förbättringsprocessen, vilket i sin tur skapar en 

delaktighet hos gruppen och möjliggör en implementering.  

 

Den andra modellen som kan användas vid implementeringar är Kotters 8-stegs modell som 

är ett viktigt arbetssätt för organisationen vid implementeringen av förändringar. Införandet 

av förändringar är tidskrävande process, som kräver mycket jobb och engagemang av 

medarbetarna, vilket medför att det är lätt att tappa fokus. Genom att se till att följa Kotters 

8-stegs modell blir implementeringen mer strukturerad och chanserna ökar att förändringen 

blir implementerad och en del av den nya kulturen. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

processen kan vara lång och ta lång tid innan implementeringar har gått igenom, och tanken 

med Kotters 8-stegs modell är att arbeta strukturerat med implementeringar under lång tid 

och modellens syfte är att inte tappa fokus på slutmålet.  
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PDSA- cykeln är en modell som kan användas ofta i organisationen, både i olika projekt 

och i andra förbättrings områden. Kotters 8-stegs modell är mer renodlad 

implementeringsmodell som är tidskrävande men är väldigt viktigt och bra vid 

implementeringar av nya arbetssätt.  

 

 

6.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt arbete 

I det här examensarbetet identifierades det olika arbetssätt och verktyg för projekt x 

gruppen att använda sig av för att effektivisera sitt arbete. Den ansatsen till teoretisk 

modell, som presenteras i det här examensarbete visar på hur de olika verktygen och 

arbetssätten samverkar och vilka förutsättningar som behövs för att effektivisera gruppen 

och även implementera förändringen i resten av organisationen. Den  

teoretiska modellen består av fyra huvudkategorier effektivisering, samverkan, 

digitalisering och kunskap. Det tillkommer ännu en kategori som kallas för implementering 

där verktygen som PDSA och Kotters 8-stegs modell kan användas för att implementera 

förändringen på strukturerat sätt. Den teoretiska modellen visar också att alla delar 

samverkar för att skapa en effektiv grupp.  

 

Tyvärr räckte inte tiden till för att testa de olika verktygen och arbetssätten på gruppen, 

vilket hade varit intressant att se. Gruppen är väldigt ambitiösa och att följa deras 

utvecklingen hade varit spännande.  

 

Förslag på fortsatt arbete är att gruppen får prova och utvärdera verktygen och modeller 

som identifierades. Genom att utvärdera och följa gruppens utveckling kan teorier och 

verktyg utvecklas i takt med gruppen. En av tankarna med grundad teori är att uppdatera 

den teoretiska ansatsen efter hand som ny information samlas in.  
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Förstudien ” Prioriterade förbättringsområden inom Samhällsbyggnad och 

Miljöskydd, Länsstyrelsen Blekinge 

 

Utdrag ur förstudien som visar slutsatsen av den genomförda studien 
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Bilaga 2 

 

Utdrag av anteckningar från loggboken som skrevs under observationsstudien. 

 

 

 

8/4–19 Möte projekt x 

Det diskuterades mycket kring vem som ska vara person X, dvs den som gruppen ska fråga 

i första hand och som ska föra gruppens talan, den som tar reda på saker och frågar andra 

och ser till att boka in möte. Det är rullande schema på person X, alla får ta ansvar. Tanken 

är att se vilka som vill ta ansvar och tycker att det är roligt, kan kanske få andra 

ansvarsområden. Mycket diskussioner under mötet.  

Reflektion: Gruppen är nya, många nyanställda. Hade varit bra om de fick hjälp av andra, 

samarbeta med andra myndigheter kanske, någon form av samverkan för att öka kunskapen 

i gruppen också. 

 

10/4–19 Följa handläggare 

Följer en av handläggarna, inom projekt x, får se hur de arbetar med ärenden. Mycket 

beslut och mycket tid går åt att ta reda på saker och kolla upp saker. Får höra igen att alla 

inte gör på samma sätt.  

Reflektion: Alla arbetar olika och fokuserar på olika saker, krävs ett sätt att göra alla mer 

samspelta, behöver hitta sätt som gruppen kan arbeta på mer effektivt med ärenden. 

 

23/4–19 Möte projekt x 

Under mötet diskuteras ärenden och hur alla känner med arbetsbelastningen, vissa känner 

sig överbelastade och andra känner sig mindre belastade. Handläggarna skulle kunna 

kanske effektivisera sig på bra sätt, mycket kompletteringar med anmälningar som kommer 

via e-tjänsten.  

Reflektion: Gruppen skulle kunna se över digitaliseringen. Jag borde leta efter verktyg som 

gruppen skulle kunna använda för att bli mer effektiva!! 

 


