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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter inom Skatteverket som tagit sig tid för oss och 

genom sitt medverkande gjort vår studie möjlig. Ett särskilt tack vill vi rikta till våra 

handledare Stig Sörling och Tomas Källquist som genom engagemang och vägledning stöttat 

oss genom arbetets gång.   

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som gett oss stöd och uppmuntrat oss under studierna vid 

Högskolan i Gävle. 

 

Anna Dannebrant och Terese Karlsson 

Gävle, augusti 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Titel: Ständiga förbättringar i offentlig sektor - En studie kring att skapa kundvärde 

genom medarbetarens delaktighet i verksamhetens processer 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Anna Dannebrant och Terese Karlsson 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Datum: 2015 - Augusti 

Syfte: Kraven på offentliga organisationer gällande kostnadsreducering har ökat samtidigt 

som medborgarna kräver högre kvalité på de tjänster som erbjuds. Detta har lett till att 

offentliga organisationer i allt större utsträckning visat intresse för de styrkoncept som finns 

inom den privata sektorn. Därav fann vi det intressant att se hur man inom en offentlig 

organisation åstadkommer ökad effektivitet och kundnöjdhet, med hjälp av styrverktyget 

ständiga förbättringar. Uppsatsen syftar således till att belysa hur arbetet med ständiga 

förbättringar drivs inom offentliga organisationer och då särskilt genom medarbetarens 

delaktighet i verksamhetens processer för att åstadkomma kundvärde. 

Metod: Uppsatsen bygger på en fallstudie av en offentlig myndighet. Studien har antagit ett 

hermeneutiskt synsätt och är av kvalitativ art då syftet med uppsatsen är att beskriva och tolka 

samt skapa förståelse för arbetet med ständiga förbättringar i en offentlig organisation. Vidare 

har en deduktiv ansats antagits. Den teoretiska referensramen bygger till stor del på 

vetenskapliga artiklar. Empirisk data har samlats in genom intervjuer med chefer och 

medarbetare från två olika verksamhetsdelar inom den offentliga myndigheten. Tidigare 

forskning som vi studerat jämförs och analyseras därefter med det insamlade empiriska 

materialet. 

Resultat & slutsats: Vår studie indikerar att arbetet med ständiga förbättringar har sin grund i 

företagskulturen och medarbetarens förankring i densamma. Därav är företagskulturen 

avgörande för hur väl arbetet med förbättringsarbete förstås av medarbetaren och faller ut 

inom en offentlig organisation. Vår fallstudie indikerar att den förbättringsmetod man väljer 

att tillämpa har betydelse för engagemang och förståelse för arbetet med ständiga 

förbättringar. Vidare har framkommit att medarbetaren behöver ha förståelse för hur 

verksamhetens processer fungerar för att kunna utföra processen på ett likartat sätt varje gång, 

vilket är nödvändigt för att kunna bibehålla och utveckla ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

Vidare ger studien indikationer på att återkoppling till medarbetaren i kombination med 

utbildning för det koncept som tillämpas är faktorer som är av betydelse för att arbetet med 

ständiga förbättringar ska falla väl ut inom en offentlig organisation. 

Förslag till fortsatt forskning: Studien indikerar att företagskulturen har stor påverkan 

gällande framgångsrik implementering av ständiga förbättringar. Därav skulle vi finna det 

intressant att göra en djupare analys av rådande företagskultur inom en offentlig myndighet 

och ta reda på hur man driver arbetet med att förändra företagskulturen. 



Uppsatsens bidrag: Studien indikerar att medarbetaren vid tillämpning av en hybridmodell 

tenderar att sakna insikt om att man utöver vardagsförbättringar även har möjlighet att 

genomföra övergripande förändringar. Vidare ger studien indikationer på att förståelsen för ett 

processorienterat synsätt tenderar att saknas hos medarbetaren. Slutligen är återkoppling i 

kombination med utbildning för det koncept som tillämpas en förutsättning för att arbetet med 

ständiga förbättringar ska falla väl ut inom en offentlig organisation. 

Nyckelord: Ständiga förbättringar, offentlig organisation, processer, medarbetaren och 

kundvärde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Title: Continuous improvements in the public sector - a study on creating customer value 

through employee participation in business processes 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anna Dannebrant och Terese Karlsson 

Supervisor: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Date: 2015 – August 

Aim: The requirements for public organizations regarding cost reduction has increased while 

citizens are demanding higher quality of the services offered. This has led to public 

organizations increasingly shown interest in the control concept offered in the private sector. 

Hence, we found it interesting to see how within a public sector organization achieve greater 

efficiency and customer satisfaction, with the control tool continuous improvement. The 

thesis thus aims to highlight how continuous improvement efforts conducted within public 

organizations and especially through employee participation in business processes to achieve 

customer value. 

Method: The essay is based on a case study by a public authority. Further, it has been 

adopted a hermeneutic research method with a qualitative approach since the aim of the study 

is to describe, interpret and create understanding. Other approaches to the study adopted is 

deductive approach. The theoretical frame work is based largely on scientific articles. 

Empirical data were collected through interviews with managers and employees from two 

different parts of the business within the public authority. Previous research that we have 

studied are compared and analyzed with the collected empirical material. 

Result & Conclusions: Our study indicates that continuous improvement efforts are rooted in 

the corporate culture and the employee's presence in the same. Hence the corporate culture is 

crucial to how well the work on improvement is understood by the employee and falls within 

a public organization. Our case study indicates that the improvement method you choose to 

implement are important for commitment and understanding of the process of continual 

improvement. Furthermore, it has emerged that the employee needs to have an understanding 

of how business processes work to carry out the process in a similar way every time, which is 

necessary to maintain and develop continuous improvement. Furthermore, the study provides 

evidence that feedback to the employee, combined with education of the concepts applied are 

factors that are important to how our continuous improvement efforts will fall well within a 

public organization. 

Suggestions for future research: The study indicates that corporate culture has a great 

influence regarding the successful implementation of continuous improvement. Hence, we 

would find it interesting to make a deeper analysis of the prevailing culture within a public 

authority and find out how to run work to change the corporate culture. 



Contribution of the thesis: The study indicates that employees in the application of a hybrid 

tend to lack awareness that, in addition to everyday improvements also have the opportunity 

to implement comprehensive changes. Furthermore, the study provides evidence that the 

understanding of a process-oriented approach tends to lack of employee. Finally, feedback 

combined with training for the concept that applied a prerequisite for the continuous 

improvement efforts will fall well within a public organization. 

Key words: Continuous improvement, public organization, processes, employee and 

customer value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1.Inledning ............................................................................................................................................................................ 1 

1.1 Problemdiskussion ................................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................................................. 4 

2. Metod .................................................................................................................................................................................. 5 

2.1. Aktörssynsätt .......................................................................................................................................................... 5 

2.2 Socialkonstruktivism ............................................................................................................................................ 5 

2.3 Hermeneutisk forskningsmetod ...................................................................................................................... 5 

2.4 Deduktion .................................................................................................................................................................. 6 

2.5 Kvalitativ ansats ..................................................................................................................................................... 6 

2.6 Uppsatsens struktur ............................................................................................................................................. 7 

2.7 Uppsatsens forskningsmodell .......................................................................................................................... 8 

2.7.1 Syfte, problematisering och nyckelbegrepp ....................................................................................... 9 

2.7.2 Litteraturinsamling ................................................................................................................................... 10 

2.7.3 Teoretisk referensram ............................................................................................................................. 11 

2.7.4 Fallstudie ....................................................................................................................................................... 11 

2.7.5 Insamling Empiri ........................................................................................................................................ 12 

2.7.6 Empirisk sammanställning ..................................................................................................................... 14 

2.7.7 Analys av insamlad empiri mot teoretiska referensramen ...................................................... 15 

2.7.8 Bidrag till forskningen och Förslag till vidare forskning ........................................................... 15 

2.8 Kvalitetskriterier................................................................................................................................................. 16 

2.8.1 Trovärdighet................................................................................................................................................. 16 

2.8.2 Äkthet .............................................................................................................................................................. 16 

2.9 Kritik ........................................................................................................................................................................ 17 

3. Teoretisk referensram ............................................................................................................................................. 18 

3.1 Ständiga förbättringar i offentliga organisationer ................................................................................ 18 

3.2 Processer ................................................................................................................................................................ 21 

3.3 Medarbetarens delaktighet............................................................................................................................. 23 

3.4 Kundvärde ............................................................................................................................................................. 24 

3.5 Sammanfattning teoretiska referensramen ............................................................................................. 25 

4. Empiri .............................................................................................................................................................................. 28 

4.1 Presentation av respondenter ....................................................................................................................... 28 

4.2 Ständiga förbättringar i offentliga organisationer ................................................................................ 29 

4.3 Processer ................................................................................................................................................................ 31 

4.4 Medarbetarens delaktighet............................................................................................................................. 33 



4.5 Kundvärde ............................................................................................................................................................. 39 

5. Analys .............................................................................................................................................................................. 41 

5.1 Ständiga förbättringar i offentliga organisationer ................................................................................ 41 

5.2 Processer ................................................................................................................................................................ 42 

5.3 Medarbetarens delaktighet............................................................................................................................. 42 

5.4 Kundvärde ............................................................................................................................................................. 43 

6. Bidrag .............................................................................................................................................................................. 45 

6.1 Teoretiskt bidrag ................................................................................................................................................ 45 

6.2 Praktiskt bidrag ................................................................................................................................................... 46 

6.3 Förslag till vidare forskning ........................................................................................................................... 46 

6.4 Egna reflektioner ................................................................................................................................................ 47 

7. Källförteckning ............................................................................................................................................................ 48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1- Uppsatsens struktur ........................................................................................................................................ 7 

Figur 2-Vårt tillvägagångssätt....................................................................................................................................... 9 

Figur 3- Sammanfattning, teoretiska referensramen ...................................................................................... 27 

Figur 4- Förteckning över respondenter ............................................................................................................... 28 

Figur 5-Modell över Internservice  förbättringskultur, .................................................................................. 31 

Figur 6-Modell över ett lean-hus, ............................................................................................................................. 32 

Figur 7-Pick-chart, .......................................................................................................................................................... 36 

Figur 8-Diagram över uppföljning av förbättringsarbete, ............................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1.INLEDNING 

1.1 PROBLEMDISKUSSION 
Av förvaltningslagen (SFS 1986:223) kan utläsas att dess huvudsakliga syfte är att värna om 

den enskilda medborgarens rättssäkerhet samt underlätta för denne i kontakten med 

myndigheter. ”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 

billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts…” (7 § förvaltningslagen, 1986:223). Av 

lagen framgår vidare att medborgaren i sin kontakt med myndigheter ska kunna förvänta sig 

god service samtidigt som ärendet ska handläggas så kostnadseffektivt som möjligt. 

I Statens offentliga utredning (SOU 2013:40) finns beskrivet att regeringen tillkallat ett 

nationellt råd, innovationsrådet, vars syfte är att stödja offentliga organisationers arbete med 

att åstadkomma förbättringar för medborgare genom effektivisering av befintliga processer. 

Av Statens offentliga utredning (SOU 2013:40) framgår vidare att dagens politiker har en svår 

uppgift i att matcha den enskilda medborgarens behov av offentliga tjänster mot de 

förutsättningar som finns att ta in skattemedel till att finansiera dessa. 

Av detta kan utläsas att dagens offentliga organisationer står inför stora utmaningar. Fryer et 

al. (2007) menar att kraven på offentlig sektor ökat från såväl medborgare som företag, i takt 

med ständiga åtstramningar i statsfinanserna. Författarna hävdar vidare att dagens 

organisationer, offentliga såväl som privata, ständigt står inför dilemmat att åstadkomma mer 

med allt mindre resurser då kunden ständigt förväntar sig att se förbättringar och kräver allt 

högre kvalitet. Författarna (Fryer et al., 2007) pekar dock på en skillnad mellan ökat antal 

kunder inom privat sektor och inom offentlig sektor. Ökat antal kunder inom privat sektor 

leder till högre vinst, medan fler kunder inom offentlig sektor istället resulterar i mer arbete 

och ökade kostnader. Författarna poängterar därför vikten av att driva ett ständigt 

förbättringsarbete inom alla sektorer men då särskilt inom offentlig sektor för att därigenom 

höja kvalitén och minska kostnader. 

Strategin att arbeta med ständiga förbättringar har initialt utvecklats inom privat sektor och 

visat sig framgångsrik då den syftar till att främja kostnadsreducering samtidigt som den höjer 

kvalitén (Radnor och Boaden, 2008).  Ständig förbättring är således en metod där man genom 

ett antal verktyg och tekniker söker efter orsaker till problem, slöseri och variation samt 

försöker hitta sätt att reducera dessa faktorer (Bhuian och Baghel, 2005). Trots att konceptet 

alltså från början utvecklades inom privat sektor så hävdar både Bagley och Lewis (2008) 

samt Hines et al. (2008) att ständiga förbättringar även visat sig ha en positiv inverkan på 

organisationer inom offentlig sektor. 

Offentliga organisationer har hittills inte haft samma starka incitament för att vara 

kostnadseffektiva och högproducerande som företag inom privat sektor (Bagley och Lewis, 

2008; Radnor, 2010). Dock har dagens krav på ökad kvalité till allt lägre kostnad enligt 

författarna lett till att politiker alltmer har börjat uppmärksamma att man inom offentlig sektor 

i många fall underpresterar i jämförelse med privata organisationer. Radnor (2010) ser i sina 

studier att offentliga organisationer under de senaste åren alltmer inspirerats av de metoder 
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som använts inom privat sektor och organisationerna har själva börjat implementera 

förbättringsmetoder i sina verksamheter.  

Dock måste beaktas att organisationer inom offentlig sektor skiljer sig fundamentalt i 

jämförelse med sina motsvarigheter inom privat sektor (Christensen et al., 2007). Författarna 

betonar att offentliga organisationer är multifunktionella, följer en politisk ledning och 

dessutom skulle majoriteten av dem inte fungera på en extern marknad. Därmed menar 

Christensen et al. (2007) att man inte direkt kan applicera tillverkningsindustrins metoder på 

en offentlig tjänsteorganisation. Resonemanget stöds av Qvist och Fransson (2014) som visar 

på problem som kan uppstå när de producerande företagens idéer om förbättringsarbete ska 

översättas till en offentlig verksamhet. Författarna menar att det inom tillverkningsindustrin 

handlar om standardprocesser och att det därmed är lättare att identifiera förbättringsområden 

i produktionsflödet. Inom en offentlig organisation är det däremot inte lika enkelt eftersom 

processerna inte är standardiserade, utan det finns stora variationer i medborgarens behov och 

hur dessa skall bemötas (Qvist och Fransson, 2014).  

Bagley och Lewis (2008) tar upp ytterligare problem gällande identifiering av 

förbättringsområden i verksamhetens processer inom en offentlig organisation. Enligt 

författarna tenderar medarbetaren att ha begränsad förståelse för verksamhetens processer. 

Man vet inte hur processerna fungerar, vad man vill uppnå eller hur man ska göra för att 

förbättra dem och strategiska prioriteringar kan ibland kännas oklara. Enligt Borg och 

Gustafsson (2004) är det därför viktigt att inom offentlig sektor kartlägga sina processer och 

betonar att ett processorienterat synsätt hos medarbetarna är en bidragande faktor till 

utveckling av organisationen. Anledningen till detta säger författarna är att det i processerna 

skapas värde för medborgaren vilket utgör själva syftet med det uppdrag en myndighet har.  

Även Fryer et al. (2007) hävdar att förbättring av verksamhetens processer är ett sätt att 

motverka ökade kostnader och minimera fel och slöserier. Detta leder enligt författarna till att 

man ytterligare kan förbättra de tjänster som erbjuds vilket bidrar till att fler kunder blir nöjda. 

Även Elg et al. (2007) menar att förbättringar av verksamhetens processer är en förutsättning 

för att tillgodose kundens behov. Författarna betonar att det främst är genom medarbetarens 

deltagande i att effektivisera processerna som verksamheten kan utvecklas och kundvärde 

skapas.   

Som framgår av tidigare forskning tycks nyckeln till en framgångsrik implementering av 

ständiga förbättringar inom en organisation således finnas hos medarbetaren. Resonemanget 

stöds av Singh och Singh (2015) som menar att om medarbetaren ser ständiga förbättringar i 

processerna som en naturlig del i arbetet kan man säkerställa att den slutgiltiga kunden på 

marknaden alltid får en högkvalitativ produkt. Medarbetaren spelar därmed en avgörande roll 

i förbättringsarbetet vilket även Lee (2004) håller med om. Lee (2004) betonar att förtroende 

hos medarbetaren är något som är relaterat till framgångsrikt kontinuerligt förbättringsarbete. 

Författaren hävdar att om de anställda identifierar sig starkt med organisationen så leder detta 

till en positiv inverkan på arbetet med ständiga förbättringar. Om medarbetaren däremot inte 

har förtroende för organisationen är denne mycket svårare att övertyga och motiveras till att 

driva förbättringsarbetet. Det är alltså enligt Lee (2004) väsentligt att få medarbetaren att vara 



3 
 

aktiv i förbättringsarbetet inom processerna, för att kunna producera en så bra "produkt" som 

möjligt till kunden.  

Vad som gör en process framgångsrik beror enligt Christopher och Towill (2001) just på om 

man på ett kostnadseffektivt sätt är kapabel att leverera det kunden efterfrågar och värdesätter. 

Flint et al. (1997) delar resonemanget och hävdar att identifiering av kundnöjdhet utgör 

grunden för hur verksamhetens processer ska hanteras. Att identifiera kundnöjdhet är enligt 

Flint et al. (1997) dock inte oproblematiskt då det kräver information från kunden angående 

vad denne behöver och värderar, tillfredsställelse med hur värdet levereras samt uppfattning 

om hur värdet förändras. Parasuraman (1997) beskriver kundvärde som skillnaden mellan 

kundens förväntningar och hur denne verkligen upplever användningen av en produkt eller 

tjänst. Författaren poängterar, i enlighet med tidigare forskning, vikten av att mäta kundvärdet 

och behovet av kontinuerligt lärande, strategier för att åstadkomma detta samt potentiella 

organisatoriska hinder. Kundvärde är enligt Parasuraman (1997) ett dynamiskt begrepp, inte 

minst på grund av att detta som sagt kan förändras över tid. 

Sammanfattningsvis och mot bakgrund av vad som anges i 7 § förvaltningslagen (1986:223) 

samt regeringens direktiv finner vi det således uppenbart att dagens myndigheter står inför 

stora utmaningar. Vi ser ett dilemma för offentliga myndigheter att uppfylla krav på 

effektivisering och kostnadsbesparing parallellt med att erbjuda den goda service som 

medborgaren enligt lag har rätt till. Detta finner vi står i konflikt med minskade statsfinanser 

som begränsar handlingsutrymmet för att kunna leverera tjänsten till förväntat värde. 

Regeringens direktiv om att höja effektivitet och kvalité inom offentliga organisationer för att 

möta medborgarens ökade krav har lett till att den privata sektorns metoder för ständig 

förbättring applicerats inom statliga myndigheter (Box, 1999; Fryer et al., 2007; Bagley och 

Lewis, 2008; Hines et al., 2008; Radnor, 2010). Tidigare studier påvisar dock att man behöver 

anpassa den privata sektorns metoder till att fungera inom offentliga organisationer och att 

detta inte är helt okomplicerat (Christensen et al., 2007). Dels kan man inte jämföra 

tillverkningsindustrins standardprocesser med processer inom en offentlig myndighet då dessa 

varierar beroende på medborgarens behov, vilket gör det svårare att identifiera 

förbättringsområden. Dels tenderar medarbetaren att inte fullt ut ha förståelse för 

verksamhetens processer trots att det är just medarbetarens delaktighet som tycks vara 

nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete (Bagley och Lewis, 2008). Tidigare forskning 

visar att om medarbetaren aktivt arbetar med ständiga förbättringar leder detta till att kunden 

får en bättre slutprodukt (Elg et al., 2007; Fryer et al., 2007). När man inom en offentlig 

verksamhet talar om kund kan konstateras att det är medborgaren som åsyftas. Gällande 

lagstiftning säger att medborgaren ska kunna förvänta sig ett visst värde på den tjänst 

myndigheten levererar (SFS 1986:223). Att identifiera och mäta vad som är kundvärde utgör 

därmed grunden för och styr hur processerna ska hanteras av medarbetaren och inom vilka 

områden förbättringar bör ske (Singh och Singh, 2015; Lee, 2004). 

Avsikten med vår studie är att bidra till tidigare forskning inom området genom att belysa 

medarbetarens roll i arbetet med ständiga förbättringar inom en myndighet och hur detta kan 

leda till kostnadsbesparingar och samtidigt öka värdet för kunden. Vi har därför funnit det 
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intressant att genomföra en fallstudie på en offentlig myndighet som kommit en bit på väg 

med sitt förbättringsarbete och undersöka hur detta drivs i verksamhetens processer. Vi vill då 

särskilt ta reda på hur man genom medarbetarens delaktighet i att effektivisera verksamhetens 

processer åstadkommer det värde medborgaren i enlighet med gällande lagstiftning har rätt att 

förvänta sig. 

1.2 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur arbetet med ständiga förbättringar drivs 

inom offentliga organisationer och då särskilt genom medarbetarens delaktighet i att 

effektivisera verksamhetens processer för att åstadkomma kundvärde.  
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2. METOD 

2.1. AKTÖRSSYNSÄTT 
Med aktörssynsätt menas, enligt Arbnor och Bjerke (1994), att en helhetsbild av verkligheten 

skapas genom varje enskild individs uppfattning. Olika individers uppfattning av händelser 

skiljer sig ofta åt beroende på vad individen bär med sig för erfarenheter och kunskaper sedan 

tidigare. Arbnor och Bjerke (1994) menar att vi alla är aktörer och att det är alla vi 

tillsammans som konstruerar våra världar. Det är genom kartläggning av betydelsen och 

innebörden som vi kan skapa en bild av verkligheten, en social konstruktion. Således menar 

Arbnor och Bjerke (1994) att en aktörsorienterad studie är inriktad mot att se hur aktörerna 

låter sin verklighetsuppfattning, sina erfarenheter, motiv, intressen och föreställningsramar 

styra beslutstagande, handlingar och agerande. Enligt dem är det viktigt att förstå de enskilda 

aktörerna i en organisation för att förstå organisationen som helhet. 

Vår studie har inget förklaringsintresse utan syftar till att förstå den sociala helheten utifrån de 

enskilda aktörerna. Genom att vi utför studien med ett aktörssynsätt så väljer vi att sätta fokus 

på enskilda aktörer inom organisationen som tillsammans kan ge en överskådlig bild av den 

sociala verklighet som medarbetaren lever och arbetar i. Arbnor och Bjerke (1994) menar att 

den mest intressanta aktören är människan då det är denna som handlar, reflekterar och 

skapar. I studien är det bra om man kan lokalisera nyckelpersoner inom organisationen i 

förhållande till de frågeställningar som studeras. Verkligheten och problem måste förstås och 

tolkas utifrån hur organisationens aktörer uppfattar situationen.    

2.2 SOCIALKONSTRUKTIVISM 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att grundsynen inom aktörssynsättet är att omvärlden är 

social. Med detta menas att den är skapad av de processer som människan deltar i då vi växlar 

mellan vår egen upplevelse och den struktur av samlade upplevelser som finns från andra 

människor och som är skapade under lång tid. Detta antagande, menar Arbnor och Bjerke 

(1994), innebär att omvärlden inte är oberoende av människan, utan är en social konstruktion. 

Då studien använder ett aktörssynsätt så är det därmed naturligt att knyta an till det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Socialkonstruktivismen innebär enligt Wenneberg (2001) ett antagande om att det sociala 

samhället är konstruerat. Traditionellt sett har man undvikit att blanda in sociala fenomen i 

studier eftersom det ansågs störa sökandet efter den sanna kunskapen (Wenneberg, 2001). 

Enligt Wenneberg (2001) menas med socialkonstruktivismen att det sociala kontext som man 

befinner sig i påverkar människors kunskap, och det intressanta är oftast inte om kunskapen är 

sann eller falsk, utan hur den införskaffats. Denna studie kommer att ta den sociala kontexten 

som studieobjekten befinner sig inom i beaktande. Detta för att ge en mer nyanserad och 

trovärdig bild av verkligheten och för att uppnå studiens syfte på bästa sätt. 

2.3 HERMENEUTISK FORSKNINGSMETOD 
Då studien syftar till att samla in och tolka information avseende arbetet med ständiga 

förbättringar inom en myndighet har studien således antagit en epistemologisk ansats som 

främjar detta syfte. Enligt Molander (2003) handlar hermeneutik om tolkningslära. Det vill 
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säga att söka förståelse genom att tolka verkligheten. Detta stöds även av Bryman och Bell 

(2013) som menar att hermeneutik är ett synsätt som har sin grund i att tolka och skapa 

förståelse. Eriksson och Hultman (2014) menar att den hermeneutiska metoden innebär att en 

person lever sig in i och försöker förstå någon annan persons handlingar. Studien kommer 

därmed att utgå från ett hermeneutiskt synsätt. Det är genom intervjuer med medarbetaren och 

analyser av dessa som studien ämnar skapa en djupare förståelse. Studien ska belysa hur 

verkligheten ser ut och göra en egen tolkning baserat på detta. 

Då studien även använder sig av sekundär data från studerad myndighet kommer texterna 

analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv. Med det menas att texterna kommer att granskas 

med fokus på det historiska och sociala kontext materialet är producerat från (Bryman och 

Bell, 2013). Eftersom myndigheter själva ger ut en stor del data kommer även detta vägas in i 

bedömningen av arbetet med ständiga förbättringar, då detta kan ge en djupare förståelse för 

en organisation (Bryman och Bell, 2013). 

2.4 DEDUKTION 
De vanligaste synsätten på hur teori och empiri ska samverka i en studie kallas induktion eller 

deduktion. Om man väljer att använda sig av en induktiv ansats utgår man från empirin för att 

sedan dra teoretiska och generella slutsatser. En deduktiv ansats innebär att studien utgår från 

teorin, som finns inom området, innan den empiriska undersökningen genomförs. Således 

undersöks teorin i verkligheten (Yin, 2013). Bryman och Bell (2014) beskriver deduktion som 

relationen mellan teori och empiri där forskaren arbetar fram hypoteser som sedan prövas 

genom empirisk undersökning. Det resultat man kommer fram till leder till att man antingen 

bekräftar eller förkastar ställda hypoteser och sedan återkopplar till teorin. 

Med detta som grund kommer studien att anta en deduktiv ansats, i och med att vi kommer att 

beskriva aktuell teori inom ämnet och sedan undersöka hur verkligheten ser ut.  Inom det 

forskningsområde vi valt i vår studie finns det mycket teori och därav är det intressant att göra 

en deduktiv studie där vi ser om teorin kommer att stämma överens med vår insamlade 

empiri. 

2.5 KVALITATIV ANSATS 
En studie som syftar till att tolka och skapa förståelse för en social verklighet grundat på hur 

medarbetaren tolkar verkligheten, är enligt Bryman och Bell (2013) en kvalitativ studie. En 

kvalitativ studie har alltså en tolkningsinriktad ståndpunkt där tyngden ligger på att skapa 

förståelse. I vår studie kommer vi att använda oss av intervjuer och textanalys, för att få en 

bild av verkligheten. Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa metoden baseras just 

på intervjuer, observationer och textanalys. Persson och Sahlin (2013)  hävdar att den 

kvalitativa metoden härrör från hermeneutiken och även de anser att man inom den kvalitativa 

forskningen ämnar att försöka se helheten genom att tolka innebörden i de svar man får vid 

till exempel intervjuer.   

Då vi ämnar belysa hur en myndighet arbetar med ständiga förbättringar så uppfyller studien 

kriterierna för att kunna klassas som kvalitativ. Syftet med studien är således att tolka och 

skapa förståelse för hur medarbetaren är delaktig i arbetet med ständiga förbättringar. I och 
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med att vi valt den kvalitativa metoden anser vi att studien kan bidra till att läsaren får en 

djupare förståelse för det studerade ämnet samt att detta kan ge en bredare bas till 

diskussioner. Genom den kvalitativa metoden har vi alltså möjlighet att utröna, upptäcka och 

förstå egenskaper och företeelser som ännu inte är kända (Svensson och Starrin, 1996), och 

har därav en god möjlighet att ge en korrekt bild av verkligheten. 

2.6 UPPSATSENS STRUKTUR 
Genom de ovan nämnda metodvalen har vi en övergripande ram för studiens struktur. I detta 

kapitel kommer en redogörelse för studiens tillvägagångssätt. Vi kommer att redogöra för 

vilken slags litteratur och teori vi valt att bygga vårt arbete på samt hur vi har genomfört 

intervjuer och datainsamlande. Då vi valt att göra en fallstudie kommer tillvägagångssättet för 

fallstudier att beskrivas.  Urvalskriterier och ställda kvalitetskriterier kommer slutligen att 

beskrivas. 

Figur 1 beskriver hur denna uppsats är uppbyggd, där ständiga förbättringar inom offentliga 

organisationer är huvudtemat, men att vi sedan kommer att fördjupa oss på vissa bitar inom 

detta område. Vi kommer inledningsvis att se på hur offentliga organisationer arbetar med 

ständiga förbättringar. Därefter lägger vi till medarbetarens delaktighet i arbetet med ständiga 

förbättringar i verksamhetens processer och slutligen kommer det diskuteras hur dessa skapar 

kundvärde. Figuren visar hur delarna är tänkta att samspela. Detta sätt att arbeta är ett 

medvetet val genom hela uppsatsen då detta ska göra strukturen lätt att följa för läsaren och 

den röda tråden ska vara märkbar. 

 

 

Figur 1- Uppsatsens struktur 

Egen figur (2015) 

 

Ständiga 
förbättringar i 
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Som det beskrivits i problematiseringen så uppkom konceptet ständiga förbättringar inom  

privat sektor. Vi riktar in oss på en offentlig organisation. Alltså riktar studien in sig på att 

skapa förståelse för hur en offentlig organisation kan använda sig av ett koncept som skapats 

inom privat sektor. Vår första ring i figuren kommer från att uppsatsen i helhet bygger på 

ständiga förbättringar inom offentliga organisationer.  

 

I tillverkande organisationer inom privat sektor arbetar man med processer. Inom ständiga 

förbättringar är en av kärnfaktorerna att lokalisera och effektivisera sina processer (Singh och 

Singh, 2015). Hur ser processerna ut i en offentlig organisation? Nästkommande ring handlar 

alltså om de processer som finns inom den offentliga organisationen. 

 

Den tredje ringen lyfter fram medarbetaren. Förbättringsarbete handlar om att ständigt 

förbättra och minska slöserier (Radnor och Boaden, 2008). Medarbetaren spelar en betydande 

roll i hur väl förbättringsarbetet faller ut (Lee, 2004). Därav finner vi att medarbetaren är en 

viktig faktor att ha med.  

 

Sista ringen är troligen den viktigaste och handlar om kundvärde. Det är viktigt att se till 

kundens behov och preferenser då företaget är beroende av att denne köper de varor som 

produceras. Men hur yttrar sig detta i en offentlig organisation där det istället för varor 

produceras tjänster? Vi kommer att se till andra forskares studier samt titta på kundvärde 

genom intervjuer med medarbetare inom vår studerade organisation. Vi kommer att se på 

kundvärde ur medarbetarens perspektiv.  

 

Uppsatsen kommer att lotsa läsaren genom alla dessa ringar. Dessa kommer att beskrivas och 

diskuteras utifrån tidigare forskning i den teoretiska referensramen, utifrån vårt empiriska 

material i empiri-kapitlet samt utifrån en analys av dessa i analys-kapitlet. Analysen visar om 

våra studieresultat stämmer överens med tidigare forskning eller om vi kan finna avvikelser. 

 

Våra nyckelbegrepp har således blivit ständiga förbättringar i offentliga organisationer, 

processer, medarbetarens delaktighet och kundvärde. 

2.7 UPPSATSENS FORSKNINGSMODELL 
I figur 2 visas vårt tillvägagångssätt i en forskningsmodell. Denna ger en visuell överblick 

över hur arbetet med studien är upplagt samt hur teori och empiri samspelar. Varje ruta visar 

ett viktigt steg under studiens utveckling och dessa kommer ingående att beskrivas nedan. 

Dessa steg är viktiga då alla dessa bidrar till uppsatsen slutgiltiga mål, att svara upp mot 

syftet. 
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Figur 2-Vårt tillvägagångssätt 

Egen figur (2015) 

 

2.7.1 SYFTE, PROBLEMATISERING OCH NYCKELBEGREPP 
Det viktigaste steget inom en undersökning är enligt Yin (2013) att definiera vad man 

egentligen vill undersöka. Därav poängterar författaren vikten av att ägna detta steg 

tillräckligt med tid. Vi har lagt en stor vikt vid detta och problematiseringen har fått tagit 

mycket tid och även fått växt fram under arbetets gång. Ju mer forskning vi studerade, desto 

mer insåg vi att detta var ett stort område och allt skulle inte få plats i vår forskning. 

Problematisering handlar enligt Eriksson och Hultman (2014) om att se ett problem från olika 

håll och att vara öppen för att bemöta problemet utifrån flera olika perspektiv. Vi har belyst de 

problem som vi såg fanns inom ämnet i stort och sedan riktat in oss på mer specifika områden 
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allteftersom. Problematiseringen mynnade så småningom ut i ett syfte och därmed hade vi en 

klar kurs för studien. Våra nyckelbegrepp blev slutligen ständiga förbättringar i offentliga 

organisationer, processer, medarbetarens delaktighet och kundvärde.   

2.7.2 LITTERATURINSAMLING 
När vi sökt efter material så har vi utgått ifrån nyckelbegreppen som nämns ovan (ständiga 

förbättringar i offentliga organisationer, processer, medarbetarens delaktighet och kundvärde). 

De tre sista skulle då gärna kombineras med varandra, men viktigast var att det gick att finna 

kopplingen till ständiga förbättringar. Det tog tid att söka efter forskning som var publicerad 

så nära i tiden som möjligt (då forskning förändras över tid) samtidigt som vi gärna såg att 

forskningen var väl citerad. 

Teorin som insamlats har blivit kritiskt granskad, då all kunskap kan ses som hypotetisk och 

relativ enligt Eriksson och Hultman (2014). De menar att kunskap är i konstant förändring då 

mycket av den kunskap som finns är direkt kopplad till en given kontext och tid. Konceptet 

ständiga förbättringar har genomgått förändringar och utvecklats under årens lopp. Därav är 

det högst relevant att kritiskt granska när litteratur är publicerad och av vem den är 

publicerad. Så för att kunna svara upp mot studiens syfte på ett tillfredsställande sätt har vi 

försökt att skapa en bred och stadig teoretisk grund genom litteratur med god vetenskaplig 

höjd. Genom ett brett insamlande så får man en större bild av konceptet och risken att 

misstolka något blir mindre (Eriksson och Hultman, 2014). Även Persson och Sahlin (2013) 

påtalar att kunskapsluckor påverkar mycket negativt. Detta eftersom risken då ökar att man tar 

fel beslut eller drar fel slutsats.  Det är också genom en kritisk granskning som teorier kan 

utvecklas och omprövas (Eriksson och Widersheim-Paul, 2011). En kritisk granskning av 

innehållet i texterna är därmed viktigt för att forskning ska fortsätta att utvecklas.   

De textböcker som använts i studien har bestått till stor del av föreskriven kurslitteratur. 

Utöver detta har sökningar gjorts på biblioteket på Högskolan i Gävle. Där har böcker sökts 

inom metodlära och även specifika sökningar kring ledorden som vi använt oss av. Vi har 

även sökt efter litteratur som dykt upp som referenser i arbeten som vi läst och använt oss av. 

Vår teoretiska referensram bygger till stor del på vetenskapliga artiklar. När vi sökt efter 

artiklar har vi i första hand använt oss av sökmotorn scopus och google scholar. Sökorden har 

varit: “public sector”, “process”, “continuous improvement”, “lean production”, “case study 

continuous improvement”, "customer value", "value chain" med flera i olika kombinationer. 

För att säkerställa god kvalité på den teori vi använt oss av har vi generellt använt oss av 

publicerade vetenskapliga artiklar, då dessa är skrivna av forskare och blir granskade innan de 

publiceras. Dessa vetenskapliga artiklar var viktiga för oss då de belyste forskning i ämnet 

från olika perspektiv och olika aspekter. Denna kunskap behövdes för att vi skulle kunna göra 

en rättvis bedömning om var forskningen stod i nuläget. 

Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) menar att all teori ska genomgå en kritisk granskning. Eriksson 

och Hultman ger vidare några råd kring hur man kritiskt ska granska publikationer och 

artiklar. De anser att man ska fråga sig vilken som är originalkällan till arbetet. Om det är en 
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tryckt publikation så har denna oftast genomgått någon slags kvalitetskontroll och är därmed 

en något bättre källa än en otryckt variant. 

Vidare menar de att man ska undersöka vem som är författaren till dokumentet. Är författaren 

välkänd inom området? Har du hört talas om författaren tidigare? Kan denna betraktas som 

expert? 

Referenser i arbeten bör kontrolleras. Kan man återfinna dessa och se att författaren använt 

sig av verkliga referenser? Utöver detta kan man även kolla upp om andra forskare och 

författare använder sig av publikationen. Detta ger också en högre trovärdighet. 

Man bör även enligt Eriksson och Hultman (2014) använda sig av triangulering, det vill säga 

använda sig av flertal källor för den information man vill förmedla. Detta för att få en snabb 

första uppfattning om hur giltig och äkta informationen är. 

I detta arbete har vi regel försökt att finna publikationer och källor med så hög trovärdighet 

som möjligt. Det Eriksson och Hultman påtalar här har vi tagit i beaktande och vi har följt 

dessa råd i den mån det var möjligt. 

2.7.3 TEORETISK REFERENSRAM 
För att få en struktur på arbetet har vi genomgående använt oss av strukturmodellen som 

anges ovan (figur 1) och rubrikerna i teoretiska referensramen har hämtats från ringarna i 

modellen.  

Ständiga förbättringar som koncept kommer ifrån den privata sektorn. Det finns en stor 

mängd forskning publicerad som beskriver ständiga förbättringar ur privata sektorns 

perspektiv. Vi har valt att försöka finna forskning som handlar om ständiga förbättringar inom 

offentliga organisationer då detta har ett större värde för oss och läsaren när vi senare ska 

analysera insamlad empiri mot teoretiska referensramen. Några av de metoder som används 

inom konceptet ständiga förbättringar beskriver vi lite närmare. Dessa är Kaizen, TQM, och 

Lean production samt även hybridmodeller något kort. Alla dessa är väletablerade 

managementkoncept som belyser redskap och metoder för att arbeta med ständiga 

förbättringar. De belyser även till stor del de aspekter som vi är intresserade av såsom 

processorienterat synsätt, medarbetarens roll i organisationen samt ger exempel på hur arbetet 

med ständiga förbättringar kan genomföras. 

Vidare har vi tagit upp till diskussion vad olika forskare skriver om ständiga förbättringar och 

processer, medarbetarens delaktighet och kundvärde inom offentliga organisationer. 

2.7.4 FALLSTUDIE 
När man gör en kvalitativ studie är fallstudie en av de bästa metoderna att använda sig av 

enligt Eisenhardt och Graebner (2007). De menar att man i en fallstudie granskar ett enskilt 

fall för att skapa djupare förståelse, vilket kvalitativa studier handlar om. Genom en fallstudie 

får man alltså möjligheten att förstå ett fenomen på djupet. 

Forskningsfrågor  kan bestå av termer såsom "vem, vad, var, hur och varför".  Fallstudier är 

bäst lämpad för frågorna "hur och varför" (Easton, 2010 och Yin, 2013). Denna studie innehar 
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ett bakomliggande fokus på “hur” och “varför”-frågor och syftar till att belysa och skapa 

förståelse kring arbetet med ständiga förbättringar. För att svara upp mot vårt syfte har vi 

därmed valt att göra en fallstudie. Som vi tidigare nämnt kommer vi även att använda oss av 

sekundär data som erhålls från myndigheten, då detta kommer att ge oss en klarare bild av 

organisationens arbete med ständiga förbättringar. Vi kommer alltså att utnyttja ett flertal 

olika informationskällor och fördelen med fallstudier är att de klarar att hantera olika typer av 

empiriskt material (Yin, 2013). 

Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) lämpar det sig bra att ha en deduktiv ansats i en 

kvalitativ fallstudie. Dock så måste man, enligt dem, tänka på att empirin måste presenteras på 

ett annat vis än vad som normalt är brukligt då deduktiv ansats används.  I storskaliga 

deduktiva studier är det vanligast att man först presenterar teori och sedan visar man empirisk 

data som summerad statistik i tabellform. Men data från fallstudier kan inte summeras på 

samma vis eftersom att det här finns mycket information i de kvalitativa detaljerna. 

Eisenhardt och Graebner (2007) menar då att ett sätt att presentera empirisk data är genom att 

återge teorin och varva citat från vetenskapliga forskare med de empiriska bevisen som 

uppkommit i och med fallstudien. Denna sammanflätning menar de håller både teori och 

bevis i framkant då de gäller vetenskaplig forskning. Vi har valt att göra denna typ av 

sammanflätning i vår analysdel. Det man ska ha i minnet är att texten då ska lämna bidrag till 

ämnet som studerats. Detta är något som vi kommer att ta i beaktande och använda oss av när 

vi ska presentera vårt bidrag. 

Val av fall 

För att kunna besvara vår frågeställning behövde vi finna en myndighet som arbetar med 

ständiga förbättringar och som kunde fungera som ett bra studieobjekt. Skatteverket blev 2011 

utsedd till Sveriges modernaste myndighet med motiveringen som i huvudsak löd: “Den 

moderna statliga myndigheten är effektiv och kundorienterad, den är bra på att samverka och 

är ständigt på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och företag.” 

(Källa: skatteverket.se, pressmeddelande 2011-11-15). Utifrån denna motivering drog vi 

slutsatsen att Skatteverket kan anses uppfylla kriteriet för att vara en offentlig myndighet som 

ägnar sig åt utveckling. Sedan innan visste vi även att skatteverket använde sig av ständiga 

förbättringar då en av oss författare arbetar på skatteverket för tillfället och detta var 

ytterligare en anledning till att vi fann Skatteverket lämpligt för vår studie. 

För att dessutom få kunskap om hur förbättringsarbetet leder till ökat värde för medborgaren 

har vi riktat in oss på medarbetare inom olika delar av verksamheten  och som på olika sätt 

arbetar såväl internt som externt med slutgiltigt syfte att skapa värde för medborgaren. Vår 

avsikt är således att söka efter djupare kunskap och detta uppnås väldigt effektivt genom en 

fallstudie (Easton, 2010). 

2.7.5 INSAMLING EMPIRI 
I följande stycken beskrivs hur insamling av empirisk data gått till. Först har intervjufrågor 

utformats, sedan har intervjupersoner inom organisationen valts ut och slutligen har dessa 

personer deltagit i en semistrukturerad intervju.   
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Intervjuer har således gjorts med personer som har god kännedom samt är delaktiga i arbetet 

med ständiga förbättringar inom myndigheten. Dessa har varit både chefer och medarbetare 

vilka på olika sätt arbetar för att ge Skatteverkets kunder ett ökat värde. Detta för att få den 

helhetssyn som vi efterfrågar och behöver för att kunna svara upp mot vårt syfte.       

Formandet av intervjufrågorna 

Intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna vid en fallstudie (Yin, 2013). Vi har valt 

att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod, där vi haft fria samtal med 

respondenterna med stöd från en intervjuguide som vi utformat med utgångspunkt från 

studiens syfte. Med semistrukturerade intervjuer menas att vi format vissa teman som måste 

beröras men att intervjupersonen kunnat svara fritt och vi kunnat ställa följdfrågor för att 

utveckla resonemanget (Bryman och Bell, 2013). Eftersom vårt mål är att belysa hur arbetet 

med ständiga förbättringar drivs inom en offentlig myndighet med fokus på processer och 

kundvärde så är det kring detta som frågorna ställts. Vi har formulerat om vissa frågor 

beroende på om det är chefer eller medarbetare som svarat. Men vi kommer senare att väga 

samman alla svaren vi fått då vi inte syftar till att särskilja om det är chefer eller medarbetare 

som svarat. Vår studie syftar endast till att belysa hur arbetet drivs och då behöver vi få en så 

komplett bild som möjligt. 

Genom den flexibla semistrukturerade intervjumetoden har vi också kunnat ställa om frågorna 

om respondenten inte förstått vad som menats och försökt att ge en förklaring så att vi kunnat 

få ett givande samtal. Den semistrukturerade intervjun är alltså en form av styrda samtal och 

har ett visst mått av struktur även om den är flexibel och flytande inom den uppsatta ramen 

(Bryman och Bell, 2013; Yin, 2013).  I och med att vi haft en lös struktur på intervjun så har 

vi således inte haft ett strikt frågeformulär som vi följt utan har diskuterat relativt fritt kring 

nyckelbegreppen med respondenterna.  

I stora drag började intervjuerna inledningsvis med att respondenten fick beskriva vad deras 

arbetsuppgifter på myndigheten bestod av. Sedan fick de berätta kring temat ständiga 

förbättringar. De fick bland annat berätta hur de upplevde arbetet med ständiga förbättringar. 

Vidare fick de berätta vad de trodde var syftet med förbättringsarbetet och de fick även 

beskriva hur aktivt deltagande de var i förbättringsarbetet. Sedan kom temat processer där de 

till exempel fick beskriva hur de arbetade inom processerna och om de lokaliserat processerna 

inom organisationen. Respondenterna fick berätta om hur de arbetade för kundnöjdhet och 

kundvärde. Samt om detta var viktigt för dem. Slutligen fick respondenterna föra en 

diskussion kring om de kunde se några problem med förbättringsarbetet. 

Urval 

I denna studie har vi använt oss av det som Bryman och Bell (2013) benämner som 

bekvämlighetsurval. Med det menas att man använder de personer som finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman och Bell, 2013). Vi har intervjuat en person på chefsnivå som sedan 

hänvisat till personer inom organisationen som ansågs ha god kunskap inom det studerade 

ämnet. Då vi arbetat under en förutbestämd tidsram har vi valt att intervjua de personer som vi 

blivit rekommenderade som kunniga inom ämnet. Viss kritik till detta kan förekomma då vi 

kan ha blivit styrda till personer som kan ge en “bättre bild” av organisationen än vad som 
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verkligen existerar (Bryman och Bell, 2013). Vi upplever dock att detta inte förekommer utan 

att vi fått en korrekt bild av respondenterna. Vidare kritiseras bekvämlighetsurval då det kan 

vara svårt att dra generaliserbara slutsatser då man använder denna metod. Däremot kan 

denna studie användas som språngbräda mot vidare forskning inom ämnet och studien kan 

ändock jämföras mot existerande forskning och därigenom bidra till framtida forskning 

(Bryman och Bell, 2013). 

Intervjuer 

Bryman och Bell (2013) definierar kvalitativa studier som att man strategiskt går på djupet 

snarare än samlar in data genom kvantifiering. För att kunna svara upp mot studiens syfte har 

vi därför valt en metod som bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Bryman & 

Bell (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett tillvägagångssätt där forskaren 

visserligen har en bestämd checklista över vilka specifika frågor ska beröras men att 

intervjupersonen trots detta har stor frihet att formulera sina svar. Vi har blivit tvungna att 

utföra intervjuer både personligen och via enkäter på mejl. Vi har använt oss av denna 

alternativa metod med kvalitativa enkäter eftersom vi i vissa fall befunnit oss på allt för stort 

avstånd från de tilltänka intervjupersonerna och personerna tackat nej till telefonintervjuer. Då 

studien har tidsramar att följa och vi inte hade den ekonomiska tillgången till resurserna som 

krävs för att åka och träffa respondenterna så blev mejlintervjuer lösningen. Detta tror vi ändå 

har varit en bra lösning då personerna kunnat reflektera över frågorna ordentligt innan de 

utförligt har svarat. Vi har även kunnat återkomma med fler frågor om det funnits oklarheter. 

Vi förde löpande anteckningar över det som sades under intervjun och antecknade direkt 

viktiga citat, som även respondenten fick titta på. Yin (2013) menar att det ges en riktigare 

och fullständigare återgivning av intervjun om man använder inspelningsutrustning. Men 

författaren menar även att inspelningsutrustning inte ska användas om personer inte vill bli 

inspelade eller känner sig osäker vid inspelning. Vi ansåg att det gick bra att skriva ned 

användbara citat direkt och att sedan efter intervjun skriva ned det väsentligaste som kom upp 

under intervjun och som var aktuellt för vår studie. Detta sparade vi tid på då vi inte behövde 

gå igenom inspelat material för alla respondenter igen, då detta skulle ta mycket lång tid. Vi 

finner stöd för detta hos Yin (2013), som menar att inspelning inte ska användas om det inte 

finns tid inplanerad för genomlyssning och transkribering, då detta kräver mycket tid. De 

personliga intervjuerna har varierat i tidsåtgång efter hur mycket respondenten velat delge. 

Respondenterna har bestått av både chefer och medarbetare, eftersom att detta behövdes för 

att få en större bild av organisationens förbättringsarbete. Respondenterna önskar vara 

anonyma, däremot har vi valt att berätta vilken organisation som studerats. Detta eftersom att 

det då skapas en möjlighet att analysera och jämföra denna fallstudie mot tidigare forskning 

samt att det blir lättare att granska och kontrollera fallet och därmed blir det enklare att 

komma med saklig och relevant kritik (Yin, 2013).   

2.7.6 EMPIRISK SAMMANSTÄLLNING 
Yin (2014) beskriver att forskare ofta upplever svårigheter med att sammanställa och  

presentera empiriskt material på ett bra sätt. I regel finns det mycket material att ta i 

beaktande då det är en kvalitativ studie och sammanställningen kan upplevas svårhanterbar i 

och med detta. Även Bryman och Bell (2013) menar att forskare ofta känner sig förvirrade av 
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den stora mängd data som de samlat in. "Vad ska jag nu göra med allt detta?" (Bryman och 

Bell s. 574, 2013) är enligt dem en vanlig fråga hos kvalitativa forskare. Vi har valt att 

presentera det empiriska materialet i en sammanställning där vi organiserat det under likadana 

rubriker som i teoretiska referensramen. Detta upplägg kan hänvisas till det som Bryman och 

Bell (2013) benämner som selektiv kodning, det vill säga att vi har samlat det runt 

kärnfrågeställningarna. Ytterligare beskrivet nedan. 

2.7.7 ANALYS AV INSAMLAD EMPIRI MOT TEORETISKA REFERENSRAMEN 
Bryman och Bell (2013) menar att det finns få allmänt accepterade metoder att använda vid 

analysering av kvalitativ data. Däremot menar de att det finns några få riktlinjer som kan 

efterföljas.  Denna studie använder sig av de redskap som Bryman och Bell (2013) benämner 

finns inom "grundad teori".  

Först kan redskapet teoretiskt urval nämnas. Enligt Bryman och Bell (2013) handlar teoretiskt 

urval om att forskaren samlar in data i syfte att generera teori. Datainsamlingen bör spridas på 

olika platser, personer och skeenden för att maximera möjligheten att upptäcka de variationer 

som kan finnas. Insamlingen av data bör pågå till man finner en teoretisk mättnad. Studiens 

respondenter har varit chefer såväl som medarbetare, de har även medverkat från olika delar 

av landet. Detta hjälper till att skapa en mer verklighetstrogen bild då variationerna kan fångas 

upp. Intervjuerna har fortgått tills teoretisk mättnad uppnåtts. 

Det andra redskapet som Bryman och Bell (2013) tar upp är kodning. Detta handlar om att 

organisera insamlad data genom att sätta etiketter, åtskilja eller sammanställa data 

allteftersom den inkommer.  Vi ansåg att selektiv kodning var bäst lämpad för denna studie. 

Med selektiv kodning menas att det väljs en "kärnkategori" vilket är den centrala 

frågeställningen. Utifrån kärnkategorin kan sedan de andra kategorierna integreras. Detta sätt 

att organisera har hjälpt oss då det framkommit en stor del material som ska sammanställas 

och analyseras. 

Teoretisk mättnad infinner sig då ny data inte längre ger någon ny information (Bryman och 

Bell, 2013). Då tidsramen redan var utstakad för denna studie så kunde vi inte uppfylla denna 

punkten helt. Dock anser vi oss trots detta ha en förvånansvärd "täthet" i materialet och vi vill 

hävda att vi har en bra grund i vårt empiriska material. 

Kontinuerliga jämförelser är ett redskap som ingår i grundad teori som förespråkas av Bryman 

och Bell (2013). Dessa jämförelser bör ske löpande under arbetets gång. Detta har vi gjort 

men har valt att dela upp det i examensarbetet med ett kapitel där vi sammanställer allt 

empiriskt material för att sedan i nästa kapitel analysera och jämför detta med teorin.    

2.7.8 BIDRAG TILL FORSKNINGEN OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Vi har valt att lyfta fram både vad studien kan bidra med teoretiskt samt även praktiskt. Det 

teoretiska bidraget syftar till att ge ytterligare bidrag inom konceptet som sådant. Det 

praktiska bidraget ämnar att ge tillbaka till dem som arbetar inom den studerade 

organisationen. Hur kan vår studie hjälpa dem i deras dagliga arbete? är frågan vi ställt oss 

och försökt besvara. 
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2.8 KVALITETSKRITERIER 
I kvantitativ forskning har reabilitet och validitet utgjort viktiga kriterier för att få en bild av 

kvalitén i ett arbete. I kvalitativa arbeten har det dock diskuteras om man inte borde ha andra 

kriterier istället. En del forskare förespråkar trovärdighet och äkthet istället för reabilitet och 

validitet. Trovärdighet består sedan av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse (Bryman och Bell, 2013). 

Vi finner att kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet är bäst lämpad för denna typen av 

studie och kommer följaktligen att användas oss av dessa. 

2.8.1 TROVÄRDIGHET 
Bryman och Bell (2013) menar att trovärdigheten kan kontrolleras genom dessa fyra 

delkriterier: 

Tillförlitlighet- Här handlar det om att se till att tillförlitlighet skapas genom att man 

säkerställer att forskning utförts i enighet med de regler som finns. Vidare måste man visa 

resultatet för de personer som har deltagit i studien för att de ska kunna bekräfta att forskaren 

uppfattat verkligheten på rätt sätt. Detta har vi gjort genom skicka en sammanställning av 

intervjun till respondenten för att denna ska kunna tillägga om det behövs eller meddela om vi 

missuppfattat varandra. 

Överförbarhet- Inom kvalitativa studier är inte antalet studieobjekt så intressant. Det är 

däremot stort fokus vid att få ett djup vid datainsamlandet så att man får en “fyllig” 

redogörelse och “tät” beskrivning. Genom detta kan man sedan se om resultatet är 

överförbart. Studien har försökt att leva upp till detta kriterium på bästa sätt genom att ställa 

bra frågor där vi vid behov även ställt följdfrågor för att finna denna “mättnad” och “täthet”. 

Pålitlighet- Bryman och Bell (2013) menar att man ska låta en kollega genom ett granskande 

synsätt kontrollera arbetet och se så att det finns en redogörelse för alla faser av 

forskningsprocessen. För att säkerställa att vi inte missat att beskriva något av stegen i 

forskningsprocessen så har vi bett personer i vår närhet samt våra handledare att kontrollera 

vårt arbete. 

Bekräftelse- Det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet ska ha låtit sina personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka slutsatsen. Detta har vi tagit i beaktande och 

försökt att inte blanda in personliga intressen och åsikter. Därav har respondenterna till stor 

del haft fria samtal inom den empiriska undersökningen och vi har sedan analyserat dessa svar 

mot rådande teori, utan personlig påverkan. 

2.8.2 ÄKTHET 
Bryman och Bell (2013) beskriver fem olika äkthetskriterium. Dessa är rättvis bild (ger 

studien en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som de studerade 

personerna har?), ontologisk autencitet (hjälper studien personerna som medverkar att bättre 

förstå sin sociala situation och den sociala miljö som de lever i?), pedagogisk autencitet 

(bidrar undersökningen till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön 

upplever saker och ting?), katalytisk autencitet (har studien gjort att personerna som 
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medverkat i den kan förändra sin situation?) taktisk autencitet (har studien gett deltagarna 

bättre möjlighet att vidta åtgärder som krävs?). 

Dessa kriterium har studien svarat upp mot genom att vi inte blandat in personliga 

värderingar, utan endast beskrivit respondenternas svar. Dessa svar har återberättats från oss 

med en så stor tanke på rättvis bild som möjligt. Respondenterna har även fått sett sina svar i 

text, så att de har kunnat ändra svaren om vi någonstans missuppfattat varandra. Vår 

förhoppning är även att de personer som deltagit kommer att få en ökad förståelse för sin 

funktion i organisationen och hur andra personer upplever saker inom organisationen. Ytterst 

tillfredsställande skulle det vara om denna studie kan hjälpa dem att se förbättringsarbetet i ett 

nytt ljus och att denna studie kan vara en bidragande faktor till ytterligare förbättringar inom 

organisationen.   

2.9 KRITIK 
Studien syftar alltså till att belysa arbetet med ständiga förbättringar inom en offentlig 

organisation med inriktning mot process, medarbetarens delaktighet och kundvärde. Studien 

kan kritiseras då denna antagligen bättre hade kunnat belysa eftersökta fenomen om denna 

bestått av en flerfallstudie från olika offentliga organisationer samt att den riktade sig till 

medborgaren ur fler perspektiv än endast Skatteverkets. Tyvärr begränsades vi av den utsatta 

tidsramen då vi hade behövt haft mer tid till att göra en mer omfattande studie. Detta anser vi 

dock att man kan ta i beaktande om man som forskare skulle vara intresserad av att göra en 

liknande studie i framtiden.    
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR I OFFENTLIGA ORGANISATIONER 
Dagens offentliga organisationer är hårt pressade av både lagstiftare och medborgare då de 

ska åstadkomma kostnadsreducering samtidigt som man förväntas producera högkvalitativa 

varor och tjänster (Singh och Singh, 2015). För att möta dessa krav kan man implementera 

ständiga förbättringar i verksamheten då detta i många fall visat sig vara ett viktigt verktyg i 

arbetet för att skapa en framgångsrik och konkurrenskraftig organisation (Damij et al., 2008). 

Ständiga förbättringar är ett arbetssätt som syftar till att man aktivt och kontinuerligt skapar 

förutsättningar för kvalitetsutveckling och förnyelse av verksamheten (Elg et al., 2007). Enligt 

författarna går arbetet med ständiga förbättringar ut på att man medvetet och offensivt lägger 

fokus på hur man utför arbetet istället för vad man gör. Ständiga förbättringar är således ett 

koncept som konstant söker efter nya vägar för att utveckla verksamheten till det bättre menar 

Singh och Singh (2015) vilka beskriver ständiga förbättringar som ”a never-ending journey 

towards quality and efficiency”(Singh och Singh, s. 76, 2015). 

I tidigare forskning kring ständiga förbättringar ligger fokus på privat sektor och metoder för 

teknisk innovation såsom utveckling av nya produkter (Hartley, 2005). Hartley (2005) menar 

att det inte är helt okomplicerat att överföra dessa metoder till offentliga organisationer. Även 

Qvist och Fransson (2014) delar denna uppfattning och menar att orsaken är stora variationer i 

medborgarnas behov, vilket gör att det inte är lika lätt att identifiera förbättringsområden som 

det är i tillverkningsindustrins standardiserade processer där varje flöde är likadant. 

Hartley (2005) pekar därför på behovet av att utveckla en förståelse för förbättringsarbete som 

är mindre beroende av den privata tillverkningsindustrins metoder och istället återspeglar 

sammanhang och syften mot offentlig sektor. Vidare lyfter Hartley (2005) fram orsaker till 

varför vissa organisationer tycks vara mer mottagliga för utveckling och förändring än andra. 

Författaren menar att de organisationer som framgångsrikt genomför förnyelsekoncept är mer 

öppna för och har en struktur och en kultur som stödjer förändringsarbete. 

Perry (1996) lyfter fram en annan aspekt, nämligen att motivationen hos individer som arbetar 

inom offentlig förvaltning skiljer sig från anställda inom privat sektor. Enligt Perry (1996) är 

individens motivation kopplad till följande faktorer: inställning till offentligt beslutsfattande, 

engagemang i frågor av allmänt intresse, medborgerlig plikt, social rättvisa, självuppoffring, 

och medkänsla. Genom åren har en ny form av arbetsorganisation utvecklats som erbjuder 

förbättrad prestanda vilket Whitfield och Poole (1997) menar att det har skett genom att 

arbetskraft sätts in på ett mer flexibelt sätt och att produktiviteten beror på engagemang hos 

medarbetarna. Vidare menar författarna att resultatorienterade arbetsmetoder bara fungerar 

om de införs på ett konsekvent sätt inom den interna organisationen. 

Genom åren har det utvecklats flertalet metoder som kan förknippas med ständiga 

förbättringar vilka fokuserat på kvalitet och processförbättring för att eliminera slöserier. Vi 

har valt att ta upp tre av dem som vi anser relevanta för vår studie då samtliga syftar till att 

åstadkomma förbättringar i verksamheten. 
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Kaizen, TQM (Totally Quality Management) och Lean Production är exempel på koncept 

som erbjuder tekniker och verktyg som alla används i arbetet med ständiga förbättringar 

(Radnor och Boaden, 2008; Shah och Ward, 2007; Hines et al. 2004). Ständiga förbättringar 

kan alltså ses som ett samlingsnamn för de metoder som används för att ständigt förbättra 

verksamheter och eliminera slöserier (Radnor och Boaden, 2008). 

Kaizen är ett begrepp som har sitt ursprung i Japan och utvecklades av Masaaki Imai med 

syfte att skapa ständiga förbättringar (Elg et al. 2007). Glover et al. (2013) menar att man 

genom den kumulativa effekten av både radikal och stegvis förändring uppnår förbättring 

inom en verksamhet och att kaizen är en metod som kan ge betydande förbättringsresultat. 

Kaizen kan således fungera som ett stöd för övergripande förändringsinsatser. 

Glover et al. (2013) menar att det dock kan vara svårt för organisationer att upprätthålla 

resultaten över en längre tid och har därför identifierat de faktorer som påverkar hållbarheten 

genom kaizenåtgärder. Faktorer som påverkar hållbarheten är framförallt planering, 

uppföljning och inlärningsmetoder (Glover et al., 2013). Därför menar Glover et al. (2013) att 

planering av hur man genomför kaizen är av yttersta vikt. Vidare menar författarna att 

planeringsprocessen bör kombineras med utvecklingssamtal och andra aktiviteter för att 

stödja förändring, till exempel lärande. 

TQM eller total kvalitetsstyrning är enligt Hietschold et al. (2014) en strategi som kan 

användas för att öka resultatet inom en organisation. Enligt författarna syftar den till att få en 

medvetenhet kring kvalitén inom organisationen och att kvalitetsstandarden ska hållas lika 

hög genom alla processer i verksamheten. Ständiga förbättringar inom TQM består enligt 

Lam et al. (2015) av att förbättra produkter, program, tjänster och processer. Tidigare 

forskning har visat att ständiga förbättringar inom TQM är viktigt för att organisationernas 

prestanda ska höjas (Lam et al., 2015). 

Det kan dock förekomma vissa hinder vid införandet av TQM då implementering av 

konceptet är en komplex process som kräver rätt hantering för att bli framgångsrik 

(Hietschold et al. 2014). Organisationer behöver verktyg för att kunna mäta 

framgångsfaktorer och tidigare forskning har utvecklat en stor mängd mätinstrument. För att 

ta reda på hur metoder för kvalitetsstyrning påverkar ett företags resultat har Rameshwar och 

Gunasekaran (2015) identifierat fyra faktorer som är viktiga för en framgångsrik 

implementering av TQM: medarbetare, kvalitetskultur, motiverande ledarskap och 

relationshantering. 

Detta kan jämföras med Calvo-Mora et al. (2015) som i sin studie visat på att identifiering av 

kritiska faktorer är väsentligt när det gäller att uppnå framgång vid genomförandet av TQM. 

Författarna menar dock att problemet är att man egentligen behöver identifiera dessa kritiska 

faktorer innan de blir kritiska. Man har studerat relationen mellan de sociala faktorerna, vilka 

omfattar ledarskap och människor samt tekniska faktorer, vilka utgörs av partnerskap och 

processer. Den slutsats Calvo-Mora et al. (2015) kommit fram till är att sociala faktorer har en 

stor inverkan på ett företags resultat genom att dessa i sin tur påverkar hur man hanterar de 

tekniska faktorerna, såsom leverantörer, partners och processer. Vidare menar författarna att 

det är viktigt att man har en öppen och flexibel företagskultur med inriktning mot förbättring. 
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Lean production är en strategi som enligt Belekoukias et al. (2014) effektivt hjälper 

tillverkande organisationer att förbättra och effektivisera sin verksamhet samt sina processer. 

De menar också att både chefer och medarbetare genom att arbeta med konceptet lean får en 

bättre förståelse för hur hela flödesprocessen hänger ihop och påverkar verksamheten.  

Lean handlar i till stor del om att eliminera slöserier (Radnor och Boaden, 2008). "De sju 

slöserierna" är en term som ofta återfinns inom lean och det som åsyftas är enligt Brintrup et 

al. (2010) överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse och omarbetning. 

Brintrup et al. (2010) ger följande som exempel på varför dessa faktorer ska anses bidra till 

slöseri. Överproduktion leder till att bland annat lagerhållningen ökar vilket är slöseri då detta 

egentligen är outnyttjat kapital. Dessutom kan det finns en tidsgräns för produkternas 

livslängd, vilket betyder att produkten kan hinna förbrukas innan den kommit till 

kund. Väntan på att något ska ske är ineffektiv användning av tid och således slöseri. Onödiga 

transporter är inte värdehöjande och det är därav slöseri att flytta runt gods i onödan. 

Överarbete uppstår när processerna är mer komplexa än vad som krävs och efterfrågas av 

kund. Detta resulterar i slöseri. Onödiga rörelser för personalen kan leda till att de blir tröttare 

och därmed kompromissar med kvalitén på produkterna. Omarbetning är såklart inte bra 

eftersom att det blir en kostnad för verksamheten. Alltså blir omarbetning slöseri med 

producerat material som kunde ha sålts och genererat vinst. Genom att eliminera så många 

slöserier som möjligt hjälper man organisationen att bli effektivare och mer lönsam (Brintrup 

et al., 2010). 

Marodin et al. (2013) betonar vikten av att lean integreras i hela verksamheten och att det inte 

bara omfattar vissa delar. Detta resonemang stöds av Oliver et al. (2007) som menar att leans 

principer ska tillämpas längs hela värdeflödet och inte bara inom isolerade delar av 

verksamheten för att konceptet ska nå sin fulla potential. Om implementeringen av konceptet 

görs på rätt sätt har lean kunnat uppvisa goda resultat och Bagley och Lewis (2008) menar att 

lean har goda förutsättningar att lyckas inom offentliga organisationer såväl som inom privata. 

Longoni et al. (2013) lyfter även upp att lean har en positiv inverkan på medarbetarnas hälsa 

och säkerhet. 

Trots de hinder som kan föreligga vid införandet av konceptet så är Bagley och Lewis (2008) 

positivt inställda till lean. Att använda lean handlar om ständiga förbättringar och med 

kontinuerlig återkoppling kan man sedan driva förbättringsarbetet vidare, enligt Bagley och 

Lewis (2008). 

Vidare säger Bhuin och Baghel (2005) att en renodlad tillämpning av lean eller någon annan 

modell, inte nödvändigtvis det mest lämpade för att uppnå optimal problemlösning. 

Författarna menar att dessa metoder visserligen kan hjälpa företag att förbättra sin 

organisation i många aspekter men för att maximera förbättringsarbetet kan organisationer 

även tillämpa en kombination av dessa, så kallade hybridmodeller. 

Den mest kända hybridmodellen är Lean six sigma, vilket är en kombination av lean 

manufacturing och six sigma, enligt Bhuian och Baghel (2005). Även Hines et al. (2004) 

instämmer i att man inom ramen för ständiga förbättringar kan skapa hybrider då användandet 

av endast ett koncept kan bli fyrkantigt och därmed inte fungera för organisationen i 
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praktiken. Detta är numera nyckeln till överlevnad enligt Christopher och Towill (2001) som 

anser att det är nödvändigt att skapa hybridmodeller som lättare kan anpassa sig till dagens 

föränderliga marknad. 

Ur ovanstående resonemang tar vi ställning till tidigare forskning. Den visar på att införande 

av ständiga förbättringar skapat effektivisering inom privat sektor. Då offentliga 

organisationer visat sig ha samma behov av effektivisering är förbättringsmetoder därmed å 

ena sidan intressanta att införa även hos dessa. Dock är det å andra sidan inte okomplicerat att 

översätta privata sektorns metoder till en offentlig organisation. Orsaken är att man inte kan 

identifiera förbättringsområden på samma sätt då medborgarnas varierande behov gör att 

processernas flöde inte går att förutse. 

Därav krävs ökad förståelse för ett förbättringsarbete som är mer anpassat till en offentlig 

organisation. Nyckeln till framgång i att införa förnyelsekoncept kräver dessutom att man 

inom verksamheten har en kultur som stödjer förändringsarbete. Medarbetarens benägenhet 

till att driva förändringsarbete inom offentlig sektor tycks även vara beroende av hur väl 

denne identifierar sig med organisationen. De tre förbättringsmetoder vi tagit upp som 

exempel syftar samtliga till att åstadkomma förbättringar inom verksamheten samt eliminera 

slöserier. Man måste heller inte tillämpa ett renodlat koncept utan en anpassning kan även 

innebära att man kombinerar olika metoder. 

Vi finner det således intressant att se med vilka verktyg och metoder arbetet med ständiga 

förbättringar drivs inom en offentlig organisation och hur man anpassat dessa till att passa 

myndighetens syfte. Vidare finner vi det värt att undersöka hur företagskulturen ser ut inom 

organisationen och hur denna påverkar arbetet med ständiga förbättringar. 

3.2 PROCESSER 
Enligt Singh och Singh (2015) ska ständiga förbättringar betraktas som en kultur av konstant 

förbättringsarbete som involverar hela organisationen med syfte att eliminera slöserier i alla 

processer inom organisationen. Vidare säger Singh och Singh (2015) att inom konceptet 

ständiga förbättringar brukar hela arbetet i en organisation beskrivas bestående av olika 

processer, där varje process har en “leverantör” (supplier) och en “kund” (customer). 

Författarna beskriver hur leverantören bidrar till processen med “inputs” (så som material 

eller information). Leverantören kan både vara en annan process inom organisationen eller så 

kan det vara någon utanför organisationen. Kunden finns enligt Singh och Singh (2015) 

antingen inom organisationen (intern kund) eller är den slutliga kunden ute på marknaden 

(extern kund). Detta innebär att det således är kunden som får processens “outputs” (Singh 

och Singh, 2015; Damij et al., 2008). 

Singh och Singh (2015) menar att om man använder sig av detta tankesätt ser man att alla 

individer inom organisationen arbetar mot kund, intern eller extern, eftersom nästa process i 

organisationen ska betraktas som en kund. Denna modell leder till att en process aldrig 

kommer att släppa ifrån sig information som inte är korrekt eller felaktigt material till 

nästkommande process (kund), speciellt om organisationen har ett hårt fokus på 
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kundnöjdhet.  Även Seddon och Brand (2008) menar att forskning pekar mot att ett 

processorienterat synsätt är viktigt för att lyckas. 

Kontinuerlig förbättring av verksamhetens processer är således nödvändigt för att 

tillfredsställa kunden. Rampersad (2003) menar att man genom kontinuerligt teamarbete 

enligt införda modeller och förbättringsverktyg systematiskt kommer att eliminera problem 

samt öka chansen att göra rätt första gången. Författaren betonar vikten av att samla in 

information från kunden om produkten eller tjänsten. Detta är av avgörande betydelse för att 

få en chans att förbättra processerna och att klagomål från kunden således utgör en viktig 

informationskälla till förbättringar. 

Enligt Rampersad (2003) är det också viktigt att processen definieras och beskrivs i detalj och 

tydliggörs för medarbetaren och att detta är nödvändigt för att man ska kunna försäkra sig om 

att processen utförs på ett liknande sätt varje gång. Dock måste beaktas, som Bagley och 

Lewis (2008) påpekar, att medarbetaren ofta tycks sakna insikt i hur verksamhetens processer 

fungerar och vad man vill uppnå med dessa inom offentliga organisationer. Detta menar 

författarna leder till att medarbetaren inte vet vilka förbättringsområden som ska prioriteras 

och vad förbättringarna i slutänden ska leda till. 

Radnor (2010), med hänvisning till Womack och Jones (1996) arbete, beskriver fem punkter 

som kan hjälpa till att tydliggöra och driva förbättringsarbete i processerna: 

1. Specificera värdet som kunden efterfrågar 

2. Identifiera värdeströmmen för varje produkt/tjänst och utmana alla slöserier på vägen 

3. Gör produktflödet smidigare, standardisera de omgivande processerna så att de kan ge ett 

smidigare flöde och därmed frigöra tid för kreativitet och innovation. 

4. Införa "dra" (pull) mellan alla steg där kontinuerligt flöde är omöjligt. Fokusera på 

efterfrågan från kund och därefter se händelser bakåt genom värdekedjan. 

5. Sträva mot perfektion så att icke värdeskapande aktiviteter tas bort från värdekedjan så att 

antalet steg, tid och information som behövs för att betjäna kunderna ständigt faller. 

Liu et al. (2009) menar att med samverkande affärsprocesser kan organisationer skapa 

dynamiska och flexibla samarbeten för att anpassa sig till förändrade förutsättningar. På grund 

av dess betydande potential och värde, är samverkande affärsprocesser en viktig fråga. En 

växande mängd empirisk litteratur stödjer enligt Ray et al. (2004) en resursbaserad syn. 

Genom att undersöka de faktorer som är avgörande för effektiviteten i verksamhetens 

processer har man dock kommit fram till att fördelar på processnivå inte nödvändigtvis 

återspeglas i prestandan för hela verksamheten. 

Ur ovanstående resonemang tar vi ställning till tidigare forskning och menar att hela 

organisationen består av processer och att det är i dessa arbetet med ständiga förbättringar 

sker. Tidigare forskning pekar på att varje process har en leverantör och en kund. Processerna 

inom en offentlig myndighet kan således betraktas som en kedja där medborgaren är den 
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slutliga kunden. För att kunna optimera processerna krävs feedback från varje led och en 

tydlig bild av vilket resultat man vill uppnå. Det är också viktigt att processen utförs på 

likartat sätt varje gång. Av detta gör vi tolkningen att en förbättringsåtgärd ska resultera i att 

man inte gör samma fel två gånger.  

Vi ser av tidigare studier att det således är avgörande att varje led i processen kontinuerligt 

återkopplar till sin leverantör för att kunna åstadkomma en varaktig förbättring. Ett dilemma 

som vi ser i tidigare forskning är att ständiga förbättringar inte alltid tycks omfatta samtliga 

processer i verksamheten vilket vi finner nödvändigt för att hela kedjan ska leda till 

förbättring för medborgaren. Medarbetarens avsaknad av förståelse för verksamhetens 

processer är ett annat dilemma eftersom detta synes vara en förutsättning för att 

förbättringsarbetet överhuvudtaget ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt. 

Därav finner vi det intressant att undersöka hur processerna definieras och effektiviseras 

inom en offentlig myndighet, hur återkoppling sker samt hur man arbetar för att öka 

medarbetarens förståelse för ett processorienterat synsätt. 

3.3 MEDARBETARENS DELAKTIGHET  
Bessant och Caffyn (1997) menar att ständig förbättring i alla aspekter av verksamheten är 

nödvändig för att kunna möta de utmaningar som uppstår i dagens turbulenta omvärld. 

Författarna poängterar involvering av medarbetaren som en förutsättning för att möjliggöra 

kontinuerlig förbättring och att på så sätt skapa en beständig problemlösning. Suárez-Barraza 

och Miguel-Dávila (2014) menar dessutom att vid implementering av ständiga 

förbättringstekniker har de sett betydande förbättringar av arbetsprocessen samt användandet 

av mänskliga resurser. 

Genom att främja medarbetarens förmåga, engagemang och produktivitet förbättrar man 

således organisationens resultat. Enligt Lee (2004) är medarbetarens förtroende för 

organisationen av avgörande betydelse för hur väl arbetet med ständiga förbättringar faller ut. 

Författaren pekar även på motsatsen, om medarbetaren inte identifierar sig med 

organisationen blir denna svår att motivera till att driva ett förbättringsarbete. Detta 

resonemang stöds av Posthuma et al. (2013) vars forskning visar på att genom att främja en 

förtroendefull miljö kommer medarbetaren att visa större engagemang i organisationen vilket 

leder till ett förbättrat resultat. Även Becker och Gerhart (1996) håller med och menar att 

mänsklig resurshantering har en unik och viktig påverkan på organisationens kapacitet och 

påpekar sambandet mellan hur man hanterar personalen och den organisatorisk prestandan.     

Trots detta så finns det inte så mycket forskning kring hur ledare ska agera och bete sig för att 

få hängivna medarbetare enligt Lam et al. (2015). Därav gjorde Lam et al. (2015) en studie för 

att se vilken ledarskapstaktik som är mest effektiv för att få ett positivt engagemang för 

ständiga förbättringar hos medarbetaren. Deras studie visar att chefer som använder en taktik 

som inbjuder till visst inflytande för medarbetaren gav bäst resultat. Detta menar författarna 

kan vara att arbeta i samarbete och samråd med den anställde. Att vara motiverande och 

inspirerande samt arbeta med rationell övertalning fann forskarna gav mest sannolikhet för att 

medarbetaren skulle känna engagemang för förbättringsarbete.    
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Vadera et al. (2013) talar om begreppet “konstruktiv avvikelse”. Begreppet syftar på ett 

samlingsnamn som omfattar flera olika beteenden, såsom att vara kreativ, att göra sig hörd 

och att bryta mönster. Författarna menar att det idag ställs högre krav på medarbetarens 

flexibilitet, ökade prestationskrav och att man förväntas vara kreativ och produktiv för att 

organisationen ska överleva. För att åstadkomma detta behöver medarbetaren avvika från 

normen eller de informella regler som gäller inom organisationen på ett sätt som gynnar hela 

gruppen. Med andra ord, man måste göra en konstruktiv avvikelse. Problem och hinder som 

kan uppstå är bristande insikt i konsekvenserna av konstruktivt avvikande beteenden och att 

ordet avvikelse i sig har en negativ klang. Dock menar Vadera et al. (2013) att denna typ av 

“out-of-the-box” tänkande är just vad som behövs för att utveckla och förbättra 

organisationen och driva den framåt. Calvo-Mora et al. (2015) säger att sociala faktorer har en 

stor inverkan på ett företags resultat genom att dessa påverkar hur man hanterar 

verksamhetens tekniska faktorer, såsom leverantörer, partners och processer. Vidare menar 

författarna att det är viktigt att man har en öppen och flexibel företagskultur med inriktning 

mot förbättring. 

Ur ovanstående tar vi ställning och menar att man av tidigare forskning kan se att 

medarbetaren har avgörande påverkan på hur väl förbättringsarbetet faller ut inom en 

organisation. Ett lyckat förbättringsarbete kräver dock motiverade medarbetare som 

identifierar sig med organisationen och tror på dess idéer. Tidigare studier visar att 

ledarskapet har betydelse för att skapa engagemang hos medarbetaren och att en organisation 

som är tillåtande gällande medarbetarens egna initiativ tycks vinna mest framgång. 

Att ta egna initiativ och vara kreativ synes därmed vara en förutsättning för att åstadkomma 

förändring, då det inte finns något egentligt facit eller givna regler för hur ett 

förbättringsarbete ska ske. Av tidigare forskning framgår att avvikelser från givna normer 

därför främjar förändring och utvecklar organisationen. Vi kan dock se en problematik i att å 

ena sidan våga tänka och agera utanför normen och inse konsekvenserna av detta medan man 

å andra sidan ändå förväntas agera i enlighet med den egna gruppen. Förtroende för 

organisationen, ett ledarskap som tillåter egna initiativ samt en företagskultur som är öppen 

för förändringar tycks därmed vara grunden för ett lyckat förbättringsarbete. 

Därmed är det av intresse att ta reda på hur medarbetarens inställning till arbetsgivaren 

påverkar hur förbättringsarbetet drivs. Samt hur medarbetaren motiveras till att driva arbetet 

med ständiga förbättringar i verksamhetens processer. Det är dessutom intressant att ta reda 

på om rådande företagskultur är öppen och tillåtande för medarbetarens egna initiativ till 

förbättring samt att agera utanför normen. 

3.4 KUNDVÄRDE 
Tidigare forskning visar på att man framledes i allt större utsträckning kommer att försöka 

skapa effektivisering genom att rikta sig utåt mot kunden och skapa ett kundvärde (Woodruff 

1997).  Singh och Singh (2015) menar att då en organisation är beroende av sina kunder är det 

därmed viktigt att förstå kundens nuvarande och framtida behov. Enligt författarna är denna 

kunskap är nödvändig för att kunna möta kundens nuvarande behov samtidigt som strävan 

finns till att försöka överträffa kundens kommande behov. 
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Flint et al. (1997) påvisar att det dock finns svårigheter i att förstå kundens behov då dessa 

kan ändras över tid och därmed måste organisationer noggrant följa upp och hantera kundens 

uppfattning om värdet. Författarna menar att inom näringslivsorganisationer är begreppet 

kundvärde det centrala gällande långsiktig framgång vilket följaktligen lett till att stor vikt 

läggs vid detta begrepp och att en flerdimensionell bild av kundvärde återspeglar 

komplexiteten i detta koncept. Studier gällande uppbyggnad av kundvärde, tillfredsställelse 

och lojalitet är således faktorer som bidrar till att öka förståelsen för hur man inom 

organisationen ska utforma de tjänster som erbjuds. Det handlar om att väga fördelar och 

kostnader mot varandra där fördelar består av bruksvärde och psykiskt värde medan kostnader 

både är finansiella och icke finansiella (Flint et al. 1997). 

Kundvärde kan mätas och klassificeras i olika kategorier som visar på graden av 

tillfredställelse. Denna klassificering är till hjälp när det gäller att lägga fokus på att optimera 

utformningen av organisationens tjänsteutbud (Salem Khalifa, 2004). Även Brodiea et al. 

(2009) menar att när det gäller kundvärde handlar det således om att mäta hur kunden 

bedömer avvägningen mellan nytta, (kundens uppfattning om kvalitet) och kostnad (kundens 

uppfattning om den finansiella och  ickefinansiella kostnaden) för den tjänst som erbjuds. Ett 

kunddrivet förbättringsarbete är således viktigt. De flesta förbättringar inom processer görs 

just för att uppnå kundnöjdhet genom att förbättra kvalitén på produkter och tjänster (Singh 

och Singh, 2015). 

Ur ovanstående har vi sett att ett kunddrivet förbättringsarbete är vad som enligt tidigare 

forskning skapar effektivisering. Fokus måste ligga på att mäta kundvärdet vilken som 

framgår av tidigare studier inte är helt oproblematiskt. För att kunna möta kundens behov 

behöver man inom organisationen få information om kundens preferenser och hur väl dessa 

överensstämmer med de tjänster som erbjuds. Av tidigare forskning framgår att det finns olika 

sätt att mäta kundtillfredsställelse och att begreppet omfattar kundens upplevelse om kvalitet 

såväl som uppfattning om finansiell och ickefinansiell kostnad. 

Inom en offentlig myndighet kan vi se att kundvärdet varierar med de mänskliga behov 

medborgaren har och därför inte kan fastslås enbart ur rent ekonomiskt perspektiv. Det är 

således minst lika viktigt att få en tydlig uppfattning om medborgarens upplevelse av 

bemötande, handläggning av ärende samt övriga faktorer som kan vara av betydelse. 

Det är därför av intresse att ta del av hur man inom en myndighet mäter och därigenom 

bildar sig en uppfattning om hur medborgaren värderar den tjänst som erbjuds och hur man 

använder sig av informationen för att utveckla arbetet med ständiga förbättringar. 

3.5 SAMMANFATTNING TEORETISKA REFERENSRAMEN 
Ständiga förbättringar är en styrningsmetod som syftar till att ständigt utveckla organisationen 

till det bättre (Singh och Singh, 2015). Ständiga förbättringar kräver ett aktivt arbete där det 

ständigt skapas förutsättningar för kvalitetsutveckling och förnyelse (Elg et al., 2007). 

Konceptet ständiga förbättringar härstammar från tillverkningsindustrin i privata sektorn. 

Forskning pekar på att det kan finnas vissa bekymmer med att överföra ständiga förbättringar 

från privata sektorn till den offentliga sektorn (Hartley, 2005; Qvist och Fransson, 2014; 
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Perry, 1996). För att det ska lyckas så krävs det att medarbetaren i organisationen är 

engagerad i förbättringsarbetet (Whitfield och Poole, 1997).  

Det finns flera olika koncept vars syfte är att eliminera slöserier och ständigt förbättra 

verksamheten. Kaizen, TQM och Lean production är några koncept som anses ingå i ständiga 

förbättringar (Radnor och Boaden, 2008; Shah och Ward, 2007; Hines et al., 2004). Det går 

även att anpassa och kombinera dessa metoder i hybridmodeller för att de ska passa 

verksamheten bättre (Bhuian och Baghel, 2005; Hines et al., 2004) 

Ett processorienterat synsätt anses vara viktigt för att lyckas med ett effektivt 

förbättringsarbete (Seddon och Brand, 2008; Singh och Singh, 2015). Genom 

processorienterat synsätt menas att leverantören ger "inputs" till processen medans kunden i 

varje process får dess "outputs" (Singh och Singh, 2015; Damij et al., 2008). Det spelar ingen 

roll om kunden är intern eller extern, men med detta tankesätt har man större möjligheter att 

effektivisera processerna (Singh och Singh, 2015). Problem kan dock uppstå om 

medarbetaren saknar insikt i hur organisationens processer fungerar (Bagley och Lewis, 

2008). 

En förutsättning för att ständiga förbättringar ska lycka är att involvera medarbetaren (Bessant 

och Caffyn, 1997). Medarbetarens förtroende och engagemang för organisationen har en 

avgörande betydelse vid arbetet med ständiga förbättringar (Lee, 2004; Posthuman et al., 

2013) och detta kräver även bra ledarskap (Lam et al., 2015). Ständiga förbättringar gynnas av 

ett öppet företagsklimat som uppmuntrar till egna initiativ och kreativitet (Calvo-Mora et al., 

2015).   

Kundvärde är viktigt och allt fler organisationer kommer att skapa effektivisering genom att 

rikta sig utåt mot kund och skapa kundvärde (Woodruff, 1997). Ett företag är beroende av 

sina kunder (Singh och Singh, 2015) och kundens behov och preferenser bör kontinuerligt 

följas upp (Flint et al., 1997). Kundvärde handlar om att kunden gör en avvägning mellan 

nytta och kostnad (Brodiea et al., 2009). Genom ständiga förbättringar i processerna så är det 

egentligen kundvärde och kundnöjdhet som man vill skapa då man förbättrar produkterna 

eller tjänsterna (Singh och Singh, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Ständiga 
förbättringar i 

offentliga 
organisationer

Processer

Medarbetarens 
delaktighet

Kundvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3- Sammanfattning, teoretiska referensramen 

Egen figur (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Kunddrivet förbättringsarbete är effektivast 
- Svårt att mäta kundvärde 
- Måste se till mer än bara det ekonomiska 
perspektivet inom offentliga organisationer 

- Effektiv metod 
- Svårigheter att överföra från privat sektor till 
offentlig 
- Krävs företagskultur som stödjer förändring 
- Går att kombinera olika förbättringskoncept  
 

- Processerna är viktiga för effektivt 
förbättringsarbete 
- Varje led måste återkoppla till leverantör 
- Svårigheter då medarbetaren saknar förståelse för 
verksamhetens processer och dess betydelse för ett 
framgångsrikt förbättringsarbete 

- Medarbetaren har en avgörande roll inom 
förbättringsarbetet kommer att bli framgångsrikt 
eller ej 
- Lyckat förbättringsarbete kräver motiverade 
medarbetare och bra ledarskap 
- Uppmuntra egna initiativ och kreativitet 
- Företagskultur som uppmuntrar förbättringsarbete 
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4. EMPIRI 

4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 
Det empiriska materialet utgörs av vår tolkning av insamlad data från kvalitativa intervjuer av 

tio medarbetare vilka är anställda vid en offentlig myndighet. Vi har för avsikt att belysa 

förbättringsarbetet ur flera perspektiv och de respondenter vi intervjuat består således av 

medarbetare som på olika sätt arbetar såväl mot interna kunder/användare som externa 

kunder/medborgare. Gemensamt huvudsyfte för samtliga respondenter är att 

förbättringsarbetet ska leda till ökat värde för myndighetens slutliga kund, medborgaren. 

Nedan följer en förteckning över de respondenter som deltagit i studien. Vi har respekterat 

respondenternas önskemål om anonymitet. 

 

 

Figur 4- Förteckning över respondenter 

Egen figur (2015) 

 

 

Respondent Befattning Intervjudatum 

Respondent A Verksamhetsutvecklare 

(Internservice) 

2015-03-16 

Personlig intervju 

Respondent B Sektionschef 

(Internservice) 

2015-03-24 

Enkätundersökning 

Respondent C Servicetjänsteman 

(Internservice) 

2015-03-23 

Enkätundersökning 

Respondent D Servicetjänsteman 

(Internservice) 

2015-04-01 

Personlig intervju 

Respondent E Servicetjänsteman/vaktmästare 

(Internservice) 

2015-04-07 

Personlig intervju 

Respondent F Registrator/servicetjänsteman 

(Internservice) 

2015-03-23 

Enkätundersökning 

Respondent G Servicetjänsteman 

(Internservice) 

2015-04-07 

Personlig intervju 

Respondent H Servicetjänsteman, Leancoach 

(Externservice) 

2015-04-14 

Personlig intervju 

Respondent I Servicetjänsteman 

(Externservice) 

2015-04-14 

Personlig intervju 

Respondent J Servicetjänsteman 

(Externservice) 

2015-04-14 

Personlig intervju 
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4.2 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR I OFFENTLIGA ORGANISATIONER 
På frågan om hur man inom myndigheten ser på arbetet med ständiga förbättringar svarar 

respondent A att man inom organisationen har en gemensam övergripande medarbetarpolicy 

som bland annat beskriver att man som anställd ständigt ska arbeta för att förenkla och 

förbättra vardagen samt förebygga fel. Respondent E säger att krav på ökad 

kostnadsreducering och bättre service skapat ett behov av ett förnyat arbetssätt för att öka 

effektiviteten inom organisationen. 

”Riktlinjerna kring ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen, man har möten och 

man har medarbetarpolicyn.” 

-Respondent E 

På frågan om medarbetarpolicyns betydelse är samtliga respondenter eniga om att detta är 

något som genomsyrar det vardagliga arbetet. Samtliga respondenter betonar att de är väl 

medvetna om medarbetarpolicyns betydelse eftersom detta är en ständigt återkommande 

punkt vid medarbetarsamtal och i andra sammanhang på arbetsplatsen. Respondent I menar 

dessutom att medarbetarpolicyn är vettig på så sätt att den tydliggör att alla i organisationen 

ska ha ett likformigt bemötande gentemot medborgaren. Denna uppfattning delas av 

respondent J som dessutom anser att det är minst lika viktigt att se och bekräfta sina kollegor 

som att se medborgaren. Respondenten menar att hur man som kollegor bemöter varandra 

påverkar hela kundflödet. 

”Om vi inte fungerar som ett team kommer detta att påverka hur medborgarna uppfattar oss”. 

-Respondent J 

Av samtalet med respondent A framkom vidare att effektivisering genom ständiga 

förbättringar länge varit en del av hela organisationen men de tidigare målen har varit otydliga 

och processen segdragen.  Respondenten berättar vidare att man nu använder sig av metoder 

som utgår från myndighetens värdegrund där man har fokus på bemötande och kundens 

behov. På frågan om vilka metoder som används för att driva arbetet med ständiga 

förbättringar svarar respondent A att man tillämpar metoder som hämtat inspiration från lean. 

Respondenten förklarar att dessa metoder är inspirerade av lean men då man vill anpassa 

förbättringsarbetet efter organisationens förutsättningar har man valt att istället arbeta på det 

sätt man finner är mest lämpat för att ständiga förbättringar ska bli en del av 

organisationskulturen. Respondenten säger at det inte finns något beslut att lean ska tillämpas 

utan enbart att ständiga förbättringar just ska vara en del av organisationens kultur. 

På samma fråga svarar respondent H att man inom hens del av verksamheten däremot valt att 

renodlat arbeta efter leans principer. Detta menar respondent H har sin grund i att man anser 

att lean möjliggör en kultur med ständigt förbättringsarbete där nya arbetssätt prövas och 

utvärderas. Respondent H förklarar att man som i ett led i detta även satsat mycket på att 

utbilda medarbetarna inom konceptet. Vidare förklarar respondenten att tillämpningen av lean 

underlättar för att samtliga medarbetare ska kunna känna sig delaktiga och själva kunna bidra 

till förbättringsarbetet inom organisationen. 
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På frågan om vad man som medarbetare upplever att ständiga förbättringar har för syfte inom 

organisationen svarar respondent A att man inom den del av verksamheten där hen arbetar har 

medarbetarnas olika funktioner ett flöde med tydlig fokus på den interna användaren inom 

organisationen. Vidare menar respondenten att man genom nytänkande och val av effektiva 

lösningar därför uppnår mer resultat med mindre resurser. Detta stämmer även överens med 

hur respondent I besvarade samma fråga. Respondent I säger att hen huvudsakligen arbetar 

med att förbättra kundflödet för att se och bekräfta den externa användaren. Respondenten 

menar att förbättringsarbetet syftar till att öka värdet för medborgaren som är “slutkund” men 

tar även upp fler aspekter på förbättringsarbete som inte enbart handlar om effektivisering. 

Respondenten säger att det också är viktigt att skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna 

känner glädje. 

”Det ska kännas roligt och motiverande att gå till arbetet varje dag”. 

-Respondent I 

Respondenten B beskriver syftet med ständiga förbättringar som att man ska lägga mindre 

resurser på fel saker och att tid kostar pengar. Respondenten berättar att förbättringsarbetet 

skapat en medvetenhet som innebär att man som medarbetare ”tar på 

förbättringsglasögonen”. 

”Arbetet med ständiga förbättringar finns alltid med, förbättringsglasögonen är alltid på.” 

-Respondent B  

På frågan hur man rent konkret gått tillväga för att förbättringsarbetet ska få fäste inom 

organisationen svarar Respondent A att man inledningsvis tagit fram 8 förutsättningar för 

arbetet med ständiga förbättringar och en viktig del i arbetet är en ökad medvetenhet om att 

dessa delar tillsammans bidrar till en verksamhet som ständigt förbättras. Anledningen till 

detta förklarar respondenten är att det handlar om att skapa en kultur där basen utgörs av 

utveckling och förbättringsarbete. Respondenten menar att förbättringsarbetet inom 

organisationen har sin grund i företagskulturen och att det är där förändringen måste ske. 

Resonemanget delas av respondent B som även säger att synsättet att förbättringsarbete ska 

vara en naturlig del av arbetet har sin grund i ledarskapet på arbetsplatsen. Respondenten 

säger att det krävs ett ledarskap med flexibla chefer som är öppen för nya idéer. 

”Det gäller att ändra på det som sitter i väggarna. Målet är att göra arbetet med ständiga 

förbättringar till en naturlig del av varje medarbetares arbetsdag. Man ska ständigt ställa sig 

frågan: vad kan vi göra bättre?” 

-Respondent A 
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Figur 5-Modell över Internservice  förbättringskultur, 

egen bearbetning efter intervju med Respondent A (2015) 

Sammanfattning: 

Syftet med ständiga förbättringar uppfattas av medarbetarna som att det leder till 

effektivisering och kostnadsreducering. Respondenternas svar visar på att en gemensam 

övergripande medarbetarpolicy bland annat utgör riktlinjer för hur samtliga medarbetare inom 

organisationen ska bemöta medborgaren och dennes behov. 

En företagskultur som är öppen för nytänkande är grunden till ett lyckat förbättringsarbete och 

det är här förändringen initialt måste ske. Att ha ett gott arbetsklimat där medarbetaren trivs 

och är motiverad påverkar företagskulturen positivt. Att se och bekräfta sina kollegor är en 

betydelsefull aspekt då detta i slutänden påverkar hur man uppfattas av medborgaren. 

Delar av organisationen tillämpar förbättringsmetoder som är inspirerade av lean men har sin 

utgångspunkt i myndighetens värdegrunder och är anpassade efter rådande förutsättningar. Att 

anpassa metoderna möjliggör nytänkande och ger ett bättre resultat med mindre resurser. 

Vidare framkom att man inom andra delar i organisationen däremot valt att renodlat använda 

sig av lean då detta möjliggör en kultur där nya arbetssätt prövas och utvärderas. 

4.3 PROCESSER 
På frågan om man arbetar utifrån ett processinriktat synsätt skiljer sig svaren beroende på om 

man tillämpar lean eller den leaninspirerade modellen. Där man använder sig av 

leaninspirerade metoder anser respondent B att man följer de mallar som myndigheten har satt 

upp men har kanske inte helt till fullo lokaliserat sina processer och att det på den punkten 

återstår mycket arbete. Resonemanget delas av respondent G som även hen menar att det är 

svårt att svara på exakt hur man lokaliserat verksamhetens processer. Respondenterna gör 

tolkningen att det är arbetsuppgifterna som åsyftas vilket även respondent D håller med om. 
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Respondent D är dessutom av uppfattningen att vilket synsätt man arbetar utifrån eller vilka 

processer det handlar om är inget man direkt diskuterar i det vardagliga arbetet. Respondenten 

tycker att det känns lite abstrakt och är svårt att svara på. 

”Man försöker förbättra den arbetsuppgift man för tillfället jobbar med och har väl ingen 

direkt tanke på att det är en process det handlar om.” 

-Respondent D 

Även respondent E håller med och båda respondenterna upplever att arbetet med ständiga 

förbättringar är en naturlig del av det vardagliga arbetet. Respondent D menar att när ett 

problem uppstår så löser man det och att det då vanligtvis är fråga om små förbättringar i de 

dagliga rutinerna. Detta stöds av respondent F som menar att om man stöter på ett problem i 

samband med en arbetsuppgift försöker man automatiskt hitta en lösning. 

Samma fråga ställd till de respondenter som tillämpar det renodlade leankonceptet ger ett 

enhälligt svar att medarbetarna fått vara med och se över verksamhetens processer och prova 

nya arbetssätt för att effektivisera flödena. Respondent I ger som exempel att detta i praktiken 

innebär att man avsätter tid för att schemalägga vem som gör vad för kommande vecka, vilket 

har resulterat i ett snabbare flöde. Respondent H förklarar uppbyggnaden av ett ”lean-hus” 

vilket åskådliggör principerna för lean och vad man vill uppnå med arbetet. Respondenten 

beskriver vidare att grunden består av att man kartlägger verksamhetsprocessernas 

ansvarsområden. Väggarna handlar om att skapa flöden och förebygga fel och taket är det 

resultat man vill uppnå, nämligen värdeskapande för kunden. Det centrala i leanhuset är 

arbetet med ständiga förbättringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-Modell över ett lean-hus, 

egen bearbetning efter intervju med Respondent H (2015) 
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Samtliga respondenter som tillämpar det renodlade leankonceptet säger att de har klart för sig 

vilka ansvarsområden man har och att man tycker att man till stor del kartlagt verksamhetens 

processer. Respondent I tycker att ständiga förbättringar handlar just om att effektivisera 

processer. Inte effektivisera i bemärkelsen att dra ner på personal utan respondenten 

poängterar att det handlar om att få arbetsflöden att fungera bättre och därmed ta tillvara tid 

och resurser som annars skulle gå förlorade. Respondent I tror dock att ett processinriktat 

synsätt som begrepp kanske kan behöva förtydligas bättre och förankras hos medarbetarna 

men upplever att förbättringsarbetet genomsyrar alla delar i kundflödet. 

Respondent J är av uppfattningen att det också är viktigt att man förstår nyttan av hur en 

ärendeprocess påverkar kundvärdet positivt eller negativt. Respondenten belyser att man har 

fokus på kundflödet för att motverka köer i ärendehanteringen. Vidare beskriver respondent J 

hur man delat upp ärenden i långa respektive korta för att få ett bättre flöde, men betonar 

samtidigt att det även finns svårigheter med denna uppdelning. Problem uppstår exempelvis 

när ett ärende som man initialt bedömt vara kort plötsligt ändrar karaktär och istället blir 

långt. Detta stör flödet och skapar oro hos kunden. Respondent J berättar vidare att kunden 

har möjlighet att genom ett tryck på en dataskärm som är placerad vid utgången ange hur han 

uppfattat besöket, bra eller dåligt. Förutsatt att tillräckligt många använder sig av denna 

möjlighet menar respondent J att det finns ett underlag till utvärdering och man får en 

indikation om det finns förbättringsbehov inom ärendeprocessen. 

Sammanfattning: 

Av respondenternas svar framgår att i det finns skillnader gällande förståelsen för 

verksamhetens processer beroende på vilken förbättringsmetod man tillämpar. I de fall där 

man tillämpar leaninspirerade metoder tycks metarbetarnas förståelse för ett processinriktat 

synsätt vara begränsad. Medarbetarna arbetar enligt uppsatta riktlinjer men har inte helt klart 

för sig att verksamheten består av processer. Dock framgår att ständiga förbättringar är en del 

av det vardagliga arbetet men att ett processinriktat synsätt som begrepp inte är det. I de fall 

man tillämpar det renodlade leankonceptet framgår att medarbetarna varit delaktiga i att 

lokalisera verksamhetens processer. Vidare framgår att man rent praktiskt har en förståelse för 

hur en ärendeprocess kan påverka kundvärdet positivt eller negativt. Här framkom även att 

det finns också en metod för utvärdering från medborgarna vilket ger medarbetarna 

återkoppling. Medarbetarna som arbetar med lean förstår också att ständiga förbättringar 

handlar om att förbättra verksamhetens processer och man har klart för sig vilka 

ansvarsområden man har. 

4.4 MEDARBETARENS DELAKTIGHET  
På frågan om hur man tror att inställningen till arbetet med ständiga förbättringar är inom 

organisationen varierar svaren. Respondent A är av uppfattningen att medarbetarna har 

inställningen att ett bra förbättringsarbete blir roligt, man har eget ansvar och får vara med 

och påverka. Dock är respondenten medveten om att det inom organisationen även finns 

individer som har ett motstånd och en allmänt negativ attityd till förändringar och som därför 

aktivt motverkar förbättringsarbetet. Enligt respondent A har ofta dessa medarbetare en lång 

anställning bakom sig och har sett chefer komma och gå. Respondenten ser en utmaning i att 
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lyckas förena dessa starka krafter med förändringen och istället vända dem till något positivt, 

och ett sätt är att man utgår från att idéerna initialt är medarbetarnas. 

”Man behöver inte övertyga medarbetarna att tro på idéerna vilket kan vara fallet när det 

kommer direktiv uppifrån.” 

-Respondent A 

Om förbättringsarbetet ska fungera hävdar respondent H att det gäller att förankra principerna 

för förbättringsarbete hos medarbetarna för att kunna motivera och entusiasmera dem och här 

spelar utbildning och handledning en stor roll. Respondenten menar att när den personliga 

planeringen görs om till ett gemensamt ansvar kan det av vissa upplevas som ett hot. Som 

exempel på beskriver Respondent I att införandet av lean på den egna arbetsplatsen till en 

början kändes krångligt och svårt att ta till sig. 

”Det kändes som att de inte trodde att vi kunde lösa problemen på egen hand.” 

-Respondent I 

Idag är dock uppfattningen en annan, nu upplever respondent I införandet av lean som ett sätt 

att få en struktur på förbättringsarbetet. Enligt respondenten är det numera helt legitimt att 

avsätta tid för ständiga förbättringar. En annan aspekt som respondent J poängterar är att de 

små vardagsförbättringar man tidigare gjort visserligen förenklat arbetet en hel del men man 

har inte haft någon möjlighet att påverka mer övergripande förändringar. Respondent I och J 

är båda överens om att man nu har även har bättre möjlighet att förändra sådant som kommer 

uppifrån. Respondent I tar upp utformning av blanketter som exempel på något man inte kan 

förändra lokalt utan måste få direktiv uppifrån. Här menar respondenten att allt inte går att 

förändra internt utan det måste först förankras på högre ort. 

Respondent B är av uppfattningen att inställningen till förbättringsarbete kan vara allt från att 

man tycker att det behövs till det är väl rätt bra som det är. Desto yngre medarbetare ju mer 

positiv tycks man dessutom vara enligt respondent D. Respondent E menar att ständiga 

förbättringar till och med kan ha en negativ inverkan på organisationen om man enbart 

fokuserar på siffror och inte förser medarbetarna med kompetens. Respondenten tror att det är 

lätt att medarbetarna känner sig som hackkycklingar då. Denna uppfattning delas av 

respondent G som anser att förbättringar är något bra men att myndigheten kunde ge 

medarbetarna ytterligare förutsättningar för att kunna driva förbättringsarbetet.  Som exempel 

menar respondenten att förutom att det skulle behövas mera kompetensutveckling inom 

området är det även svårt att avsätta tid för förbättringsarbete utöver de löpande förbättringar 

som görs i det vardagliga arbetet. 

”Det kan vara svårt att avsätta tid till förbättringsarbetet då man har väldigt mycket att göra 

med övriga arbetsuppgifter.” 

-Respondent G 
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Av samtliga respondenters intervjuer står klart att alla har mandat och således befogenhet till 

att komma med egna förbättringsförslag. Tanken med ett mandat förklarar respondent A, som 

är verksamhetsutvecklare, är att var och en får ansvar och befogenhet att åtgärda saker inom 

sitt ansvarsområde utan att det ska behöva vandra i hierarkin och förankras högre upp. Detta 

fungerar dock inte alltid menar respondent C, som berättar att hen tidigare lagt ett konkret 

förbättringsförslag vilket fastnade hos dennes föregående chef.   

För att initialt komma i gång med och få en struktur på förbättringsarbetet förklarar 

respondent A att man i workshops låtit medarbetarna få tillfälle att lyfta fram vilka problem 

de upplever i det vardagliga arbetet och därigenom identifiera förbättringsområden. 

Respondenten förklarar att varje kontor ska driva sitt eget förbättringsarbete. Respondent G 

berättar om en medarbetardag som personalen deltagit i med syfte att öka medvetenheten och 

skapa förutsättningar för förbättringsarbetet på den egna sektionen. Respondent B anser att 

möjligheten till att på detta sätt påverka hur man inom sektionen löser förbättringsarbetet är 

motiverande. Man har ramar att hålla sig inom och inuti dessa har man stor möjlighet att 

påverka. 

”Att kunna hjälpa kärnverksamheten på ett sätt som ger ett så bra stöd som möjligt är viktigt 

och inspirerande.” 

-Respondent B 

Respondent B upplever att medarbetardagen resulterat i en ökad medvetenhet om vad 

förbättringsarbetet innebär samt gav uppslag för rutiner man skulle kunna använda sig av i 

vardagen för att underlätta arbetet. Dock tycker respondenten att man i det vardagliga arbetet 

inte direkt tillämpat någon av de metoder som föreslogs på medarbetardagen. Respondent B 

betonar att man också pratar spontant kollegor emellan och delar med sig så snart man hittat 

på en förbättring. Att finna lösningar som förenklar arbetet menar respondenten är nödvändigt 

för att kunna ge en god service till övriga medarbetare på kontoret. 

”Man arbetar med ständiga förbättringar löpande utan att tänka på det, det är en självklarhet 

att vilja hitta nya sätt att effektivisera arbetet eftersom detta är till nytta för en själv.” 

-Respondent G 

Respondent F är av åsikten att hen har en bra arbetsgivare som är mån om sin personal och att 

det finns möjligheter att utvecklas och lära sig många nya arbetsuppgifter. Enligt 

respondenten är stämningen och samarbetet mellan sektionerna är väldigt bra och 

motiverande med arbetet är alla intressanta arbetsuppgifter som varierar i svårighetsgrad. 

Respondent F är stolt över att arbeta på en myndighet som hela tiden förbättrar och utvecklar 

sitt uppdrag och där man faktiskt har chans att påverka sitt arbete i stort och smått. Vad som 

får respondenten att känna engagemang i arbetet är samarbetet med de närmaste medarbetarna 

och även medarbetarna på de andra sektionerna, samt chefen. Respondent D delar 

resonemanget och menar att man får bra respons om man kommer på ett bra 

förbättringsförslag. Respondenten säger att en positiv effekt av arbetet med ständiga 



36 
 

förbättringar är att hela tiden vara säker på att man utvecklas i rätt riktning och underlätta 

arbetet i den mån det går.   

”Oftast kommer idéerna med förbättringar under tiden man arbetar och man tycker att något 

inte är riktigt bra eller effektivt nog i ens eget eller kanske någon annans arbete.” 

-Respondent D 

För att rent praktiskt få struktur på förbättringsarbetet framkom olika hjälpmedel som alla 

syftar till att prioritera vilka förbättringsförslag man ska fokusera på, vilket respondent B 

menar att ibland kan vara svårt att veta. Respondenten förklarar att dels förs de 

förbättringsförslag som framkommer upp på en lista och visualiseras på en PICK-chart. Enligt 

respondent B får man då klart för sig vilka idéer som är genomförbara och vilka man helt 

enkelt ska välja bort. En PICK-chart påpekar respondenten, är därför ett bra hjälpmedel som 

på ett lättöverskådligt sätt visualiserar förbättringsförslagen och gör det lättare att prioritera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-Pick-chart, 

egen bearbetning efter intervju med Respondent B (2015) 

 

Ett annat sätt att få en struktur på förbättringsarbetet förklarar respondent H är att man 

använder sig av en leantavla och förklarar att tavlan fungerar på så sätt att när man kommer på 

en förbättringsåtgärd noterar man den med en post-it. Därefter plockar man en lapp i taget och 

går igenom och utvärderar förslagen på särskilda möten. Det är meningen att cheferna 

regelbundet ska kontrollera tavlan och ge en liten kommentar, vilket respondenten menar 

dock inte alltid fungerar. 

För att underlätta den dagliga planeringen förklarar respondent B att man använder sig av en 

whiteboardtavla, en så kallad drifttavla. Respondenten beskriver att man här fördelar 

medarbetarnas arbetsuppgifter och tavlan skapar en överblick över vilka som är närvarande 

och ser till att alla kritiska områden blir bemannade. Respondent B  säger vidare att om någon 
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i gruppen ser ett problem som behöver åtgärdas sätts det igång ett förbättringsarbete som 

syftar till att påverka det dagliga arbetet i en positiv riktning. 

”Det skall bli enklare för medarbetarna, kärnverksamheten eller annan part.” 

-Respondent B 

Respondent A menar att när det konkret gäller ständiga förbättringskulturen kan denna inte 

mätas på samma sätt som exempelvis produktionsökning. Därav berättar respondenten om 

förslag som har tagits fram på hur ständiga förbättringar ska följas upp och man har då utgått 

från 8 komponenter. Dessa 8 komponenter speglar enligt respondent A organisationens 

förbättringskultur som alla tillsammans bidrar till en verksamhet som ständigt förbättras. Man 

gör löpande utvärderingar av förbättringsarbetet och medarbetarna får svara på hur väl de 

tycker att varje komponent stämmer överens med verkligheten.  

 

 

Figur 8-Diagram över uppföljning av förbättringsarbete, 

egen bearbetning efter intervju med Respondent A (2015) 

 

Respondent E hävdar dock att förbättringsarbetet fungerar bra informellt, genom att man har 

ett väldigt öppet arbetsklimat på kontoret och att man bollar ständigt med varandra och vänder 

och vrider på frågor för att lösa problem. Enligt respondenten tänker man hela tiden utifrån 

team och man kan göra för att underlätta för varandra. Något behov av att ytterligare 

strukturera upp förbättringsarbetet upplever därför inte respondenten att man egentligen har. 

Respondent E säger vidare att detta är något som redan finns i kulturen på arbetsplatsen vilket 

hen menar har sin grund i att den tidigare chefen brann för effektivisering och 

förbättringsarbete och att detta påverkat personalen till att tänka likadant. 
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En annan aspekt är enligt respondent E att det kan upplevas som stressande om man inte 

lyckas komma på några förbättringsförslag. Respondenten menar att förslagen kommer 

vartefter man arbetar och man märker om man behöver göra någon förbättring. Arbetet med 

ständiga förbättringar är inget konstigt anser respondent E, men det känns som det kan bli 

onödigt krångligt med förbättringstavlor och liknande när det fungerar ändå. 

”Det kan vara ett dilemma att man inte hinner sätta av tillräckligt med tid på grund av att 

andra arbetsuppgifter inte hinns med. Samtidigt är det nödvändigt med att avsätta tid för 

förbättringar då det ju gör arbetet lättare i förlängningen.” 

-Respondent E 

Istället för att åtgärderna stannar på det egna kontoret tycker respondent J att det är bättre nu 

när man även delger förbättringsåtgärder till övriga kontor inomorganisationen. Men 

respondent J ser också vissa problem i när det gäller att dela med sig av erfarenheter till andra 

kontor. Ibland tycker respondenten att hjulet uppfinns två gånger, men ibland snappar man 

upp hur medarbetare har löst samma problem på annan ort. Respondent J betonar därför 

vikten av att det som görs ska dokumenteras så man kan dra slutsatser av vad som fungerade 

bra och dåligt med den lösning som framkom. Det krävs att man hela tiden håller reda på om 

den förbättringsåtgärd man vill delge redan föreslagits av någon annan. 

”Det finns ju inte bara ett förslag, det finns ju miljoner”. 

-Respondent J 

Denna uppfattning delas av respondent I som dessutom menar att det ibland kan vara svårt att 

dokumentera det man gör eftersom man ofta vill angripa problemet direkt. Detta menar 

respondenten gör att man inte åtgärdar grundproblemet utan bara symptomen, vilket kan leda 

till att man lägger onödiga resurser på ett problem som kommer uppstå igen. Respondent J tar 

även upp problem med att avsätta särskild tid från det vardagliga arbetet för 

förbättringsarbetet även om det är tillåtet. Ibland tycks också förslagen fastna på högre ort och 

detta upplevs som att det ibland är bortkastad tid att ge förslag. 

”Vi ska göra så himla mycket hela tiden och sedan ligger det ändå bara och skvalpar högre 

upp.” 

-Respondent J 

Sammanfattning: 

Av respondenternas svar framgår att medarbetarens inställning till förbättringsarbete påverkas 

av den attityd man i grunden har till förändringar. Förändringsarbete kan också väcka rädsla 

och upplevas som ett hot när det personliga arbetet istället blir gemensamt och öppet för alla. 

Ett otydligt ledarskap där chefer ofta byts ut samt där chefer inte uppmärksammar initiativ till 

förbättringar kan vi också konstatera är ett hinder. Om förbättringsförslagen inte får respons 

från ledningen upplever medarbetaren att man lagt ner tid till ingen nytta. Genom att 

medarbetarna själva får mandat att komma med egna förslag behöver de således inte 
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övertygas att genomföra dessa. Att själva få vara delaktiga i att åstadkomma förbättringar 

upplever medarbetarna motiverande och inspirerade.  

Som framgår av intervjuerna är det dock ett dilemma att avsätta tid till att arbeta med ständiga 

förbättringar samtidigt som det finns en medvetenhet om att förbättringarna dock leder till 

effektivisering. Vi kan också utläsa att det finns två aspekter på hur arbetet drivs. Det ena är 

att man redan arbetar med små vardagsförbättringar i det dagliga arbetet, vilket fungerar bra 

och därmed anser man sig inte behöva någon ytterligare struktur. Denna inställning var tydligt 

representerad hos de som arbetade med den leaninspirerade modellen. Den andra aspekten är 

att man genom ett strukturerat förbättringsarbete ges möjlighet till att, utöver små 

vardagsförbättringar, även kunna åstadkomma mer övergripande förändringar. Denna 

inställning finns representerad hos de medarbetare som tillämpar lean. Företagskulturen är 

tillåtande till förbättringar och medarbetarnas egna initiativ. Medarbetarna själva upplever ett 

problem med att avsätta tid utöver de normala arbetsuppgifterna till förbättringsarbete. Det 

står också ibland oklart om en förbättring redan är genomförd av någon annan då idéer inte 

alltid dokumenteras.  

4.5 KUNDVÄRDE 
De uppsatta riktlinjerna kring ständiga förbättringar menar respondent A ger en tydlig 

inriktning på vad man ska tänka på i det egna förbättringsarbetet och underlätta detsamma. 

Respondenten poängterar att arbetet är kunddrivet och handlar om att utveckla sin förmåga att 

skapa värde för kunden. På frågar om vad som upplevs vara det centrala i arbetet är samtliga 

respondenter eniga om att kundnöjdhet är det centrala i arbetet. För att säkerhetsställa detta 

berättar respondent G om att det kontinuerligt utförs undersökningar om vad de interna 

användarna tycker. Undersökningen heter Nöjd kundindex NKI och där får användarna lämna 

sina åsikter. Respondent G påpekar dock att hur resultatet av en uppföljning sedan blir beror 

till stor del på kunskapen hos medarbetarna vilket också påverkar hur de svarar. 

Respondenten poängterar att i den del av organisationen där kärnverksamheten servas är det 

viktigt att de interna användarna är nöjda så att de i sin tur kan göra ett bra jobb gentemot 

medborgarna. 

”Effekten av ett bra förbättringsarbete blir som ringar på vattnet som i slutänden leder till ett 

ökat värde för medborgaren”. 

-Respondent A 

Samtliga respondenter tar upp kundflödet som det centrala i förbättringsarbetet och att det 

handlar om att uppmärksamma kunden och dennes behov både intern och externt. Respondent 

H säger att det i grunden handlar om att se och respektera kunden och att förstå vad denne 

behöver. För att detta ska vara möjligt menar respondenten att det krävs ett effektivt 

kundflöde så att man kan ta sig den tid som mötet med kunden kräver. Respondent H tycker 

att man inte har tid att lägga ner arbete på onödiga saker eftersom det är viktigt att köerna 

flyter på så att kunden inte behöver vänta så länge. 

Respondent I betonar vikten av att gruppen som team aktivt arbetar för att i varje möte skapa 

ett värde för kunden. Det gemensamma ansvaret för gruppens utveckling kan inte nog 
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poängteras menar respondenten. Vidare berättar respondent J om hur man kollegor emellan 

brukar lyssna på varandra i mötet med medborgaren. Respondenten förklarar att detta är ett 

verktyg som man kallar kollegial medlyssning och syftar till att uppmärksamma och förbättra 

kommunikationen med medborgaren. Respondent I som även hen använt sig av kollegial 

medlyssning säger att detta till en början kändes lite obekvämt och att det fanns en rädsla för 

att bli kritiserad. Men i efterhand menar respondenten att det istället upplevdes mycket 

positivt och att detta förmodligen har sin grund i det goda arbetsklimatet. 

“Vi är trygga med varandra och kan ge varandra konstruktiv kritik. Det är inte säkert att det 

skulle fungera lika bra om vi inte trivdes så bra med varandra.” 

-Respondent I 

Respondent J hänvisar återigen till medborgarens möjlighet att genom ett tryck på en 

dataskärm placerad vid utgången ange om han uppfattat sitt besök positivt eller negativt. 

Respondenten berättar att man ibland efter ett besök där man som personal uppfattat mötet 

som positivt hinner notera att kunden också trycker på den positiva knappen. 

“Att efter ett möte man själv tycker kändes bra också få bekräftelse på att kunden upplevde 

detsamma är oerhört tillfredsställande och sammanfattar egentligen väldigt tydligt varför 

man är här och vad det hela faktiskt går ut på”. 

-Respondent J 

Sammanfattning: 

Av intervjusvaren framgår att både internt gentemot medarbetare i kärnverksamheten och 

externt gentemot medborgaren ligger fokus på kundnöjdhet. Det finns en medvetenhet om att 

internt bemötande påverkar hela organisationen och i slutänden således även medborgaren. 

Det framkom metoder som man använder sig av för att mäta värdet av kundens upplevelse 

som positiv eller negativ.  Vidare framkom att man ger varandra konstruktiv kritik efter att ha 

lyssnat på hur kollegor bemöter kunden och genom detta utvecklar de tjänster som 

tillhandahålls. Dock är förutsättningen att kritik ska kunna tas emot på ett konstruktivt sätt att 

det råder ett öppet och positivt arbetsklimat där medarbetarens trivsel är hög. Att respektera 

kunden och ha förmågan att se dennes behov är som framgår av respondenternas svar en 

viktig faktor för att skapa det värde kunden förväntar sig. Här betonas ett väl fungerande 

kundflöde så det ges möjlighet till att avsätta den tid som motsvarar kundens behov. 
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5. ANALYS 

5.1 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR I OFFENTLIGA ORGANISATIONER 
Den studerade organisationen uppges ha arbetat för effektivisering genom ständiga 

förbättringar under en längre tid, men att processen varit segdragen då målen har varit 

otydliga och svävande. Detta stämmer bra överens med tidigare forskning då denna visar att 

det finns svårigheter vid införandet av nya koncept (Christensen et al., 2007). Glover et al. 

(2013) påpekar att planering och genomförande är viktigt. Man måste genom hela processen 

stödja förändringen genom att motivera medarbetaren och följa upp med till exempel 

utvecklingssamtal. Nya koncept kan bara bli framgångsrika om de införs från grunden, menar 

Bagley och Lewis (2008) och då krävs ett stort engagemang och tydligt ledarskap. Därmed 

kan organisationen ha ett bekymmer i och med att implementeringsprocessen blivit segdragen 

och oklar. Scherrer-Rathje et al. (2009) visar i sin studie att det inte är så lätt att lyckas med 

implementeringen av ett nytt styrkoncept på första försöket, utan på deras studerade 

organisation krävdes två försök innan det blev lyckat. 

En del av den studerade organisationen uppges arbeta utifrån en leaninspirerad variant av 

ständiga förbättringar, utan att det uttalat rör sig om konceptet lean production. 

Organisationen har alltså anpassat förbättringsverktygen till den egna verksamheten vilket kan 

anses vara en nyckel till att konceptet ska lyckas. Detta kan knytas till Bhuian och Baghel 

(2005) som beskriver att ett enda koncept inte alltid är lösningen då det kan anses alldeles för 

stelbent och inte passar verksamhetens behov. Författarna förespråkar användandet av 

hybridmodeller. Den ena delen av den studerade organisationen kan anses ha tillämpat 

hybridmodeller så tillvida att man anpassat lean efter sina egna förutsättningar. Dessutom har 

man kombinerat lean med andra förbättringsverktyg utvecklade utifrån medarbetarpolicyn för 

att främja arbetet med ständiga förbättringar. 

Den andra delen av den studerade organisationen har valt att arbeta efter en renodlad 

leaninspirerad modell. Detta eftersom de anser att detta passar organisationen bäst. 

Medarbetarna har satsat mycket på utbildning inom konceptet. Radnor (2010) menar att lean 

har visat sig passa bra för offentliga organisationer då denna reducerat kostnader, ökat 

effektiviteten och samtidigt medfört tillfredsställelse hos både personal och kunder. Således 

har användandet av ett renodlat leankoncept visat sig vara framgångsrikt. 

En medarbetare påtalar att det funnits ett behov av att utveckla ett nytt arbetssätt då kraven 

ökat på kostnadsreducering och bättre service. Detta ligger i linje med vad Bagley och Lewis 

(2008) samt Radnor (2010) beskriver då de menar att kraven numer höjts på effektivitet hos 

den offentliga organisationen. Vi kan därmed konstatera att dessa nya riktlinjer skapar en 

strävan mot effektivisering och utveckling av offentliga organisationer som tidigare inte varit 

lika påtaglig.   

Respondenterna menar att det krävs att hela företagskulturen genomsyras av en strävan mot 

ständiga förbättringar. Man ska hela tiden försöka att se det som kan bli bättre. Man talar om 

att “ta på sig förbättringsglasögonen”, att ständigt fråga sig “vad kan vi göra bättre” och om 

förbättringsarbete sägs att “det bara ska finnas där”. Medarbetarna inom organisationen 
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behöver också känna att det är ett gott arbetsklimat präglat av arbetsglädje om 

förbättringsarbetet ska falla väl ut. En organisation kan bara lyckas att arbeta för ständiga 

förbättringar om medarbetaren är med på det. Whitfield och Poole (1997) menar att det är 

medarbetarens engagemang som styr produktiviteten. 

5.2 PROCESSER 
Som Bagley och Lewis (2008) tidigare beskrivit så kan det vara bekymmersamt att lokalisera 

processer i en offentlig organisation, då medarbetaren sällan har förståelse för eller är 

medveten om processerna som existerar i verksamheten. Detta finner vi stöd för i vår 

empiriska undersökning då en del respondenter inte exakt hade klart för sig vad som menades 

med processer eller hur man skulle lokalisera dem. Där fann respondenterna att det fanns 

arbete kvar att göra. Elg et al. (2007) påpekar att det är i verksamhetens processer som 

medarbetaren kan göra skillnad för att verksamheten ska utvecklas och kundvärde skapas. 

Därav kan det vara av stor vikt att organisationen tar tag i denna fråga om de ytterligare vill 

utveckla sin verksamhet. Respondent A, som är verksamhetsutvecklare, har däremot en bild 

av hur de arbetar med ständiga förbättringar i processerna. 

Den del av verksamheten som renodlat använde sig av lean hade bättre uppfattning om hur 

deras processer såg ut. Alla intervjuade respondenter uppger att de fått vara med och sett över 

verksamhetens processer samt prova nya arbetssätt med syfte att effektivisera flödena. De 

menar att detta har hjälpt dem att bli mer effektiva.  Inom forskningen är det många som 

stödjer att ett processorienterat synsätt är viktigt för att lyckas (Singh och Singh, 2015; Damij 

et al., 2008; Seddon och Brand, 2008). Inom lean ligger mycket fokus på processer 

(Belekoukias et al., 2014) och det kan vi se genom bland annat i Womack och Jones (1996) 

arbete, där de beskriver hur man kan bedriva förbättringsarbete inom processerna. Därav är 

det kanske inte så förvånande att den del av organisationen som anammar leankonceptet har 

bättre förståelse för sina processer.      

5.3 MEDARBETARENS DELAKTIGHET  
Vår studie indikerar att medarbetarnas upplevelse av delaktighet i förbättringsarbetet skiljer 

sig åt beroende på vilken metod som tillämpas. Den del av organisationen som renodlat 

anammat lean tycks ha förankrat arbetet med ständiga förbättringar på ett tydligare sätt än vad 

de som tillämpar den leaninspirerade varianten gjort. Den respondent som är 

verksamhetsutvecklare beskriver att varje medarbetare har mandat att komma med egna 

förbättringsförslag. Syftet är att var och en får ansvar och befogenhet att åtgärda saker inom 

sitt ansvarsområde utan att det ska behöva förankras högre upp. Samtliga respondenter är 

positiva till detta arbetssätt och upplever möjligheten att själva påverka förbättringsarbetet 

som motiverande. Detta stöds också av tidigare forskning som påvisar att man genom att 

främja anställdas engagemang förbättrar resultatet inom organisationen (Posthuma et al. 2013, 

Becker och Gerhart, 1996). 

Lam et al. (2015) menar att ett visst inflytande för medarbetaren ger bäst resultat. Att som 

ledare vara motiverande och inspirerande samt arbeta med rationell övertalning fann forskarna 

gav störst sannolikhet för att medarbetaren skulle känna engagemang för förbättringsarbete. 

Detta stämmer överens med hur man inom den del av organisationen som arbetar med 
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leaninspirerade förbättringsmetoder utgår från att förbättringsförslagen inledningsvis kommer 

från medarbetarna. Således behöver man inte övertyga medarbetarna att tro på förslagen. Vad 

som enligt tidigare forskning påverkar medarbetarens engagemang i förbättringsarbetet är att 

man inom organisationen har en företagskultur som är öppen och inriktad mot förbättring 

(Calvo-Mora et al., 2015). Detta styrks av vår studie som indikerar att det råder ett samband 

mellan företagskulturen och viljan till förändring på så sätt att det inom organisationen finns 

individer som har en negativ inställning till förändringar och därav motverkar 

förbättringsarbetet. Att företagskulturen påverkar medarbetarens vilja till förändring är något 

som samtliga respondenter är överens om.  Det största motståndet tycks komma från 

medarbetare med en lång anställning bakom sig medan yngre medarbetare däremot är mer 

positiva. Att den personliga planeringen görs om till ett gemensamt ansvar kan av vissa 

medarbetare upplevas som ett hot. 

Vidare menar Lam et al. (2015) att hur ledare ska agera för att främja hängivna medarbetare 

är ett relativt outforskat område. Vår studie indikerar att det råder ett missnöje gällande hur 

respondenterna uppfattar responsen från chefer gällande förbättringsförslag vilket delas av 

båda delar av den verksamhet vi studerat. En respondent upplever att ibland tycks förslagen 

fastna på högre ort och att det känns som slöseri med tid att ge förslag. En annan berättar att 

ett konkret förbättringsförslag fastnade hos dennes föregående chef.   

Tidigare studier påvisar att det idag ställs högre prestationskrav på medarbetare och man 

förväntas att ständigt vara kreativ för att driva organisationen framåt. För att åstadkomma 

detta menar Vadera et al. (2013) att man behöver göra en “konstruktiv avvikelse” som syftar 

på beteenden, såsom att vara kreativ, att göra sig hörd och att bryta mönster. Medarbetarna 

behöver ta initiativ som avviker från normen inom organisationen. Vår studie indikerar att 

krav på att ständigt prestera och komma med förbättringsförslag dock kan upplevas som en 

stressfaktor. Respondenternas uppfattning är att förbättringsarbete är något bra men att 

medarbetarna behöver tillräcklig kompetens för att driva arbetet. Det råder också ett dilemma 

att man inte har tid att åsidosätta ordinarie arbetsuppgifter till förmån för förbättringsarbetet 

trots att detta i förlängningen leder till effektivisering. 

Den del av organisationen som tillämpar en leaninspirerad variant av förbättringsarbete tycks 

vara mer benägen att göra en ”konstruktiv avvikelse” då man i det vardagliga arbetet gör 

förbättringsåtgärder utan att ha en egentlig struktur. Här är respondenterna av uppfattningen 

att man gör förändringar i takt med att de uppstår och tycker att det är krångligt att använda 

sig av förbättringstavlor och liknande då det fungerar i alla fall. Denna uppfattning delas inte 

av den del av organisationen som arbetar renodlad med lean. Här upplever man istället 

implementeringen av lean som ett sätt att strukturera upp förbättringsarbetet. Om man istället 

gör förbättringar utan att strukturera upp arbetet finns risken att man lägger onödiga resurser 

på ett problem som kan uppstå på nytt. 

5.4 KUNDVÄRDE 
Tidigare forskning visar på att effektivisering skapas genom att rikta sig mot kunden och 

skapa ett kundvärde (Woodruff 1997). Detta stämmer väl överens med samtliga respondenters 

uppfattning om att arbetet är kunddrivet och tar upp kundnöjdhet som det centrala i arbetet 
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med ständiga förbättringar. Detta är också helt i enlighet med tidigare forskning som betonar 

vikten av ett kunddrivet förbättringsarbete (Singh och Singh, 2015). 

Inom den del av organisationen som servar interna användare görs löpande utvärderingar av 

vad användarna tycker vilket också överensstämmer med vad Flint et al., (1997) tidigare tagit 

upp gällande vikten av att veta vad kunden behöver och hur denne värderar saker. 

Att mäta den förbättringskultur som leder till värde för kunden tycks däremot vara desto 

svårare. I ett försök att åstadkomma detta har man utgått från att löpande utvärdera olika 

komponenter som speglar organisationens förbättringskultur. Det råder dock en problematik i 

att resultatet av en uppföljning påverkas av kunskapen hos medarbetarna vilket stämmer 

överens med vad Parasuraman (1997) tar upp i sin forskning gällande behovet av 

kontinuerligt lärande, strategier för att åstadkomma detta samt potentiella organisatoriska 

hinder. Här når man inte riktigt ända fram för att få en komplett bild av hur förbättringsarbetet 

leder till värdeskapande för kunden. 

Inom den del av verksamheten som arbetar direkt i kontakt med medborgaren handlar det om 

att skapa värde i varje möte. Här är samtliga respondenter överens om att kundflödet är det 

centrala i förbättringsarbetet och att det handlar om att uppmärksamma kunden och dennes 

behov. Just att förstå kunden och dennes behov är grundläggande när det gäller att utforma 

tjänster som skapar behov för kunden vilket även tidigare studier påvisar. Salem Khalifa, 

(2004) och Brodiea et al. (2009) är alla överens om att förståelse för hur man utformar tjänster 

inom organisationen bygger på att man känner till kundens uppfattning om den tjänst som 

erbjuds. I vår studie har framkommit att man har olika tillvägagångssätt för att skapa sig en 

uppfattning av kundens behov, dels genom kollegial medlyssning och dels genom kundens 

möjlighet att genom ett knapptryck värdera sin upplevelse vilket vi också finner stöd för i den 

beskrivning Parasuraman (1997) ger av kundvärde som skillnaden mellan kundens 

förväntningar och dennes upplevelse. 
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6. BIDRAG 

6.1 TEORETISKT BIDRAG 
Syftet med uppsatsen var att skapa förståelse för hur arbetet med ständiga förbättringar drivs 

inom offentliga organisationer och då särskilt genom medarbetarens delaktighet i att 

effektivisera verksamhetens processer för att åstadkomma kundvärde.  

Vi har i vår studie belyst hur arbetet med ständiga förbättringar ser ut i en offentlig 

myndighet. Studien indikerar att det kan förekomma svårigheter med att implementera 

förbättringskoncept i offentliga myndigheter. Detta stöds av tidigare forskare som även sett 

denna tendens i egna studier (Christensen et al., 2007; Bagley och Lewis, 2008). Våra resultat 

pekar på att det är hela företagskulturen och däri medarbetarens attityd till organisationen som 

behöver förändras om förbättringskoncept ska lyckas i längden. Detta är i enlighet med 

tidigare forskning om att en kultur som stödjer förändringsarbete är grundläggande samt att 

medarbetarens motivation är kopplad till individens inställning till myndighetsutövning 

(Hartley, 2005; Perry, 1996). 

Av respondenternas svar identifierades två huvudsakliga förbättringskoncept, lean och en 

leaninspirerad modell anpassad efter verksamhetens förutsättningar. Studien indikerar att man 

genom tillämpning av leankonceptet har insikt i att man utöver vardagsförbättringar även har 

möjlighet att genomföra övergripande förändringar. Av respondenternas svar framgår vidare 

att ständiga förbättringar även omfattar att skapa ett gott arbetsklimat. Detta stödjer tidigare 

forskning om att lean har fler aspekter utöver prestationsaspekter vilka även omfattar 

medarbetarnas hälsa och säkerhet (Longoni et al., 2013). Genom tillämpning av den 

leaninspirerade modellen tenderar medarbetaren däremot att sakna denna insikt och 

förbättringsåtgärderna stannar därmed på den lokala arbetsplatsen. Detta är inte i enlighet med 

tidigare forskning som förespråkar anpassade hybridmodeller och menar att renodlade 

koncept inte fungerar i praktiken (Bhuin och Baghel, 2005; Hines et al., 2004; Christopher 

och Towill,2001). 

Enligt tidigare studier har det visat sig att den viktigaste faktorn för ett lyckat införande av 

ständiga förbättringar i en organisation till stor del ligger hos medarbetaren  (Bessant och 

Caffyn, 1997; Lee, 2004; Posthuman et al., 2013; Becker och Gerhart, 1996; Calvo-Mora et 

al., 2015).Vår studie stödjer tidigare forskning avseende det faktum att medarbetarens 

delaktighet är det centrala inom arbetet med ständiga förbättringar. Vi har i denna studie 

försökt skapa en förståelse för hur medarbetaren arbetar med förbättringar inom 

organisationens processer. Studien visar dock att medarbetaren inte alltid var på det klara med 

hur organisationernas processer såg ut. Vår studie indikerar att förståelsen för verksamhetens 

processer beror på vilket förbättringskoncept som tillämpas. Vid det leaninspirerade konceptet 

tenderar medarbetaren att ha begränsad förståelse för organisationens processer och förstår 

inte till vilken nytta ett processinriktat synsätt kan vara, vilket stödjer Bagley och Lewis 

(2008) resonemang om att medarbetaren tycks sakna insikt i hur verksamhetens processer 

fungerar. I det renodlade leankonceptet har medarbetaren däremot varit delaktig i att 

lokalisera verksamhetens processer. Tidigare forskning lyfter fram vikten av processen 
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definieras för medarbetaren och att ett processorienterat synsätt åstadkommer kundnöjdhet 

(Singh och Singh, 2015; Seddon och Brand, 2008; Rampersad, 2003).  

Vår studie indikerar att kundnöjdhet är det centrala i förbättringsarbetet vilket är i enlighet 

med tidigare forskning som lyfter fram ett kunddrivet förbättringsarbete (Singh och Singh, 

2015).Det framkom att organisationen använde sig av metoder för att mäta värdet av kundens 

upplevelse. Antingen som positiv eller negativ vilket stödjer tidigare forskning gällande 

gradering av kundens upplevelse av erbjuden tjänst (Salem Khalifa, 2004; Brodiea et al., 

2009). Dock framgår att det finns utrymme för att ytterligare utveckla metoder att mäta 

kundvärde. 

Sammanfattningsvis finner vi att studien svarar upp mot sitt syfte då vi har fått en inblick i hur 

en offentlig myndighet arbetar med ständiga förbättringar. Studien pekar på att ett 

processorienterat synsätt är bra att tillämpa, men att det i praktiken inte alltid fungerar. 

Studien belyser hur medarbetaren ser på förbättringsarbetet från sitt perspektiv och studien 

pekar också allmänt på hur viktigt det är att alla medarbetare kontinuerligt arbetar för ständiga 

förbättringar, för att detta ska lyckas. Hela företagskulturen behöver förändras. En del 

medarbetare var omedvetna om organisationens processer, medan andra aktivt bidrog till att 

effektivisera processerna. Slutligen ger studien en indikation på att kundvärde är essentiellt 

för offentliga organisationer då de ska bedriva sitt förbättringsarbete. 

6.2 PRAKTISKT BIDRAG 
Utöver studiens teoretiska bidrag vill vi även lämna ett praktiskt bidrag. För att utveckla 

förbättringsarbetet inom en offentlig organisation och undvika att åtgärder i det vardagliga 

arbetet stannar lokalt på det egna kontoret är våra rekommendationer att man involverar 

samtliga medarbetare genom att ha en tydlig struktur över förbättringsarbetet och en rutin för 

hur ett förbättringsförslag läggs fram. Vidare anser vi att en återkoppling av hur 

förbättringsförslaget tas om hand är av stor betydelse. Varje kontor bör således ha särskilt 

utsedda nyckelpersoner som har det övergripande ansvaret för att förbättringsförslagen tas om 

hand och förs vidare ut till övriga kontor inom organisationen. En central databas där lämnade 

förslag och resultat av förbättringsåtgärder finns samlade och sökbara skulle kunna underlätta 

för medarbetaren och därmed bidra till att effektivisera arbetet med ständiga förbättringar. 

6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Vi har i vår studie bland annat funnit indikationer på att arbetet med ständiga förbättringar har 

sin grund i företagskulturen och hur väl förankrad medarbetaren är i densamma. Således vore 

det intressant att göra en djupare analys av rådande företagskultur inom en offentlig 

myndighet och undersöka hur man driver arbetet med att förändra och anpassa 

företagskulturen till arbetet med ständiga förbättringar. 

Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur kunden uppfattar 

myndighetens "produkter". Då vi valt att anamma ett aktörssynsätt i denna studie så har vi 

valt att beskriva verkligheten genom medarbetare och chefer (aktörer) inom organisationen. 

En intressant förlängning på detta kan vara att se hur kunden, alltså medborgaren, uppfattar 

det som levereras. Aktörssynsätt handlar om att se verkligheten ur olika perspektiv (Eriksson 
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och Hultman, 2014). Vi har studerat organisationen, men det är flera olika externa aktörer 

(bland annat medborgare) som ännu ej har fått chansen att bidra till en mer komplett bild av 

hur arbetet med ständiga förbättringar och kundvärde speglar sig ut från organisationen.  

6.4 EGNA REFLEKTIONER 
Vår studie har belyst begreppet kundvärde och hur man åstadkommer detta inom en offentlig 

myndighet. Inom privat sektor är att vårda och bibehålla sina kunder helt avgörande för 

verksamhetens överlevnad. Således är kundvärde ett begrepp som inom privata organisationer 

är av största vikt att fokusera på. Inom offentlig sektor är medborgaren kunden. Vi har 

konstaterat att förbättringsarbete skapar effektivisering inom offentlig sektor och således 

åstadkommer besparingar, men att det uppenbarligen inte föreligger någon risk att mista 

kunden om relationen inte vårdas. 

Vi har under arbetets gång därför frågat oss varför det då är så viktigt att åstadkomma 

kundvärde inom en offentlig organisation. Våra egna reflektioner kring detta är att det handlar 

om att skapa förtroende för myndigheten som sådan, vilket i sin tur främjar medborgarens 

vilja att göra rätt för sig. Genom medborgarens upplevelse av ett högre kundvärde ökar 

dennes förtroende för myndigheten. Vi drar därav slutsatsen att detta i förlängningen bidrar 

till att skapa en samhällsekonomisk vinst såväl som den ekonomiska besparing man 

åstadkommer genom arbetet med ständiga förbättringar. 
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