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Sammanfattning  
I dag är det viktigt för företag att arbeta med förändringsarbete för att hålla sig 
relevanta på marknaden. Att organisationer misslyckas med förändringsarbetet är 
ett återkommande problem, vilket visar sig i att förändringar inte blir till 
förbättringar. Föreliggande rapport undersöker hur ett medelstort serviceföretag i 
Sverige arbetar med förändringsarbete för att komma fram till vilka riktlinjer som 
kan hjälpa medelstora serviceföretag att driva ett lyckat förändringsarbete där 
förändringarna blir till förbättringar i företagets kundstyrda arbetsprocesser.  
 
För att bedriva ett lyckat förändringsarbete, där förändring blir till förbättringar av 
processen krävs det att företaget arbetar med följande faktorer; Systemet, 
Delaktighet, Drivkraft och Ledarskap. Företag måste förankra förändringar i ett 
system, låta arbetarna vara delaktiga, ha kunden som drivkraft och utveckla ett 
lyhört och engagerat ledarskap.  
 
Fallstudien är genomförd på ett medelstort serviceföretag lokaliserat i Göteborg. 
Resultatet i undersökningen är baserat på insamlad kvalitativ data från utvalda 
intervjupersoner. Totalt har sju respondenter intervjuats och deras intervjusvar 
ligger till grund för rapportens slutsats. Deras intervjusvar har analyserats och 
jämförts med tidigare forskning inom ämnet. 
 
 
  



 

 

Abstract  
Today it is important for companies to work with change management in order to 
stay relevant to the market. One recurring problem is that organizations do not 
succeed in their work with change management and that the changes do not result 
in improvements. This report examines how a medium-sized service company in 
Sweden is working with change management. The purpose is to find guidelines 
that medium-sized service companies can take into consideration to work 
successfully with change management, so that the changes will become 
improvements in their customer-driven work processes. 
 
In order to successfully work with change management, where changes are 
intended to improve the process, the company must rely on the following factors; 
System, Participation, Motivation and Leadership. Companies must anchor 
changes in a system, let the employees participate in the change management, 
develop a committed leadership and the motivation for change management 
should be customer-driven. 
 
The case study was conducted at a medium-sized service company located in 
Gothenburg. The result of the survey is based on collected qualitative data from 
selected interviewees. In total, seven respondents have been interviewed and their 
responses form the basis of the report's conclusion. Their responses have been 
analysed and compared with previous research within the subject. 
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1. INLEDNING  
Föreliggande fallstudie redogör och behandlar förändringsbenägenhet och 
förbättringsarbetet, med en ärendehanteringsprocess som underlag, på ett 
medelstort serviceföretag. Företaget har kontor i hela Sverige, men huvudkontoret 
är beläget i Göteborg. Företaget har ungefär 130 anställda och startades 2008. I 
följande rapport kommer företaget att benämnas som Företaget då de önskat vara 
anonyma.  

1.1 Bakgrund  
Vi lever i en tid av förändring, ökad komplexitet och exponentiell tillväxt, vilket 
har inneburit att många bolag försvunnit från marknaden. Därför är det antagligen 
inte som en överraskning att 80 % av alla verksamheter i dagsläget redan bedriver 
och arbetar med förändringsarbete. Det som är problematiskt är att 70 % av dessa 
förändringsinitiativ misslyckas och inte når sina mål. Det är idag viktigt att 
företag är förändringsbenägna och arbetar aktivt med förbättringar av sina 
processer, men det kommer att bli av ännu större vikt i framtiden. För att vara 
relevanta för kunder och intressenter är det viktigt att bolagen följer sin omvärld 
och förändrar sig takt med den (Lagerstedt. 2018). 

Vid en sökning efter information om förändringsbenägenhet eller 
förbättringsarbete av processer är den forskning och de undersökningar som gjorts 
huvudsakligen utförda på tillverkande företag eller inom sjukvården. Det gav idé 
och möjlighet till den här rapporten som kommer att handla om 
förändringsbenägenhet och förbättringsarbete av en mindre process på ett 
medelstort serviceföretag.  

1.2 Problembeskrivning och forskningsfrågor 
Det är vanligt att det finns en underförstådd tanke om att förändringar är 
detsamma som förbättringar och framsteg. Det visas i bland annat politiken och i 
arbetslivet, att politiker och arbetsgivare vill förändra och sträva framåt. 
Kopplingen mellan förändring och framsteg är långt ifrån självklar, förändring 
kan lika gärna innebära förfall och försämringar (Ahrne & Papakostas. 2014). 
Författarnas intryck är att man i forskning om organisationers förändring varit 
dåliga på att specificera och säga vad som egentligen menats med förändring och 
vad som ses som en förändring. Att vara förändringsbenägen och arbeta aktivt 
med förändringar är något företag ser som självklart idag. Problemet kan vara att 
företag vill vara så förändringsbenägna att de glömmer att sträva efter förbättring, 
vilket kan resultera i att de istället försämrar deras processer.    

Idag finns en stor del av förbättringsmöjligheterna i det administrativa 
arbetsflödet, tidigare har fokus legat på att studera och förbättra processerna som 
är kopplade till tillverkning. Det har inneburit att andra processer har försummats 
och inte fått samma fokus (Bergman & Klefsjö. 2012). 
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Det är viktigt för organisationer att hela tiden deklarera och prata om förändring 
för att lösa olika problem som finns inom organisationen. Förändring i en 
organisation värderas högt och ses som något organisationer gärna vill 
åstadkomma. Det Ahrne & Papakostas (2014) frågar sig är hur allt prat om 
förändringar går ihop med att de flesta förändringar inte ger det resultatet som 
företaget planerat eller tänkt sig. Det behöver inte alltid betyda att förändringen 
misslyckas, utan endast att förändringen ger obetydliga och icke mätbara resultat.  

Dessa funderingar mynnar ut i två intressanta frågeställningar; 

• Vilka faktorer spelar in då en förändring leder till en förbättring? 

• Hur kan medelstora serviceföretag arbeta för att förändringar blir till 
förbättringar? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka, dokumentera och identifiera en 
ärendehanteringsprocess på ett medelstort serviceföretag i Göteborg. Genom att 
identifiera processen och intervjua de anställda, se hur företaget arbetar med 
förändringsarbete och ge förslag och riktlinjer för hur en förändring kan bli till en 
förbättring. 

Målet med undersökningen är att utifrån resultatet dra slutsatser kring vad det är 
som gör att en förändring blir till en förbättring av en process. Målet med 
rapporten är även att ta fram riktlinjer som medelstora serviceföretag kan förhålla 
sig till och arbeta efter när de vill förbättra sitt förändringsarbete.  

1.4 Avgränsningar  
På grund av begränsad tidsdisposition kommer undersökningen endast att studera 
en enskild process på ett specifikt serviceföretag lokaliserat i Göteborg. Företaget 
har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm men undersökningen kommer att ha 
fokus på en specifik process som sker på Göteborgskontoret. För att få ett mer 
välgrundat och pålitligt resultat skulle undersökningen i framtiden kunna 
genomföras på fler serviceföretag och olika typer av processer. Då kan den sättas i 
relation till andra processer och ett mer omfattande och välgrundat resultat kan fås 
fram. 
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1.5 Disposition  

 

Inledning 
•  Uppsatsen inleds med en presentation av fallstudien och bakgrund till 

undersökningen. För att beskriva varför ämnet är relevant att studera har en 
problemdiskussion med tillhörande forskningsfrågor forumlerats. Det följs 
av syfte, mål och avgräsningar med studien.   

Teoretiskt ramverk 
•  Under kapitlet teoretiskt ramverk presenteras de teorier som studiens analys 

är uppbyggd av. Kapitlet är uppbyggt av fyra huvudkategorier; Process, 
Förändring, Modeller och Verktyg samt Ledarskap. 

Metod 
•  Metodkapitelt börjar med att presentera fallstudie som undersökningsgrund 

för att sedan presentera vilken forskningsstrategi som använts. Även 
datasamlingsmetod, urval, intervjumetodik, forskningsetiska aspekter och 
kvalitet på forskning presenteras. 

Empiri 
•  Kapitlet öppnas med en presentation av företaget, processen och de personer 

som har blivit intervjuade. Därefter är empirin indelad i fyra kategorier; 
Systemet, Ledarskap, Medarbetarnas delaktighet och Drivkraft. 

Analys 
•  I analyskapitlet analyseras materialet genom att det teoretiska ramverket 

ställs mot resultatet. Analysen presenteras på samma sätt som resultatet med 
start av processen för att sedan landa in i de fyra kategorierna. 

Diskussion 
•  I det här kapitlet kommer en diskussion att föras kring resultatet och 

analysen. Vi kommer ta upp egna teorier om fallstudien och ge förslag till 
framtida forskning. 

Slutsats 
•  I kaptilet kommer våra slutsatser att redogöras som utgår från resultatet och 

det teoretiska ramverket.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 
Under kapitlet teoretiskt ramverk presenteras de teorier som studiens analys är 
uppbyggd av. Kapitlet är uppbyggt av fyra huvudkategorier; Process, Förändring, 
Modeller och Verktyg samt Ledarskap. 

2.1 Vad är en process? 
Enligt Bergman & Klefsjö (2012) kommer begreppet process från latinets 
“processus” och “procedere” vilket ungefär betyder “gå framåt” eller 
“framåtskridande”. Med tiden har begreppet kommit att betyda att ett förlopp går 
långsamt framåt. Bergman & Klefsjös (2012) definition av begreppet process är;  
 

“En process är ett nätverk av aktivitet, som upprepas i tiden, och vars 
syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund” 

 
Det går även att påstå att en process handlar om relationen mellan grupper och 
människor, mellan systemet och dess omvärld. Att en process är en motsats till ett 
statiskt tillstånd, att en process handlar om rörelse eller förändring (Ahrenfelt. 
2013). Ett företags processer ska tillfredsställa och göra sina kunder nöjda med 
det som processen producerar. Det är viktigt att processen har kundfokus och att 
företaget minimerar resursåtgången för att tillfredsställa processens kunder 
(Bergman & Klefsjö. 2012).  
 
Det är angeläget att identifiera processen, för att det är utifrån den företagen kan 
genomföra förbättringar i verksamheten. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) finns 
en stor del av förbättringsmöjligheterna i administrativa arbetsflöden. Tidigare har 
fokus varit att studera och förbättra processer kopplade till tillverkning, medan 
andra typer av processer har försummats. 

2.1.1 Flödesschema 
För att definiera en process måste slutet och början identifieras. Processen har 
även en kund och en leverantör och längs vägen finns ett nätverk av aktiviteter. 
Nätverket av aktiviteterna skapar tillsammans ett värdeskapande resultat genom 
att de upprepas gång på gång (Bergman & Klefsjö. 2012). 
 
Ett sätt att kartlägga en process är att skapa flödesscheman där de olika 
aktiviteterna identifieras. Genom att göra ett flödesschema skapas kunskap om 
processen vilket är av stort värde när företag vill arbeta med förbättringar. 
Flödesschema skapar en gemensam bild av vad som sker, eller inte sker, i 
dagsläget (Bergman & Klefsjö. 2012). 
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2.2 Vad innebär förändring? 
Enligt Nationalencyklopedin (1997) har frågorna om förändringens natur följt den 
västerländska filosofin och naturvetenskapen sedan deras begynnelse hos 
försokratikerna. Att fundera och vilja verka för förändring är därför ingenting som 
uppkommit i modern tid, utan det har följt med oss sedan människan började 
sträva framåt. Viljan att hitta nya lösningar och arbetssätt är något som funnits 
med oss människor länge.  
 
Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att det vi vanligtvis tänker på när vi pratar om 
förändring är planerade och hierarkiskt styrda förändringar. Författarna uttrycker 
sig på följande sätt;  
 

“Det innebär att förändringen är ett resultat av avsiktliga handlingar där 
människor förändrar organisationer för att förbättra situationen eller för 
att anpassa sig till en situation som de tror kommer att uppstå”.  

 
Att förändra en situation kan komma på initiativ av en organisations ledning, men 
det kan även komma från att de anställda stöter på nya förhållanden som de 
spontant måste anpassa sig efter (Ahrne & Papakostas. 2014). Något Ahrne & 
Papakostas och Jacobsen & Thorsviks synsätt har gemensamt är att förändring 
sker genom att anpassa sig efter eller förbättra en uppkommen situation.  
 
Ahrenfelt (2013) anser att man ska dela in förändringar i första och andra 
ordningen. Författaren menar att man måste identifiera vilken typ av förändring 
som kommer att behöva genomföras. 
 

• Med förändring av första ordningen avses att man gör en förändring inom 
systemet. Det innebär att man genomför en förändring från ett inre 
tillstånd till ett annat utan att nuvarande system förändras.  

• Med förändring av andra ordningen förändras hela systemet. Vid en 
förändring av andra ordningen så förändras både tankemönster och 
agerande vilket leder till att hela systemet blir förändrat (Ahrenfelt. 2013). 

 
Författarna Ahrne & Papakostas (2014) påstår att förändring måste innebära en 
olikhet, att det måste vara något som inte riktigt liknar någonting som funnits 
tidigare. Det måste vara något som innebär en förändring i kvalitet, alltså 
någonting som inte funnits tidigare inom organisationen eller på den platsen. Det 
betyder att förändring inte bara handlar om något nytt för tillfället, utan även en 
rumslig dimension.  
 
Ahrenfelt (2013) talar om förebyggande förändringsarbete vilket syftar till att 
företag eller organisationer ska överleva över tid, att de inte ska vänta in krisen. 
Det innebär att man hela tiden ska arbeta aktivt med förändringsarbete och se det 
som att det alltid finns något att förändra. Förebyggande förändringsarbete anses 
som det svåraste men som det mest givande. 
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2.2.1 Lyckat förändringsarbete 
Det finns flera återkommande kännetecken vid framgångsrikt förändringsarbete 
enligt Jacobsen & Thorsvik (2014). En viktig punkt är att det har skapats en tydlig 
vision av vad man vill uppnå med förändringarna och att man formulerat en 
strategi för hur förändringsprocessen ska genomföras. Punkten stämmer bra 
överens med Abd El-Shafy et al. (2019) bild som påstår att framgångsrik 
förändring sker genom användningen av ett planerat tillvägagångssätt med hjälp 
av ramar för förändringsarbete. Jacobsen & Thorsvik (2014) tar även upp att det 
är viktigt att vision och strategi kommuniceras till hela organisationen. 
Informationen kommuniceras på så sätt att den motiverar anställda att delta i 
förändringsprocessen. Författarna menar att det är viktigt att förändringarna 
befästs i nya strukturer och processer.  
 
Som tidigare nämnts delar Ahrenfelt (2013) upp förändring i första och andra 
ordningen. Författaren menar att för att genomföra ett lyckat förändringsarbete är 
det viktigt att man tar reda på vilken förändring som måste genomföras. Om fel 
ordning används kommer aldrig organisationen eller företaget att utvecklas.  
 
Milliken (2012) har tagit fram fem viktiga nycklar, som stämmer bra överens med 
de punkter Jacobsen & Thorsvik (2014) tar upp, för att lyckas med 
förändringsarbete i en organisation. Första punkten Milliken (2012) nämner är att 
företaget ska göra en nulägesanalys kring behovet av att förändras och hur 
förändringsbenäget företaget är. Punkt två är att företaget tydligt ska ange målen, 
definiera innehållet och beskriva processen som ska förändras. Punkt tre är att 
informera de inblandade om orsakerna till förändringen, fördelarna med 
framgångsrikt genomförande och detaljerna i förändringen. Fjärde punkten är att 
företaget ska utveckla ett utbildningsprogram för att motverka motstånd från 
anställda för att det ska bli lättare att uppnå målen. Femte och sista punkten 
handlar om att använda prestandamätningar och att företaget ska skapa mål för de 
ekonomiska resultaten. Milliken (2012) anser att det är viktigt att övervaka 
framsteg och vidta åtgärder för att hålla sig i rätt riktning.  

2.2.2 Motstånd till förändring 
Att en förändring ofta möts av någon typ av motstånd är något de allra flesta som 
arbetat med förändring vet om enligt Jacobsen & Thorsvik (2014). Det gäller 
framförallt när en upprepad förändring genomförs på en tidigare förändring. Det 
visar sig som stress och frustration hos de inblandade och försvagar uppslutningen 
kring förändringen. Motstånd mot förändring är inte alltid något som behöver vara 
något negativt, motståndet grundar sig ofta i att personen i sig försvarar något 
personen tycker är rätt och riktigt (Jacobsen & Thorsvik 2014).  
 
Ahrenfelt (2013) skriver att en förutsättning för att förändring ska skapas och att 
de mål som satts upp ska nås är att medarbetarna är delaktiga. Delaktighet innebär 
inte att medarbetarna inte ska göra motstånd till förändring eller uppträda som 
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dockor utan hjärnor eller bara vara ja-sägare. Chefer och medarbetares motstånd 
mot en förändring kan gynna kreativiteten samt ibland vara nödvändig i 
förändringsprocessen. 
 
Enligt Sveningsson & Sörgärde (2015) fanns det tidigare en mer traditionell bild 
av motstånd. Då ansågs motstånd som något som till varje pris skulle motarbetas, 
medan det idag ses som något man ska ha en bejakande och välkomnande 
inställning till. Sveningsson & Sörgärde (2015) anser att man ska se motstånd som 
ett värdefullt bidrag i förändringsprocessen.  
 
Milliken (2012) tar upp motstånd mot förändring i fjärde punkten i sina “nycklar 
till framgångsrikt förbättringsarbete” och menar att man ska satsa på ett 
omfattande utbildningsprogram för att de anställda ska vara delaktiga och förstå 
förändringen. Författaren anser att de flesta människor är rädda för förändring, 
och att många motstår förändringar som ett resultat av sin rädsla. 

2.2.3 Lewins förändringsmodell 
Som nämnts ovan sker ett lyckat förändringsarbete med ett planerat 
tillvägagångssätt. En modell som kan användas för det är Kurt Lewins 
förändringsmodell. Tre-stegs modellen är en vanligt använd modell som är 
inriktad på mänskliga resurser och hur de påverkar förändringsprocessen. Lewin 
påstod att om de tre faserna kunde identifieras kunde man inte bara se på vilket 
sätt en grupp beter sig utan även vilka krafter som måste riktas mot förändringar 
(Abd El-Shafy et al. 2019). Kurt Lewins (1951) förändringsmodell beskriver 
förändringens tre faser (Se Figur 1). Lewin påstår att en förändring sker enligt de 
tre faserna; Upptining, Förändringsfasen och Återfrysning. 
 

1. Upptining (Unfreeze) 
Den första förändringsfasen innebär att organisationen måste förberedas och 
förstå att förändring är nödvändig. Det innebär att man måste bryta ner nuvarande 
situation och göra en nulägesanalys innan ett nytt sätt att fungera på kan byggas 
upp. I början tvingas i stort sätt organisationen mer eller mindre inse att sättet man 
arbetar på inte är permanent och att fastställda värden måste förändras. För att 
vara öppen för nya lösningar och nya arbetssätt måste den här fasen arbetas 
igenom. Resistens mot förändring är ofta sammankopplad med att den här fasen 
inte är helt avslutad. Lyckas de drivande med att ha en tydlig och klar 
kommunikation med medarbetarna är de mer villiga att acceptera förändringen 
och har lättare att släppa tidigare arbetssätt. Om upptiningsfasen genomförts på ett 
bra och välarbetat sätt finns det goda möjligheter att lyckas i nästa fas. 
 
 
2. Förändringsfasen (Transition) 
Nästa fas i Lewins modell är förändringsfasen. När väl upptiningsfasen är 
avklarad är det viktigt att kort därefter inleda förändringsfasen. Det är viktigt att 
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arbeta aktivt med förändringsprocessen för desto längre tid förändringsprocessen 
tar desto mer benägna är de anställda att falla tillbaka i tidigare vanor och 
arbetssätt. Genom att agera kraftfullt, lägga energi på förändringen och genomföra 
förändringen inom en kort tid kommer medarbetarna att förstå vikten av 
förändringen. För att göra förändringen mer målinriktad och effektiv bör alla 
parter som berörs av förändringen få möjlighet till att delta i 
förändringsprocessen.  
 
3. Återfrysning (Refreeze) 
Återfrysning är den tredje och sista fasen i Lewins förändringsmodell. När en 
förändring har genomförts i förändringsfasen är de anställda ofta benägna att falla 
tillbaka i sina tidigare arbetssätt och vanor. Det är därför viktigt att förankra den 
eller de förändringar som genomförts. Det är lämpligt att lägga tid på att bygga in 
förändringen i de system eller de arbetssätt man arbetar efter (Lewin, 1951).  

 
Figur 1 - Lewins förändringsmodell 

 
Lewins modell ger en allmän bild för att förstå organisatoriska förändringar. 
Eftersom de tre stegen av förändring är relativt breda och allmänna har betydande 
ansträngningar gjorts för att utarbeta dem. Ett exempel på modeller som är 
baserade på Lewins modell är “the planning model” utvecklad av Lippitt, Watson 
och Westley (Cummings & Worley. 2001). Enligt författarna förblir modellen 
noggrant identifierad inom området för organisationsutveckling, och används för 
att illustrera hur andra typer av förändringar kan genomföras. Till exempel har 
Lewins tre-stegs modell använts för att förklara hur informationstekniken kan 
implementeras mer effektivt. 
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2.3 Modeller och verktyg 

2.3.1 Ständiga förbättringar 
Att möta kundernas behov och ha försprång gentemot konkurrenterna på 
marknaden kan vara svårt och utmanande för en organisation. Kundernas behov 
ändras ständigt och det är viktigt att möta dessa för att företaget ska hålla sig 
relevant på marknaden. En avgörande del för att möta de utmaningarna som 
organisationen ställs inför är att arbeta med förändringar. Om en organisation ska 
lyckas med att arbeta med kontinuerliga förbättringar och innovation är det viktigt 
att inkludera medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga i förändringsarbetet 
samt förmedla känslan av att de känner sig sedda och hörda. Författaren skriver att 
det är viktigt att medarbetarna på eget initiativ känner att de vill vara delaktiga 
och påverka organisationen. (Ruisi 2017) 
 
Ruisi (2017) skriver att innovation inte kommer ur en kontrollerad situation. 
Författaren nämner att en faktor till att rädsla för förbättringsarbete uppstår kan 
grunda sig i rädslan för misslyckandet. Rädslan för misslyckande kan finnas i 
styrelserummet men även på “produktionsgolvet.” Innovation inom en 
organisation kommer alltså inte från en kontrollerad situation utan innovation 
skapas från spontanitet och kaos.  
 
Författaren ger tips på vad som är viktigt att ha i åtanke när organisationer vill 
arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete.  

1. Feedback är en viktig faktor i förbättringsarbetet. Det är viktigt att ha 
regelbundna möten inom företaget där feedback ges och produktionen 
diskuteras. Under mötena är det bra att fokusera på vad som kan göras 
idag som kan generera ett bättre resultat imorgon. Det är viktigt att ha en 
bra kommunikation med kunderna och för att en organisation ska kunna 
utvecklas är det viktigt att företaget får feedback från deras kunder 

2. Det andra tipset författaren nämner är att inte misslyckanden och misstag 
ska avskräcka innovation. Istället är det viktigt att både medarbetarna och 
organisationen ser varje misslyckande som ett tillfälle att lära sig något till 
framtida förbättringar 

3. Utvärdera viktiga strategiska frågor under veckomötena är det sista tipset 
författaren ger. Genom att ha regelbundna möten ger det möjlighet till att 
identifiera och arbeta med olika faktorer som påverkar den ständiga 
förbättringen inom organisationen. En fråga som kan ställas under mötena 
är; Vad finns det för något som kan göras bättre? Genom att ställa frågan 
öppnar man upp för möjlighet till feedback och ledningen engagerar och 
inkluderar medarbetarna i förbättringsarbetet (Ruisi 2017) 
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2.3.2 Förbättringsverktyg 
PDCA-cykeln (Se Figur 2) är ett verktyg som används i samband med 
förbättringsarbete inom organisationer. Johnson (2016) nämner att organisationer 
använder förbättringsverktyget för att implementera förbättringsförslag och  utföra 
uppföljningar för att säkerhetsställa att förändringar efterföljs och genererar 
resultat. PDCA-cykeln är uppbyggd av fyra olika steg; Plan, Do, Check, Act.  
 

Plan: Första steget innebär att organisationen ska identifiera problemet 
som har uppstått och analysera bakgrunden till problemet och vilka 
påföljder som problemet kan orsaka.  

 
Do: När organisationen har identifierat och analyserat problemet är nästa 
steg att utforma lösningar för att eliminera problemet och implementera 
lösningarna i arbetssättet. 

 
Check: När en lösning är implementerad ska organisationen utvärdera 
resultatet och undersöka om förbättringsarbetet genererade det resultat 
som önskats.  

 
Act: Det sista steget innebär att organisationen ska standardisera lösningen 
för att undvika framtida liknande problem.  

 

 
Figur 2 - PDCA-cykeln 
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PDCA-cykeln återupprepas gång på gång för att kontinuerligt förbättringsarbete 
ska fortgå inom organisationen.  
 
Sreeram & Thondiyath (2015) skriver att PDCA är ett förbättringsverktyg som är 
enkelt att applicera i olika organisationer eftersom förbättringsverktyget är 
flexibelt. Flexibilitet är viktigt då förändringsbehoven har tendens att ändras för 
att organisationen ska kunna möta kundernas behov. Författarna nämner även att 
det är enkelt att integrera PDCA-cykeln med andra förbättringsverktyg inom till 
exempel Lean och Six Sigma.  
 
DMAIC är ett förbättringsverktyg som används för att underlätta för 
organisationer som arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete. 
Förbättringsverktyget används i många fall inom Six Sigma. DMAIC står för 
definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera. Marques & Matthé (2017) 
beskriver att om en organisation väljer att implementera verktyget i 
förbättringsarbetet krävs fullt engagemang av alla inkluderade parter och 
utbildning samt erfarenhet inom projektledarskap.  
 
Marques & Matthé (2017)  beskriver de fem olika faserna på följande sätt; 

Definiera: I första fasen ska organisationen skapa sig en djup förståelse 
om processen och samla data för att hitta problem som uppstår. När 
organisationen ska fördjupa sig i processen är det viktigt att inkludera fler 
parter som till exempel leverantörer, för att få ett trovärdigt resultat. 

 
Mäta: När ett problem har definierats är nästa steg att studera det specifika 
problemet mer ingående och göra mätningar samt analysera data för att 
bilda sig uppfattning om situationen. 

 
Analysera: Genom att använda sig av den information som organisationen 
fått fram i tidigare steg ska problemet analyseras. Organisationen ska 
studera orsaker till varför problemet uppstått och vad för effekter 
problemet orsakar. 

 
Förbättra: I fjärde fasen ska organisationen, med hjälp av den information 
som framkommit under de tidigare stegen, implementera 
förbättringsförslag för att eliminera problemet och på så vis förbättra 
processen.  

 
Kontrollera: Det är viktigt att organisationen följer upp och undersöker 
vad förbättringsförslaget resulterat i.  
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2.3.3 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling 
Bergman & Klefsjö (2012) skriver att offensiv kvalitetsutveckling innebär; 
 

“… man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett 
kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har 
fokus på organisationens processer.”  

 
Arbeta med processer, basera beslut på fakta, arbeta ständigt med förbättringar, 
skapa förutsättningar för delaktighet, sätt kunderna i centrum och utveckla ett 
engagerat ledarskap är de olika hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. 
Författarna skriver att teorin grundar sig i att organisationer ska fokusera på att 
förändra, förbättra och förebygga istället för att lägga tid på kontrollera samt 
reparera, vilket bidrar till ett mer hållbart arbetssätt för organisationen (Bergman 
& Klefsjö 2012). 
 
De sex olika hörnstenarna är; 
Arbeta med processer: Bergman & Klefsjö (2012) skriver att en process använder 
organisationens resurser och omvandlar dessa till en produkt eller tjänst som ska 
tillfredsställa kunden. Processen består av sammanhängande aktiviteter som 
transformerar resurserna till slutresultatet. För att kunna åstadkomma ett bra 
resultat och för att tillfredsställa kunderna är det viktigt att identifiera leverantörer 
som är inkluderade i processen.  
 
Basera beslut på fakta: Det är viktigt att organisationen samlar in data och 
information som de kan analysera för att minimera risken att slumpfaktorer får en 
avgörande betydelse. Om organisationen ska gå in med en ny produkt på 
marknaden är det viktigt att undersöka kundbehovet. För att kunna analysera 
information ger författarna förslag på sju olika förbättringsverktyg; Styrdiagram, 
Sambandsdiagram, Uppdelning, Datainsamling, Paretodiagram, Histogram och 
Orsaks-verkan-diagram.  
 
Arbeta ständigt med förbättringar: För att en organisation ska hålla sig relevant 
på marknaden och för att möta de externa kundkraven är det viktigt att de 
fokuserar på kontinuerligt förbättringsarbete. Genom att arbeta med ständiga 
förbättringar kan organisationer reducera antalet defekta enheter och därmed 
minska organisationens kostnader. Författarna nämner en grundregel inom 
kvalitetsutveckling, “Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till 
lägre kostnad.”.  
 
Det är viktigt att organisationen inte ser negativt på misslyckanden utan ser det 
som en lärdom. Om ett problem uppstår är det viktigt att de dokumenterar och 
analyserar problemet ordentligt för att undvika liknande problem. 
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Skapa förutsättningar för delaktighet: En faktor i en organisations 
kvalitetsutvecklingsarbete är medarbetarna. Medarbetarna ska ha möjlighet att 
aktivt delta i förbättringsarbetet, de ska få komma med egna idéer och de ska ha 
en roll i beslutsfattandet. För att skapa delaktighet med medarbetare och 
leverantörer, är det viktigt att erbjuda utbildning, fokusera på kommunikation 
inom organisationen med en tydlig delegering av arbetsuppgifter för att undvika 
missförstånd.  
 
Sätt kunderna i centrum: För att tillfredsställa kunderna och möta deras behov är 
det viktigt att organisationen satsar på kvalitetsarbete. Författarna skriver att “... 
kvalitet är ett relativt begrepp, som bland annat bestäms av konkurrensen på 
marknaden. En produkts kvalitet kan upplevas som starkt försämrad om 
konkurrerande produkt med bättre egenskaper dyker upp på marknaden.”. För att 
möta kundens behov är det viktigt att organisationen studerar och följer 
utvecklingen av marknaden för att ha möjlighet att tillfredsställa kunden.  
 
Utveckla ett engagerat ledarskap: För att ett företag ska bedriva ett lyckat 
förbättringsarbete är det viktigt med en engagerad ledare. Ett engagerat ledarskap 
bidrar till att de anställda känner sig trygga och inkluderade på arbetsplatsen. Den 
interna och externa kommunikationen inom en organisation påverkas av vilken 
typ av ledare som styr organisationen och för ett lyckat förbättringsarbete är det 
viktigt med bra kommunikation. Bergman & Klefsjö (2012) 

2.4 Ledarskap 
Modernt ledarskap handlar om att utveckla och kommunicera visioner samt 
inspirera andra till att identifiera sig med dem enligt Alvesson (2013). Författaren 
skriver om fyra olika ledarskapsstilar; 
 

• Instruera och anvisa - Stilen innebär att ledaren styr arbetet genom tydliga 
instruktioner. Ledarskapsstilen innebär hög uppgiftsorientering och låg 
relationsorientering.  

• Insäljning - Stilen innebär att ledaren ger direktiv, förklarar betydelsen av 
arbetet och önskat beteende från medarbetaren. Ledarskapsstilen innebär 
hög uppgifts- och relationsorientering. 

• Deltagande - Stilen innebär att ledaren försöker åstadkomma en 
gemensam problemlösningsförmåga och samarbete i gruppen. 
Ledarskapsstilen innebär hög relationsorientering och låg 
uppgiftsorientering. 

• Delegering - Stilen är applicerbar då medarbetarna är mogna att 
genomföra arbetet med egen entusiasm och är i behov av mindre styrning 
från chefen. Ledarskapsstilen innebär låg relations- och 
uppgiftsorientering. (Alvesson. 2013). 
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Jönsson & Strannegård (2009) skriver om ett ledarskap där chefen utövar sitt 
ledarskap tillsammans med medarbetarna. Enligt det synsättet så består 
ledarskapet av ett gemensamt ansvar och initiativtagande som utövas av 
medarbetarna och chefen. I det synsättet blir chefens roll att ha ett övergripande 
ansvar och involvera medarbetarna i väsentliga frågor som rör arbetsplatsens 
utveckling. Det genom att skapa en vilja och förmåga hos medarbetarna att dela 
på ansvarstagandet. För att synsättet ska fungera måste förtroendefulla relationer, 
känsla av gemenskap och meningsfullhet samt engagemang skapas (Jönsson & 
Strannegård. 2009). 
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3. METOD  
Metodkapitlet börjar presentation av fallstudie som undersökningsgrund för att 
därefter presentera vilken forskningsstrategi som använts. Även 
datainsamlingsmetod, urval, intervjumetodik, forskningsetiska aspekter och 
kvalitet på forskning presenteras. 

3.1 Metodologisk ansats  
Bryman (2018) skriver att en fallstudie är när ett enskilt fall studeras ingående och 
detaljerat. Det är en lämplig forskningsstrategi för undersökningen då en specifik 
organisation och process granskas samt analyseras. Författaren skriver “Det som 
skiljer en fallstudie från andra tillvägagångssätt är att forskaren oftast är 
intresserad av att belysa unika drag hos ett specifikt fall.”  
 
Bryman (2018) beskriver olika typer av fall som kan undersökas med hjälp av 
fallstudier och ett av fallen kallas för “Det representativa eller typiska fallet” där 
målet med studien är att undersöka en vardaglig eller vanlig situation och därefter 
beskriva de omständigheter och premisser som exponeras. Det fall som kommer 
att undersökas i den här rapporten är av följande karaktär.  
 
Ämnet för studien bestämdes i ett tidigt skede då undersökningar om förändrings- 
respektive förbättringsarbete på medelstora serviceföretag inte granskats i någon 
större utsträckning i tidigare undersökningar. Syftet med undersökningen är att 
skapa en generell bild av förändrings- och förbättringsarbete samt skapa riktlinjer 
som medelstora serviceföretag kan ta del av. 
 

3.2 Forskningsstrategi  
Bryman (2018) definierar några skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Författaren skriver att en skillnad mellan de två olika metoderna är 
“Forskarens uppfattning kontra deltagarnas uppfattning”. Författaren skriver att 
kvalitativ respektive kvantitativ forskning kan åskådliggöra olika 
intresseinriktningar. Det beror på att det naturvetenskapliga synsättet kan påverka 
resultatet när kvantitativ metod används i en undersökning, medan 
tolkningssynsättet kan påverka resultatet när en kvalitativ metod används. I en 
kvalitativ undersökning har forskaren en påverkan och styr undersökningen, 
eftersom det är forskarens intresse som styr intervjuerna och påverkar det resultat 
intervjuerna kommer att generera. I en kvantitativ undersökning är det inte 
forskaren som styr utan där är det deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten i 
undersökningen. Deltagarna har olika faktorer som de anser betydelsefulla och 
intressanta, vilket påverkar resultatet med studien.  
 
Eftersom undersökningen har fallstudie som undersökningsdesign kommer 
studien att baseras på en kvalitativ forskningsstrategi. Under undersökningens 
gång samlades det empiriska materialet in och analyserades utifrån det kvalitativa 
perspektivet. En nackdel med att använda kvalitativ forskningsstrategi som grund 
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för studien kan vara att forskningen blir subjektiv. Som tidigare nämnts är det lätt 
att undersökningspersonerna är subjektiva och värderar svaren och dess betydelse 
efter eget intresse och egna erfarenheter. Eftersom intervjuerna kommer att vara 
semistrukturerade utgår de från en intervjuguide, men möjligheten att precisera 
frågeställningarna finns vilket innebär att undersökningspersonerna har möjlighet 
att styra intervjun (Bryman, 2018). För att undvika att bli subjektiva skrevs en 
intervjuguide baserad på det teoretiska ramverket och för ett bredare perspektiv 
närvarade båda undersökningspersonerna på intervjuerna.  

3.3 Datainsamlingsmetod  
Resultatet i undersökningen är baserat på insamlad kvalitativ data från utvalda 
intervjupersoner som är involverade och relevanta för Företagets process. 
Intervjuguiden som ligger till grund för intervjuerna är semistrukturerade för att 
skapa struktur i svaren som kan vara av betydelse för forskningen. Genom att 
använda en semistrukturerad struktur skapas möjlighet till att fånga upp svar som 
låter intressanta och adekvata och därefter gå djupare in på ämnet (Bryman 2011). 
Intervjuguiden kommer att användas som grund, men därefter kommer frågorna 
att anpassas efter intervjuernas gång. Alla intervjuer spelades in och 
transkriberades för att undvika risken att gå miste om viktig information under 
intervjuerna då specifika citat kan gå förlorade. Författaren skriver att det är 
viktigt att uppfylla etiska krav under intervjuprocessen. Ett krav som låg i fokus 
under intervjuprocessen var konfidentialitetskravet det vill säga att det var viktigt 
att få intervjupersonerna att känna trygghet, så att de skulle känna sig bekväma 
med att utlämna information som kan upplevas känslig. Det är en av 
anledningarna till att alla intervjupersoner kommer att benämnas med fiktiva 
namn i rapporten (Bryman, 2011). Intervjuerna utfördes på Företagets kontor med 
personliga möten och båda undersökarna var närvarande under alla intervjuerna 
för att undvika subjektivitet. Som tidigare nämnts utformades en intervjuguide 
baserad på det teoretiska ramverk som togs fram tidigt i undersökningen. Genom 
att utföra intervjuerna framgick information kring förändringsarbete och 
processen som undersöks.  
 
Anledningen till att undersökningen genomförs utifrån kvalitativa metoder är för 
att bilda en uppfattning om processen och vad de anställda har för åsikter om 
processen. För att undersöka de forskningsfrågor som studien bygger på krävs 
information från den personal som är involverad i processen. För att utföra 
undersökningen krävs det, som tidigare nämnts, detaljerad information kring 
processen, vilket kan vara svårt att få ut med hjälp av enkäter. I en intervju är det 
lättare att skapa förståelse och få mer detaljerade svar i jämförelse med en 
enkätundersökning. 
 
För att utföra studien samlades data genom litteraturstudier, vetenskapliga artiklar, 
doktorsavhandlingar och tidigare litteratur som diskuterar ämnet för att studera 
forskningsfrågorna. 
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3.3.1 Urval 
Respondenterna som blev intervjuade om företagets förändrings- respektive 
förbättringsarbete har blivit utvalda från ett slumpmässigt urval. Det finns två 
olika huvudtyper av slumpmässigt urval benämnda obunden slumpmässigt urval 
och stratifierade urval. Författaren skriver att genom att använda det stratifierade 
urvalet säkerhetsställs representativiteten med avseende på olika variabler som är 
förutbestämda. Genom att utföra ett stratifierat urval minskar de statistiska 
felmarginalerna och representativiteten går ihop med stratifieringsvariablerna. En 
negativ aspekt med att använda stratifierade urval är att urvalsförfarandet blir 
svårare (Esaiasson et al. 2017).  
 
Kontaktpersonen på Företaget ansåg att för att få ett så generellt svar som möjligt 
i undersökningen skulle intervjupersonerna ha olika roller inom avdelningen och 
respondenternas erfarenhet skulle variera. Urvalet av respondenterna blev då 
baserat på ett stratifierat urval då respondenternas roll inom företaget samt 
anställningstiden var olika betydande variabler.  
 
Respondenterna som blev intervjuade om den specifika processen som undersöks 
blev utvalda från ett icke slumpmässigt urval. Esaiasson et al. (2017) skriver att 
det finns fyra olika typer av renodlade icke slumpmässiga urval, de benämns som 
första-bästa urval, självselektionsurval, snöbollsurval och kvoturval. Författaren 
beskriver kvoturval;  
 
“… utgångspunkten här är att man har kännedom om hur populationen ser ut 
med avseende på ett antal allmänt relevanta egenskaper…”.  
 
Författaren skriver att kvoturval är den typ av urval som har det bästa ryktet av de 
olika icke slumpmässiga typerna. För att få ut ett relevant resultat av intervjuerna 
som hade fokus på processen, utfördes ett kvoturval. Med hjälp av 
kontaktpersonen på företaget framgick det att två personer var extra insatta i 
processen då båda hade team leader som roll. Utifrån den kännedomen valdes 
respondenterna ut till intervjuerna kring processens uppbyggnad.  

3.3.2 Intervjumetodik 
Vid varje intervjutillfälle var respondenterna medvetna om syftet med intervjun 
och de hade blivit informerade om ämnet som skulle diskuteras. Genom att 
informera om intervjuernas innehåll skapar undersökaren en trygghetskänsla 
vilket generellt kan generera i en bättre inställning till intervjun. Som tidigare 
nämnts baserades intervjuerna på en intervjuguide men respondenterna hade 
möjlighet att tala fritt. Intervjuguiden såg likadan ut för varje respondent men på 
grund av att intervjuerna var semistrukturerade blev resultaten olika. Under 
intervjusituationen är det bra att ha intervjuguiden som grund men det är viktigt 
att följa intervjupersonen och öppna upp för nya diskussioner och följdfrågor som 
inte finns med i intervjuguiden. (Thomsson 2010) 
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3.4 Forskningsetiska aspekter  
Bryman (2018) skriver att det finns olika etiska aspekter som är viktiga att ta 
hänsyn till när en undersökning utförs. Några principer som författaren nämner är; 
 
Informationskravet: Det innebär att intervjupersonen ska bli informerad om 
undersökningens syfte. Det är viktigt att forskaren är tydlig i kommunikationen 
med respondenterna så personerna är medvetna om vad som förväntas av dem. 
Enligt informationskravet är det viktigt att informera deltagarna att det är frivilligt 
att ställa upp i undersökningen och att de ska ha möjlighet att hoppa av.  
 
Samtyckeskravet: Det är viktigt att respondenterna medverkar i undersökningen av 
egen vilja och att de inte behöver känna sig tvingade till att delta. Om en 
minderårig ska delta i undersökningen är det viktigt att vårdnadshavare godkänner 
deras medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet: Deltagarnas uppgifter ska behandlas med konfidentialitet 
under hela undersökningen. Obehöriga ska inte ha möjlighet att komma åt de 
deltagandes personuppgifter.  
 
Nyttjandekravet: Den information som framkommer i intervjuerna och under 
undersökningen får endast användas i forskningssyfte och inte under några andra 
omständigheter. (Bryman 2018) 
 
Under undersökningen har alla etiska principer som nämnts ovan följts, det har 
varit fokus på kommunikationen med de deltagande och genom hela rapporten är 
alla deltagande, inklusive företaget, anonyma.  

3.5 Kvalitet 

3.5.1 Reliabilitet  
Reliabiliteten på en undersökning fokuserar på om en undersökning skulle 
generera samma resultat om den skulle utföras på nytt. Det kan vara så att 
undersökningen har påverkats av slumpmässiga faktorer som påverkar dess 
resultat. Om en undersökning grundas i kvantitativa metoder är reliabilitet aktuellt 
då undersökaren har möjlighet att påverka resultatet utifrån egna tolkningar och 
intressen (Bryman 2018). David et al. (2011) förklarar att 
undersökningspersonerna kan ge olika svar vid olika intervjutillfällen vilket kan 
påverka reliabiliteten. Författarna skriver att det är omöjligt att eliminera alla fel 
men för att uppnå en förbättrad reliabilitet är det viktigt att undersökarna är 
skickliga när de utför intervjuerna. För att stärka undersökningens reliabilitet 
närvarade två undersökare vid varje intervjutillfälle och båda var pålästa och 
förberedda. Intervjuguiden var utformad efter det teoretiska ramverket för att 
skapa en struktur på intervjun. För att stärka reliabiliteten i framtiden kan 
respondenterna intervjuas vid flera tillfällen för att se om de nya svaren stämmer 
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överens med den första intervjun, men på grund av begränsad tidsdisposition 
utfördes endast en intervju med varje respondent.   

3.5.2 Validitet  
David et al. (2011) skriver att validiteten på en undersökning kan vara komplex att 
förstå då den kan delas in i olika kategorier. Författarna skriver att de olika 
underavdelningarna heter kriteriervaliditet, prediktiv validitet, innehållsvaliditet, 
begreppsvaliditet och de två mer generella validitetstermerna benämns som extern 
och intern validitet. Författarna skriver att intern validitet fokuserar på att bevisa 
att variationen hos den beroende variabeln inte påverkas av andra faktorer. Extern 
validitet påverkas av undersökningens urval då extern validitet innebär 
utsträckningen av undersökningen och om resultatet kan generaliseras till större 
populationer respektive miljöer. För att stärka undersökningens externa respektive 
interna validitet låg ett stort fokus på urvalet. 
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4. EMPIRI 
I empirin redogörs för de intervjuer som genomförts med två team leaders och 
fem intervjupersoner. Alla arbetar på Företaget och intervjuerna är genomförda på 
företagets kontor i Göteborg. Delen börjar med en presentation av Företaget och 
deras ärendehanteringsprocess. Efter presentationen redovisas två flödesscheman 
av processen från två perspektiv skapade tillsammans med team leaders från 
teknik och service. Därefter presenteras de fem intervjupersonerna för att läsaren 
ska få en tydlig bild av respondenterna.  

4.1 Företaget och ärendehanteringsprocessen 
Fallstudien till rapporten har gjorts på ett företag grundat 2008 i Västsverige. 
Företaget är ett medelstort serviceföretag med ungefär 130 anställda. De erbjuder 
helhetslösningar inom digitalisering, vilket innebär att de säljer digitala verktyg, 
arbetar med digitalt innehåll och tjänster samt kompetensutveckling för olika 
organisationer. Företaget erbjuder service på sina tjänster och produkter. Servicen 
innebär försäkringar, reparationer och annan praktisk hjälp med fysiska verktyg. 
Företaget erbjuder sina tjänster till både privat och offentlig sektor. Vid de affärer 
som sker mot offentlig sektor är avtalen styrda av upphandlingar och tydligt 
skrivna avtal. Företaget har önskat att vara anonyma och kommer därför att 
benämnas som Företaget genom hela rapporten.  
 
Processen som studerats i den här fallstudien kallas för 
“ärendehanteringsprocessen” och innefattar hela flödet från det att ett ärende läggs 
på ett defekt verktyg, försäkringshantering, reparationer till att verktyget är 
tillbaka i bruk hos kunden. Processen är nyligen omarbetad och ett nytt system har 
implementerats på företaget. Efter att processen uppdaterats har Företaget upplevt 
att förbättringar kring kontroll, kvalitet, visualisering och standardisering har 
skett, men ännu är inte processen felfri och komplett. Processen ägs av 
serviceavdelningen och har studerats ur två perspektiv; teknik och service. 
Serviceavdelningen är uppdelad på två avdelningar, teknikavdelningen och 
serviceavdelningen. På Teknik ligger större fokus på verktygens fysiska flöde, 
medan Service lägger mer fokus på verktygets kommunikationsflöde. En central 
del i deras dagliga arbete är deras ärendehanteringssystem, som i rapporten 
kommer att benämnas som Systemet. Hur avdelningarna arbetar med processen, 
alltså Företagets arbetssätt, är även det en stor del av fallstudien. För att förstå vad 
medarbetarna beskriver och för att kunna studera arbetssättet kring processen samt 
hur de anställda upplever förändrings- och förbättringsarbetet på avdelningen 
identifierades processen och flödesscheman skapades. Två flödesscheman 
skapades för att både identifiera verktygets fysiska flöde och verktygets 
kommunikationsflöde under ett ärende. De två flödesscheman visar samma 
process ur två olika perspektiv.  
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4.1.1 Ärendehanteringsprocessen teknikavdelning 
I flödesschemat (Se Figur 3) nedan visas Tekniks perspektiv på 
ärendehanteringsprocessen. Som nämnts ovan ligger fokus på verktygets fysiska 
flöde vid ett ärende. Flödesschemat är skapat i dialog med team leader för 
teknikavdelningen.  
 

 
Figur 3- Ärendehanteringsprocessen teknik 
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4.1.2 Ärendehanteringsprocessen serviceavdelningen 
I flödesschemat (Se Figur 4) nedan visas Services perspektiv på 
ärendehanteringsprocessen. Som nämnts ovan ligger fokus på verktygets 
kommunikationsflöde vid ett ärende. Flödesschemat är skapat i dialog med team 
leader för serviceavdelningen.  
 
 
 

 
Figur 4 - Ärendehanteringsprocessen service 

4.1.3 Presentation av intervjupersoner 
Som tidigare nämnts, i metodavsnittet utfördes både ett stratifierat urval och ett 
kvoturval för att få fram respondenterna till intervjuerna. Under hela 
intervjuprocessen följdes den etiska regeln konfidentialitetskravet, vilket är 
anledningen till att intervjupersonerna och företaget är anonyma. För att skapa 
tydlighet kommer företaget ha det fiktiva namnet Företaget och 
intervjupersonerna kommer att ha de fiktiva namnen Person 1, Person 2, Person 3, 
Person 4 och Person 5.  
 
Person 1  
Person 1 har arbetat på Företaget i ungefär sex och ett halvt år och är anställd på 
serviceavdelningen. Personens huvuduppgifter är skadereglering, kundmöten och 
ärendehantering. Personen är anställd och har team leader samt chefen ovan sig i 
hierarki. Personen är inte utsagt ansvarig för förbättringsarbete men förväntas, 
som anställd på avdelningen, delta i förändringsarbetet. 
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Person 2 
Person 2 har arbetat på Företaget i ungefär två månader och är anställd på 
serviceavdelningen. Personen är nyanställd och har skadereglering som 
huvudsaklig arbetsuppgift. Personen har team leader samt chefen ovan sig i 
hierarki. Personen har ingen tidigare relation med företaget och ser på processen 
med helt nya ögon. Personen är inte utsagt ansvarig för förändringsarbete men 
förväntas, som anställd på avdelningen, delta i att se möjligheter till förbättringar i 
processen. 
 
Person 3 
Person 3 har arbetat på Företaget i snart två år och jobbar på företagets 
serviceavdelning. Personen är från början anställd som skadereglerare, men 
arbetar i dagsläget med kundkontakt och förbättringar av processen samt deras 
relativt nyimplementerade system. Personen har team leader samt chefen ovan sig 
i hierarki. Personen sitter med i en utvecklingsgrupp, med representanter från 
olika avdelningar på företaget, som förbättrar och utvecklar Systemet.  
 
Person 4 
Person 4 har arbetat på Företaget i sex års tid och är idag anställd som Key 
Account Manager. Personen har tidigare arbetat på diverse avdelningar på 
Företaget och har bra helhetsbild av Företaget. Personen är avtals- och 
kontoansvarig gentemot deras kunder, arbetar med försäljning, budgetuppföljning 
på projektnivå samt företagets erbjudande. Personen arbetar även med anbud och 
upphandling. Personen tillhör inte serviceavdelningen och har inte team leader 
eller chefen ovan sig i hierarki. Personen arbetar i relation och tillsammans med 
serviceavdelningen, men deltar inte aktivt i deras dagliga arbete och med 
ärendehanteringsprocessen. Personen deltar och arbetar med Företagets 
förändrings- och förbättringsarbete.  
 
Person 5 
Person 5 har arbetat på Företaget lite mer än 2 år och är anställd som team leader 
för serviceavdelningen. Tjänsten som personen har är nyskapad vilket innebär att 
den inte är helt klar och färdigutformad. Personen är ansvarig för ekonomin för 
hela serviceavdelningen. Personens tjänst är idag väldigt administrativ och direkt 
kopplad till ärendehanteringsprocessen. Personen är ansvarig för att driva 
förbättringsarbetet för Systemet, men är även delaktig i förändringsarbete av 
rutiner och arbetssätt. Personen är ansvarig för utveckling, förändring och 
arbetssätt i gruppen. Personen har chefen på serviceavdelningen ovan sig i 
hierarki. 
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5. RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna om förändringsprocessen, resultatet 
är uppdelat i fyra olika kategorier baserade på intervjusvaren. 
 

5.1 Systemet 
Något som alla de deltagande respondenterna nämnde under intervjuerna var 
ärendehanteringssystemet, Systemet, betydelse för deras dagliga arbete. Många av 
respondenternas svar kring förändrings- och förbättringsarbete landade på ett eller 
annat sätt in i Systemets utveckling eller uppbyggnad. Systemet är byggt av 
Företagets egna programmerare på deras dev-avdelning (utvecklingsavdelning) 
och är relativt nyimplementerat. Person 5 berättar att de tidigare hade flera olika 
system och dokument som inte kommunicerade med varandra. Det innebär att 
serviceavdelningen inte hade något standardiserat arbetssätt utan alla medarbetare 
hade mer frihet kring hur de ville hantera ärenden och att större utrymme för 
felaktig hantering fanns. Med det nya systemet fanns en målsättning att hålla så 
mycket som de kunde innanför systemet, så de inte ska behöva jobba så mycket 
utanför det primära Systemet. 
 

“Innan har vi haft så himla mycket flikar och mycket egna grejer och haft 
så mycket man ska in och ut i hela tiden. Nu vill vi liksom ha det här som 
huvudsystem”. 

 
För att ta fram det nya och fortsätta utveckla Systemet berättar Person 5 och 
Person 3 att en grupp bestående av representanter från olika avdelningar från hela 
Företaget tagits fram. På mötena uppdateras alla närvarande om vilka 
uppdateringar som skett sedan sist och nytt som programmerats i Systemet. På 
mötena sätts gemensamt en prioritet på vad som behöver utvecklas och vad som 
behöver tas fram samt hur de nya funktionerna ska fungera. Det är även på dessa 
möten som nya idéer kan lyftas och förändringsmöjligheter presenteras.  
 

“Där lyfter vi frågor från gruppen och vad som behöver förbättras och 
vad de jobbar på just nu. Så vi vet vad som händer liksom. Där sitter jag 
med och försöker lyfta och komma med idéer” 

Person 3 
  

Alla respondenterna är överens om att de arbetssätt och de rutiner som är 
inbyggda i Systemet blir till permanenta förändringar, men att det inte alltid 
behöver innebära att det blir till förbättringar. När vi ställde frågor kring vad som 
blir till permanenta och lyckade förändringar till Person 1 svarade hen följande; 
 

“Alltså egentligen att en förändring blir permanent har mycket med 
programmering att göra, så att det blir tillfälliga lösningar är ju att vi inte 
kan göra permanenta lösningar just nu” 
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När Person 4, som inte är en del av serviceavdelningen, fick frågan vilka av hans 
förslag till förändringar som blir till permanenta förbättringar svarade 
respondenten; 
 

“Några idéer som man har haft har väl blivit programmerade eller blivit 
inbyggda i Systemet och då blir det ju en permanent förbättring, sen kan 
det vara så att man vill peta i en rutin och då är det betydligt svårare att 
få den permanent.”. 

 
Person 4 anser även att det är viktigt att man antingen bygger in förändringen i 
Systemet eller förankrar förändringen på något sätt för att det ska leda till en 
förbättring och något som alla i gruppen arbetar efter. Person 4 anser att genom att 
bygga in förändringar i Systemet så minskar risken för att man utsätts för den 
mänskliga faktorn.  
 

“... behöver man ju bygga förutsättningar för att den här rutinen ska 
finnas kvar och leva oberoende av en person…” 

Person 4 
 

Som nämnts ovan är alla respondenter överens om att rutiner inbyggda i Systemet 
blir permanenta förändringar. Det finns ett stort fokus på förändringar och 
förbättringar, hur de kan förändra Systemet att verka så som de vill. Utvecklingen 
av Systemet ägs dock av programmerarna. Serviceavdelningen funderar mycket 
på förbättringar och förändringar av arbetssätt som inte är kopplade till Systemet, 
men har i det arbetet funnit svårigheter.  
 

“... men i nuläget så tänker vi mycket på vad som kan förbättras och om 
det är någonting som kan göras utan att blanda in våra programmerare 
eftersom de inte har så mycket tid. Men allt som oftast så landar det in i 
att de måste fixa något, i Systemet” 

Person 3 
 

De förändringar som inte kopplas till Systemet beskriver många av 
respondenterna som lösningar för att “släcka bränder”. Vissa av lösningarna som 
faller in under “släcka bränder” grundar sig i att de i framtiden ska bli långsiktiga, 
men att tiden inte finns för att bygga in dem just nu. Gruppen genomför ibland 
tillfälliga förändringar för att lösa en situation som uppstått, men att man har en 
vision kring att det senare ska resultera i en förbättring i deras arbetssätt. Det 
resulterar ibland i att gruppen funderar fram två förändringar till samma problem.  
 

“Ibland kan det typ vara såhär; så här kommer vi att lösa det i framtiden 
när vi kan programmera in detta. Hur gör vi så länge?” 

Person 1 
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Ett problem som nämns hos alla respondenterna är att programmerarna är väldigt 
upptagna och att det kan ta lång tid att få en förändring genomförd. De upplever 
att det sker två parallella förändringsarbeten, de som innefattar Systemet och de 
som sker runt omkring Systemet. Det kan bli ett stort problem när det handlar om 
att arbeta fram förändringar som leder till förbättringar för medarbetarna. Tiden 
och möjligheten att testa olika lösningar är oftast obefintlig. Det gör att gruppen 
ofta diskuterar olika scenarion och möjliga lösningar.  
 

“Jag tror att när någon kommer med ett förslag till en förändring så hålls 
det ofta en genomgående diskussion om hur vi tror att det kommer att 
fungera… Så vi måste ha en diskussion och ofta i slutet av diskussionen så 
har vi kommit fram till något som funkar. Då återstår bara steget att testa 
det i praktiken.”. 

Person 1 
 

I Systemet finns möjlighet att lägga “ärenden” på upptäckta 
förändringsmöjligheter. Då flaggar man till programmerarna vad som upptäckts 
och vad som skulle kunna göras annorlunda. Det gör att det finns ett formellt sätt 
att informera gruppen med representanter från olika avdelningar, men även ett sätt 
att kommunicera direkt med programmerarna. Person 4 anser att det är bra att det 
finns olika vägar till att flagga för förändringar; 
 

“För mig får det gärna finnas ett formell och ett informellt sätt att driva 
sina idéer och att man nödvändigtvis inte behöver styra i det, utan att man 
möjliggör att man får lov att göra på båda sätten liksom.”. 

 
Alla respondenterna är överens om att Systemet spelar en stor roll i deras 
förändringsarbete. På frågor om förbättringsarbete nämner samtliga respondenter 
utvecklingen av Systemet, hur Systemet ska följa processens fysiska flöde och 
kommunikationsflöde bättre. Medarbetarna vill att Systemet ska styra deras 
arbetssätt och att det ska finnas ett huvudsystem som de arbetar i. Deras mål kring 
förändringsarbete landar i princip alltid i att förändringen ska byggas in i Systemet 
och de andra förändringarna som sker ses som tillfälliga. 
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5.2 Ledarskap 
Alla respondenter, som är medarbetare på avdelningen, beskriver att chefen ger 
utrymme för frihet och eget ansvar. Chefen blandar inte sig inte i sakfrågor och 
mindre förändringar, utan där är gruppen fria att ta egna initiativ och själva driva 
förändringar. Person 3 berättar om att de testar och genomför små förändringar 
utan inblandning av chefen.  
 

“... det är inte alltid vi förankrar den med chefen innan vi går vidare. Utan 
vi börjar testa den och märker vi att… eller är det en ekonomisk fråga och 
något som är stort omväxlande så lyfter vi det vidare naturligtvis, och om 
vi lyfta det ännu högre gör vi det också, alltså till chefens chef. Men små 
förändringar genomför vi utan att fråga” 

Person 3 
 

Det råder en gemensam bild på avdelningen att de flesta förbättringsförslag 
kommer från gruppen, alltså nedifrån. Då handlar det oftast om arbetssätt och 
förändringar som kommer att bidra till att medarbetarnas arbetssätt kommer att 
förenklas eller bli mer effektivt. De förändringar som kommer uppifrån, det vill 
säga från chefen eller ledningen, handlar oftast om ekonomiska frågor, ett nytt 
krav från kunden eller större organisationsförändringar. Person 3 berättar att; 
 

“Jag skulle säga att det är olika men de flesta processerna eller utveckling 
kommer nog från gruppen generellt men det behöver inte vara så stora 
grejer. Sen lite större processer brukar ju komma uppifrån egentligen.” 

 
Person 1 bekräftar det som Person 3 berättar; 
 

“Jag tror oftast att det kommer nedifrån och då kommer det från de som 
jobbar med det, ser eventuella problem eller eventuell 
förbättringspotential. Kommer det uppifrån är det oftast för att kund har 
ställt ett krav eller liknande. Jag tror att om det kommer nerifrån så funkar 
det bättre, eller bättre ska jag inte säga men då har vi själva sett 
problemet liksom.  

 
Respondenterna talar om två personer när ledarskap nämns, team leader och 
chefen. Chefen har mer ansvar när det kommer till övergripande frågor och 
personalfrågor, medan team leader har mer ansvar över processen och för det 
dagliga arbetet. Medarbetarna söker upp chefen när de har specifika frågor, men 
team leader är mer närvarande och deltar i det dagliga arbetet. Person 2, som är ny 
på avdelningen, beskriver att personen uppskattar att team leader är närvarande.  
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“Team leader är hela tiden där och är närvarande och kollar hur det går 
med ärendena och försöker alltid driva på det lite. Det tror jag är väldigt 
bra, för som ny så vet man inte vad som är aktuellt.” 

Person 2 
 

Team leadern arbetar mer övergripande och strukturerar upp medarbetarnas 
arbetsuppgifter. Gruppen har veckomöten varje måndag där de tar upp 
förändringar som bör genomföras. Då är team leader drivande och delegerar ut 
vem som ska ansvara för vad och hur det ska genomföras. Person 2 upplever att 
team leadern lyssnar på de förslag som tas upp och de tankar och idéer som 
gruppen har.  
 

“Om man föreslår någonting så lyssnas det alltid och oftast finns det 
redan svar på det för att det är kanske ett vanligt förekommande problem. 
Jag föreslog någonting och då lyssnade team leadern och sa att det var 
svinbra men att det redan fanns.”. 

 
Att företaget, chefen och team leadern lyssnar på medarbetarnas förslag är något 
alla de intervjuade medarbetarna är överens om. De upplever att deras förslag till 
förändringar och förbättring tas emot bra och att de förslag de har lyssnas på. 
Person 1 säger; 
 

“Jag tror att de skulle lyssna på mig, men sen så kanske det inte är 
genomförbart, men det är en annan sak men jag tror att de skulle lyssna 
på mig iallafall, absolut”.    
    

Team leadern, Person 5, anser att det är viktigt att föra en dialog med gruppen, att 
alla är delaktiga och att gruppens idéer ska lyssnas på. Person 5 arbetar mycket 
med att få alla medarbetare att känna sig delaktiga i processen och att de 
förändringar man genomför är gemensamma beslut. Person 5 upplever att det är 
lättare och mindre smärtfritt att genomföra en förändring som gemensamt har 
arbetas fram och att förändringar i större grad leder till en förbättring då alla är 
delaktiga och förstår varför förändringen genomförs. Person 5 tycker att det är 
viktigt med gruppdiskussion, men även att se alla medarbetare som individer;  
 

“Man ska ju verkligen dels lyssna på dem och sen ta in det de säger och 
deras feedback. Sen sitta ner och få till några kortare tillfällen… Jag tror 
att det är viktigt att involvera alla mer, jag tror att det är en väldigt stor 
grej.”. 

 
Person 5 berättar om att fokus för tillfället ligger på uppdelningen av 
arbetsuppgifter och att alla ska vara lika delaktiga i processen. Person 5 och 
chefen har regelbunden uppföljning av det och arbetar aktivt med det; 
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“Så uppdelningarna blir bättre på alla plan och så det faktiskt blir jämnt 
fördelat rättvist i gruppen och att alla drar sitt strå i stacken liksom. Så 
det är väl något både chefen och jag försöker driva på i gruppen.”. 

 
För att sammanfatta medarbetarnas upplevelser av ledarskapet är delaktighet och 
frihet under ansvar två viktiga faktorer. Alla respondenter är nöjda med 
ledarskapet och de upplever att ledarskapet passar bra ihop med deras sätt att 
arbeta och deras process.  
 

5.3 Medarbetarnas delaktighet 
Som tidigare nämnts i delen om ledarskap är delaktighet någonting som lyfts av 
både team leader och medarbetarna. Alla respondenter från Företaget var överens 
om att företaget jobbar aktivt med förändringsarbete och att ledningen uppmuntrar 
de anställda till att vara delaktiga i förändringsarbetet. Det framgick i intervjuerna 
att serviceavdelningen hade måndagsmöten varje vecka där alla anställda fick 
möjlighet att lyfta tankar och idéer. Chefen har gett två anställda rollen som team 
leader och deras uppgift är att lyssna och ta till sig förslag från de anställda och 
driva vidare medarbetarnas idéer.  
 
Person 3 som arbetar aktivt med förändringsarbetet på avdelningen berättar i sin 
intervju; 
 

“Alla får komma med idéer… alltså det börjar ju med att det lyfts på 
måndagsmötena på service, att vi känner att det här måste bli bättre och 
så tar vi det därifrån liksom”. 

 
Person 5 är team leader och är överens med resterande respondenter om att de 
anställda har möjlighet att delta i förändringsarbetet och respondenten berättar 
även att det är många som faktiskt tar den möjligheten och visar att de vill vara 
med och delta i förändringsarbetet. Person 5 berättar följande; 
 

“...Oftast på måndagsmötena så sitter vi ner och jag tycker ändå folk är 
bra på att komma med feedback vad de tycker. Typ som att -vi borde 
förändra den här grejen och kan man ha en funktion för det här? Så 
många är med och har mycket åsikter om vad vi faktiskt kan göra bättre.”. 

 
Något som framgår i flera intervjuer är vikten av delaktighet. För att de anställda 
ska känna motivation till att följa de förändringar som bestäms är det viktigt att de 
får vara med och delta med egna synpunkter innan en förändring genomförs. 
Person 1 berättar att medarbetarna arbetar kontinuerligt med att hitta nya 
lösningar och förbättringsmöjligheter för att effektivisera det dagliga arbetet, 
vilket Person 1 anser är den största motivationen till att delta i förändringsarbetet. 
Respondenten berättar att eftersom de anställda dagligen arbetar i företagets nya 
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system är det medarbetarna som stöter på problem som de gemensamt med 
ledarna försöker lösa. Alla respondenterna är överens om att det är viktigt att de 
får framföra sina åsikter och komma med förslag eftersom det är de anställda som 
utför arbetet dagligen och därför vill de delta i förändringsarbetet.  
 

“Jag tror att en viktig del är att alla är delaktiga i den processen från 
första början, att man har en dialog med alla och att man kommer fram 
till ett beslut med alla. Så att det inte blir att några tycker det här borde vi 
göra och då kör vi på detta, utan att det ska vara ett gemensamt beslut vi 
har tagit. Vi tillsammans ser att vi kan förbättra det här och på grund av 
att vi tillsammans har kommit fram till det här så får vi tillsammans också 
ge det ett försök och gå vidare med det.”.  

Person 5 
 

Trots att respondenterna är överens om att företaget är öppet för förändringar och 
uppmuntrar de anställda att komma med förbättringsförslag nämner Person 4 att 
även fast företaget uppmuntrar till delaktighet finns det medarbetare som inte 
håller med. Intervjuperson 4 berättar att det kan grunda sig i hur deras idéer 
tidigare har omhändertagits av ledarna och ansvarig på avdelningen. Respondenter 
förklarar; 
 

“Får man bra respons på sina första tre idéer och det händer någonting 
av det eller två då av dem, då tangerar man ju gärna att fortsätta bolla 
sina idéer med folk, men blir man nedskjuten fem gånger i rad, då kanske 
man slutar ta upp det ens.”. 

 

5.4 Drivkraft 
Vad som motiverar de anställda till att delta i förändringsarbetet varierade hos de 
olika intervjupersonerna. Några av respondenterna ansåg att drivkraften till 
förändringsarbete kommer från de medarbetare som vill effektivisera 
arbetsprocessen medan Person 4 ansåg att kunden är drivkraften till en stor del av 
förändringarna.  
 

“Vi kanske kan ta en idé som kommer från en kund och polera och liksom 
ändra den men uppnå en liksom pain eller en gain hos en kund genom att 
fixa en grej som kunden anser skulle vara bra. Det kanske inte blir exakt 
som kunden tänkte men då kan vi kanske komma på en ännu bättre grej 
som hade löst problemet.” 

Person 4 
 

Det Person 4 menar och diskuterar under intervjun är att det är kunderna som 
företaget ska göra nöjda och därför är det viktigt att de får komma med 
synpunkter som kan leda till förändringar samt förbättringar i arbetsprocessen. 
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Person 1 anser inte att hen finner samma motivation till att förändra sitt arbetssätt 
om förändringen ska utföras för att tillfredsställa kunden. 
 

“... medan ibland får man direktiv att nu måste vi göra på det här 
jobbigare sättet, då är det mycket lättare att glömma bort, eller missa 
sådär just för att man inte känner sig motiverad på samma sätt 
personligen då.”. 

Person 1 
 

Person 1 berättar även att de förändringar som de anställda uppskattar och följer 
är de som implementeras för att effektivisera arbetssättet och göra det enklare för 
de anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Det framgår tydligt att de förändringar 
den anställda tycker är viktiga och värdefulla till största del är de som kommer 
nedifrån, från medarbetarna, som handlar om att förenkla arbetsprocessen.  
 
Ett ämne som var återkommande under alla intervjuer var att det var lätt för de 
anställda att återgå till tidigare arbetssätt och glömma bort eller strunta i de 
förändringar som implementerats i arbetsprocessen, vilket de som arbetade aktivt 
med förbättringar ansåg var frustrerande. Person 3 arbetar aktivt med 
förändringsarbete inom den specifika processen som undersöks och respondenten 
nämner i sin intervju att en stor drivkraft till att arbeta med förändringsarbete är 
när de anställda lyssnar och tar till sig de förbättringsförslag som presenteras samt 
om det är enkelt att genomföra och implementera sina idéer.  
 

“Det är roligare att jobba med förändringar om det är enkelt och om det 
är tydligt vad man ska göra. Så då tror jag naturligt att det blir kul att 
jobba med förbättringar tror jag. Sen så hade det nog varit roligare och 
mer motiverande att jobba med förbättringar om man känner att alla i 
grupper anammar det och lyssnar och liksom verkligen gör det man 
kommit fram till.”. 

Person 3 
 

Avdelningen har möten varje vecka där de lyfter förändringar som ska 
implementeras i arbetsprocessen och förslag om framtida förändringar. Flera av 
intervjupersonerna berättade att allt skedde muntligt under mötena och upplevde 
att det inte dokumenterades tillräckligt, vilket kunde leda till att flera av de 
anställda glömde bort att ändra sitt arbetssätt.  
 

“Vi sitter på måndagsmötena och så utnämner vi en ansvarig för olika 
förändringar, då brukar det ofta bli att vi litar på dem och att det blir 
gjort. Sen så om det inte blir gjort så är det nog någon som lyfter det igen 
efter någon månad. -Vad hände med detta? Det kunde nog varit en bättre 
uppföljning på många saker.”. 

Person 3 
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Intervjupersonerna nämner att det ofta skiljer sig mellan stora och små 
förändringar, de stora förändringarna tenderar att bli permanenta medan de små 
förändringarna lätt glöms bort. Person 3 anser att det kan bero på att de små 
förändringarna kan handla om små detaljer som måste ändras i de anställdas 
arbetssätt och att det är lätt att ramla tillbaka i det gamla arbetssättet som de 
anställda är vana vid. Respondenterna berättar att de stora förändringarna oftast 
brukar dokumenteras i en större utsträckning tillskillnad från de mindre 
förändringarna som ofta sker muntligt, vilket gör att det är enklare att komma ihåg 
och följa de större förändringarna. Person 4 berättar att det är lättare för de 
anställda att följa förändringarna som sker i Systemet än de förändringar som rör 
arbetssättet. 
 

“Nej men alltså några idéer som man har haft har väl blivit 
programmerade eller blivit i systemet och då blir det ju en permanent 
förbättring, sen kan det ju vara så att man vill peta i en rutin och då är det 
ju betydligt svårare att få den permanent… alltså om vi har någonting där 
vi inte kan förändra en struktur eller system eller där vi får stöd i en 
förändring, när vi inte får det så ligger det oftast på det goda minnet av de 
inblandade personerna, och då har vi ganska stor risk att utsättas för den 
mänskliga faktorn.”. 

Person 4 
 

Under intervjuerna berättar respondenterna vad de anser är nyckeln till ett 
framgångsrikt förändringsarbete och hur de kan lyckas driva igenom sina idéer på 
bästa sätt. Person 4 anser att det är viktigt att ha en bra kommunikation på 
avdelningen, mellan de anställda, chefen och kunden. Person 4 säger att för att 
lyckas implementera nya förändringsförslag och få de anställda att faktiskt ändra 
sitt arbetssätt, är det viktigt att sälja och förklara idéen på rätt sätt. Respondenten 
anser att ledarna ibland måste illustrera den nya idéen och vara noga med att 
förklara bakgrunden till varför förändringen måste implementeras i arbetssättet. 
Person 3 berättar om att det finns de som är kritiska till förbättringar, då de endast 
ser förbättringar som förändringar.  
 

“Sen är det ju klart att vissa är väl lite mer såhär kritiska till förbättringar 
för att man ser det som förändringar istället för förbättringar. Det beror 
ju också på vad det är för typ av förbättring, om det känns som det är 
någonting som kommer vara jobbigt och inte förbättra så mycket, då är 
det väl vissa som är mer motståndare till det och känner att det funkar som 
vi har det.  

Person 3  
 

Respondenterna hade alltså olika uppfattningar om vad som är drivkraften till 
förändringsarbetet inom avdelningen. Några respondenter ansåg att kunden var 
den största drivkraften medan resterande intervjupersoner ansåg att drivkraften till 
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förändringar grundar sig i att förenkla och effektivisera arbetssättet. Alla var dock 
överens om att de större förändringarna ofta dokumenteras och följs av de 
anställda medan de små förändringarna lätt kan glömmas bort. 
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6. ANALYS  
I analyskapitlet analyseras materialet genom att det teoretiska ramverket ställs mot 
det empiriska materialet. Analysen presenteras på samma sätt som resultatet med 
start av processen för att sedan landa in i de fyra kategorierna.  

6.1 Ärendehanteringsprocessen 
Bergman & Klefsjö (2012) skriver att det är viktigt att identifiera processen för att 
det är utifrån den som företag kan genomföra förbättringar i verksamheten, vilket 
blev första steget som genomfördes i fallstudien. Det resulterade i två perspektiv 
av processen, ett som visade det fysiska flödet och ett som visade 
kommunikationsflödet i ett ärende. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) finns en stor 
del av förbättringsmöjligheterna i administrativa arbetsflöden, vilket resulterade i 
att resten av fallstudien inriktade sig på kommunikationsflödet då det är där de 
mer administrativa arbetsflödena finns.  
 
Processen har kunder och en leverantör och längs vägen finns det ett nätverk av 
aktiviteter. Nätverket av aktiviteterna skapar tillsammans ett värdeskapande 
resultat genom att de upprepas gång på gång (Bergman & Klefsjö. 2012). 
Flödesschemat som skapades fokuserade därför på att identifiera de aktiviteter 
som finns mellan kund och leverantör för att skapa en förståelse för 
respondenternas arbetsgång och arbetssätt. Det resulterade i en ökad förståelse 
mellan undersökarna och de som intervjuades.  
 
För att tydligt förstå och se hur processen var uppbyggd valdes flödesscheman 
som verktyg. Det för att både medarbetarna, team leader och undersökarna tydligt 
skulle se hur processen var uppbyggd. Bergman och Klefsjö (2012) anser att 
genom att göra ett flödesschema skapas kunskap om processen, vilket är av värde 
när företag vill arbeta med förändringar kring processen. Flödesschema skapar en 
gemensam bild av vad som sker, eller inte sker, i dagsläget. Efter att de båda 
flödesscheman var skapade blev det tydligt och konkret att 
ärendehanteringsprocessen kan skilja sig beroende på vilket perspektiv den 
analyseras från. Det blev tydligt att start och slutmålet är detsamma oavsett från 
vilket perspektiv man tittar på processen. Startpunkten är att kund lägger ett 
ärende på ett verktyg i Systemet och att slutmålet varierar beroende på vilka 
aktiviteter som händer längst vägen.   
 
Milliken (2015) menar att det är viktigt att identifiera och beskriva processen 
innan förändringsarbete kan genomföras. I det andra steget nämns att företaget 
tydligt ska ange målen, definiera innehållet och beskriva processen. Att definiera 
processen är ett viktigt steg i DMAIC då första fasen är att organisationen ska 
skapa sig en djup förståelse om processen och samla data för att hitta problem 
som uppstår (Marques & Matthé. 2017). Då identifiering av processen är ett 
viktigt steg i många förbättringsmodeller blev det en naturlig start för studien, att 
sätta sig in och definiera processen som fallstudien har utgångspunkt kring.  
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6.2 Systemet 
Som nämnts i resultatet landade många av respondenternas svar kring 
förändrings- och förbättringsarbete på ett eller annat sätt in i Systemets utveckling 
och uppbyggnad. Alla respondenterna är överens om att Systemet har stor 
betydelse för deras arbetssätt och hur de arbetar med förändringar. Person 4 pratar 
om att det är viktigt att man bygger in förändringen i Systemet eller förankrar 
förändringen på något sätt. Ahrenfelt (2013) skriver att det finns två olika typer av 
förändringar, förändring i första och andra ordningen. Det är viktigt att skilja på 
om förändringen sker inom systemet eller om hela systemet måste förändras. 
Respondenterna är väldigt styrda av tanken om att förändringar innebär förändring 
av hela systemet således förändring av andra ordningen. Ahrenfelt (2013) menar 
att företaget och organisationen måste lägga tid och energi på att rätt ordning 
måste användas, om fel ordning används kommer aldrig organisationen eller 
företaget utvecklas.  
 
Ett uttryck som alla respondenter nämner är “släcka bränder”, vilket beskriver 
förändringar som genomförs tillfälligt vid en uppfattad krissituation. Det beskriver 
förändringar som genomförs utanför Systemet, det för att tid eller möjlighet att 
bygga in förändringarna i Systemet inte finns.  
 

“Ibland kan det typ vara såhär; så här kommer vi att lösa det i framtiden 
när vi kan programmera in detta. Hur gör vi så länge?” 

Person 1 
 
För att en organisation ska överleva över tid måste organisationen arbeta med 
förebyggande förändringsarbete och inte vänta in krisen (Ahrenfelt. 2013). 
Respondenterna berättar att fokus på släcka bränder, alltså förändra något när en 
krissituation uppstår, är något som de arbetar med dagligen. Det visar att teorin 
och Företagets arbetssätt skiljer sig, då Företaget ofta väntar in krisen innan de 
uppfattar att en förändring måste genomföras.  
 
Att ha fokus på att förankra och bygga in förändringar i system är inte fel, utan 
snarare tvärtom. Sista steget i Lewins förändringsmodell är “Återfrysning” vilket 
innebär att när en förändring har genomförts i förändringsfasen är de anställda 
benägna att falla tillbaka i sina tidigare arbetssätt och vanor. Det är därför viktigt 
att förankra de förändringar man genomfört. Det är lämpligt att lägga tid på att 
bygga in förändringen i de system eller de arbetssätt man arbetar efter (Lewin. 
1951). Alla respondenterna är inne på samma spår när det kommer till vilka 
faktorer som gör att en förändring blir permanent och till en förbättring av 
arbetssättet och det är att förändringen byggs in i Systemet.  
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“Några idéer som man har haft har väl blivit programmerade eller blivit 
inbyggda i Systemet och då blir det ju en permanent förbättring, sen kan 
det vara så att man vill peta i en rutin och då är det betydligt svårare att 
få den permanent.”. 

Person 4 
 

Ett förbättringsverktyg som kan användas är PDCA-cykeln där sista steget är 
“Act” som innebär att organisationen ska standardisera lösningen för att undvika 
framtida liknande problem (Johnson. 2016). Ett sätt att standardisera en lösning är 
att bygga in den i Systemet vilket ofta resulterar i att lösningen blir permanent. En 
standardiserad lösning innebär även att den inte är personbaserad och 
förändringen följs av alla de inblandade parterna.  
 

“... behöver man ju bygga förutsättningar för att den här rutinen ska 
finnas kvar och leva oberoende av en person…” 

 Person 4 
 
Ahrne & Papakostas (2014) skriver att initiativet till att förändra en situation kan 
komma från ledarna, men att de lika gärna kan komma från att en av de anställda 
stöter på nya förhållanden som de spontant måste anpassa sig efter. Då är det 
viktigt att de anställda vet hur de ska förmedla problemen de stöter på. Det finns 
möjlighet i Systemet att lägga “ärenden” på upptäckta förändringsmöjligheter. Om 
de anställda stöter på en situation de anser skulle kunna förändras kan de 
kommunicera direkt till programmerarna. Det skapar utrymme för ett formellt sätt 
att flagga för förändring, till skillnad från måndagsmötena som är mer informella. 
Det är något som uppskattas av de anställda, att de direkt i Systemet kan lägga in 
förbättringsförslag.  
 

“För mig får det gärna finnas ett formell och ett informellt sätt att driva 
sina idéer och att man nödvändigtvis inte behöver styra i det, utan att man 
möjliggör att man får lov att göra på båda sätten liksom.”. 

   Person 4 
 
Abd El-Shafy et al. (2019) påstår att en framgångsrik förändring sker genom 
användningen av ett planerat tillvägagångssätt med hjälp av ramar för 
förändringsarbete. Att ha möjligheten till att anmäla förbättringar direkt i 
Systemet är en typ av ram för förbättringsarbete. 
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6.3 Ledarskap 
Bergman & Klefsjö (2012) beskriver de sex hörnstenarna där en av hörnstenarna 
är “Skapa förutsättningar för delaktighet”. Det innebär att medarbetarna ska ha 
möjlighet att aktivt delta i förbättringsarbetet. Författarna anser att det är viktigt 
att fokusera på kommunikationen och ha en tydlig delegering och uppdelning av 
arbetsuppgifter. Uppdelning av arbetsuppgifter är någonting som team leader för 
Service och chefen arbetar aktivt med i dagsläget.  
 

“Så uppdelningarna blir bättre på alla plan och så det faktiskt blir jämnt 
fördelat rättvist i gruppen och att alla drar sitt strå i stacken liksom. Så 
det är väl något både chefen och jag försöker driva på i gruppen.”. 

Person 5 
 
Det tar även Jönsson & Strannegård (2009) upp i sitt synsätt, att chefens roll är att 
ha ett övergripande ansvar för att därefter involvera de anställda i frågor som rör 
arbetsplatsens utveckling. Det genom att skapa en vilja och förmåga hos 
medarbetarna att dela på ansvarstagandet.  
 
Författarna (Bergman & Klefsjö. 2012) tar upp att medarbetarna ska få komma 
med egna idéer och de ska få en roll i beslutsfattandet. Att ledarna lyssnar på 
medarbetarnas idéer och att de får ta egna beslut är något alla respondenter 
upplever. De beskriver att de upplever att Företaget och ledarna skulle lyssna på 
de förslag de skulle lägga fram och att de får lov att fatta beslut utan att det måste 
gå via chefen. Medarbetarna på Företaget känner sig delaktiga och involverade i 
arbetet kring förändringsarbetet.  
 
Att ledarna ska arbeta aktivt för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i arbetet 
skriver även Ruisi (2017) om. Författaren påstår att om en organisation ska lyckas 
med att arbeta med kontinuerliga förbättringar och innovation är det viktigt att 
inkludera medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga i förändringsarbetet 
och förmedla känslan att de känner sig sedda samt hörda. Att ledarna lyssnar på 
de anställda är något som alla respondenter upplever, Person 1 säger följande; 
 

“Jag tror att de skulle lyssna på mig, men sen så kanske det inte är 
genomförbart, men det är en annan sak men jag tror att de skulle lyssna 
på mig iallafall, absolut”.  

 
En annan av de sex hörnstenarna är “Utveckla ett engagerat ledarskap”. Ett 
engagerat ledarskap bidrar till att medarbetarna känner sig trygga och inkluderade 
på arbetsplatsen. Det bidrar till att företaget i större grad lyckas med 
förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö. 2012) Chefen på avdelningen har utsett 
en person till team leader på Service som ska vara närvarande och deltagande i det 
dagliga arbetet på avdelningen. Det har gjort att de anställda känner hög närvaro 
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av ledarskap i gruppen vilket är något vår respondent som är ny på Företaget 
verkligen uppskattar.  
 
Alvesson (2013) skriver om fyra ledarskapsstilar Instruera och anvisa, Insäljning, 
Deltagande och Delegering. Medarbetarna på Företaget berättar att team leadern 
för Service är närvarande och deltar i det dagliga arbetet, vilket innebär att team 
leadern har en Deltagande ledarskapsstil. Den ledarskapsstilen innebär att ledaren 
försöker åstadkomma gemensamt samarbete i gruppen och att gruppen ska lösa 
uppfattade problem gemensamt. Team leadern för Service är deltagande på alla 
veckomöten och deltagande i det dagliga arbetet. Chefen blandar sig inte i det 
dagliga arbetet i lika stor grad, men finns tillgänglig att söka upp vid problem eller 
frågor. Chefen litar på att medarbetarna klarar sitt arbete själva och tillämpar 
frihet under ansvar. Ledarskapsstilen chefen tillämpar är Delegering, vilket 
innebär låg relations- och uppgiftsorientering.  
 
Team leadern lägger stor vikt vid att medarbetarna ska vara engagerade i 
förbättring av processen och deras arbetssätt. Team leadern har som målsättning 
att arbeta med sina medarbetare och gemensamt driva frågor framåt. Jönsson & 
Strannegård (2009) skriver om den typen av ledarskap, där ledaren arbetar 
tillsammans med medarbetarna. Team leadern för Service tycker det är viktigt att 
lyssna på medarbetarnas idéer, både vid gruppdiskussion men även via 
individuella möten. En förutsättning för att Jönsson & Strannegårds (2009) synsätt 
ska vara lyckosamt är förtroendefulla relationer, en känsla av gemenskap och 
meningsfullhet samt att engagemang skapas, vilket team leadern arbetar aktivt 
med.  

6.4 Medarbetarnas delaktighet 
Under intervjuerna var alla respondenter överens om att Företaget arbetar aktivt 
med förändringsarbetet och att företaget uppmuntrar de anställda till att delta och 
att föreslå förbättringsförslag. Respondenterna berättar att de har måndagsmöten 
en gång i veckan där alla medarbetare på avdelningen har möjlighet att dela sina 
idéer och framföra åsikter om arbetsprocessen.  
 
I det teoretiska ramverket diskuteras hur en organisation kan arbeta för att aktivt 
arbeta med ständiga förbättringar, en av teorierna som nämns är; Hörnstenar i 
offensiv kvalitetsutveckling. Bergman & Klefsjö (2012) skriver att teorin grundar 
sig i att organisationer ska arbeta med ett hållbart och långsiktigt 
förändringsarbete istället för att kontrollera och reparera. En av de sex 
hörnstenarna är; skapa förutsättningar för delaktighet, vilket innebär att 
organisationen måste inkludera medarbetarna i förändrings- och 
förbättringsarbetet för att uppnå bästa möjliga resultat. En viktig faktor för att 
företaget ska inkludera de anställda är kommunikation, vilket Företaget lägger 
stort fokus på. Som tidigare nämnts har företaget veckomöten där alla 
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medarbetare får möjlighet att framföra åsikter och ledarna har möjlighet att 
kommunicera med de anställda.  
 
Ruisi (2017) skriver att det viktigt med feedback för att en organisation ska lyckas 
med kontinuerligt förbättringsarbete. Författaren menar att veckomöten är ett bra 
koncept om en organisation vill inkludera de anställda, då det öppnar upp för 
diskussion. Ruisi (2017) skriver att under veckomötena är det bra att diskutera vad 
det finns för problem i dagsläget samt hur företaget ska arbeta för att det ska bli 
bättre i morgon. Genom att ställa frågor som ”Vad finns det för något som kan 
göras bättre?” inkluderar ledaren de anställda och öppnar upp för diskussion och 
medarbetarna har möjlighet att framföra feedback om arbetsprocessen. 
Respondenterna anser att deras veckomöten öppnar upp för diskussion. Person 5 
berättar hur viktigt det är att alla anställda är involverade och har möjlighet att 
komma med feedback; 
 

“Man ska ju verkligen dels lyssna på dem och sen ta in det de säger och 
deras feedback. Sen sitta ner och få till några kortare tillfällen… Jag tror 
att det är viktigt att involvera alla mer, jag tror att det är en väldigt stor 
grej.”. 

 
Jacobsen & Thorsvik (2014) är inne på samma spår som Bergman & Klefsjö 
(2012) då även de anser att nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att 
inkludera och skapa delaktighet hos de anställda. Genom att kommunicera med de 
anställda och informera om förändringsarbetet kommer de anställda att känna 
motivation att delta i förändringsprocessen. Person 5 håller med författarna om att 
delaktighet är en viktig faktor i förändringsarbetet, respondenten säger; 
 

“Jag tror att en viktig del är att alla är delaktiga i den processen från 
första början, att man har en dialog med alla och att man kommer fram 
till ett beslut med alla. Så att det inte blir att några tycker det här borde vi 
göra och då kör vi på detta, utan att det ska vara ett gemensamt beslut vi 
har tagit. Vi tillsammans ser att vi kan förbättra det här och på grund av 
att vi tillsammans har kommit fram till det här så får vi tillsammans också 
ge det ett försök och gå vidare med det.”.  

 
De flesta respondenterna var överens om att alla medarbetare känner sig delaktiga 
och bekväma med att komma med egna åsikter och att Företaget uppmuntrade de 
anställda till att vara delaktiga. Person 4 berättar under intervjun att det dock kan 
finnas undantag. Det finns anställda som har kommit med förändringsförslag som 
inte ansetts varit tillräckligt bra vilket kan leda till att de undviker att framföra 
sina förändringsförslag i framtiden. Person 4 berättar; 
 

“Får man bra respons på sina första tre idéer och det händer någonting 
av det eller två då av dem, då tangerar man ju gärna att fortsätta bolla 
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sina idéer med folk, men blir man nedskjuten fem gånger i rad, då kanske 
man slutar ta upp det ens.”. 
 

Enligt Ruisi (2017) kan rädsla för misslyckande hindra en organisations 
förbättringsarbete vilket kan hindra innovationen inom företaget. Författaren säger 
att det är viktigt att inte se ett misslyckande som någonting negativt utan istället se 
det som en lärdom. Författaren skriver att rädslan för misslyckande inte bara finns 
i ledningsgruppen utan rädslan för misslyckande finns även hos de anställda.  
 

6.5 Drivkraft 
Bergman & Klefsjö (2012) skriver att kunden har en central del i en organisations 
förbättringsarbete. Författarna menar att kundernas önskemål förändras med tiden 
och för att ett företag ska hålla sig relevant på marknaden krävs det att 
organisationen anpassar sig efter kunderna och lyssnar på deras önskemål. Person 
4 berättar att kunderna kan komma med önskemål och idéer till förändringar i 
arbetsprocessen som företaget kan ta till sig och implementera.  
 

“Vi kanske kan ta en idé som kommer från en kund och polera och liksom 
ändra den men uppnå en liksom pain eller en gain hos en kund genom att 
fixa en grej som kunden anser skulle vara bra. Det kanske inte blir exakt 
som kunden tänkte men då kan vi kanske komma på en ännu bättre grej 
som hade löst problemet.”. 

 Person 4 
 
Ruisi (2017) skriver att feedback och kommunikation med de anställda är viktigt 
för att en organisation ska arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete. Författaren 
påpekar att den externa kommunikationen med kunderna är viktig för ett lyckat 
förändringsarbete. För att företaget ska arbeta med ett kontinuerligt 
förbättringsarbete och att ett företag ska bli bättre är det viktigt att få feedback 
från kunderna och ta till sig deras önskemål. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är 
företagets processer framtagna för att tillfredsställa och göra kunderna nöjda med 
det som processen producerar, vilket innebär att företagets process finns till för 
kundens skull. Under intervjuerna framgick det att respondenterna hade olika 
åsikter kring vad som var drivkraften till att involvera sig i förändringsarbetet, 
men Person 4 berättade att en stor och viktig drivkraft till förändringsarbetet 
grundade sig i kundens kravställning.  
 
Trots att kunden ska vara det som styr processens förändringsarbete fanns det 
respondenter som ansåg kunden inte var den huvudsakliga drivkraften till 
förändringsarbetet utan att drivkraften grundade sig att effektivisera 
arbetsprocessen och göra det dagliga arbetet enklare för de anställda. Det fanns 
respondenter som inte höll med om det som teorin påstår att kunden är den 
huvudsakliga drivkraften. Person 1 ansåg att när företaget implementerar 
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förändringsförslag som genomförs för att tillfredsställa kunden känner 
respondenten inte samma motivation till att förändra sitt arbetssätt. Person 1 säger 
att om en förändring känns jobbig att utföra så blir det lätt att glömma 
förändringen och återgå till det tidigare arbetssättet, för att motivationen inte 
finns.  
 
Marques & Matthé (2017) beskriver förbättringsverktyget DMAIC och förklarar 
att organisationer ska följa alla steg i modellen när de arbetar med kontinuerligt 
förbättringsarbete. Om ett företag vill åstadkomma ett lyckat förbättringsarbete är 
det, enligt författarna, viktigt att anställda och ledarna är engagerade, annars 
kommer företaget att ha svårigheter att arbeta med att kontinuerligt 
förbättringsarbete. I undersökningen berättar Person 3 att det finns anställda på 
företaget som inte alltid känner motivation och drivkraft att arbeta med 
förbättringsarbete och att de därför inte engagerar sig i lika stor grad, 
respondenten förklarar; 
 

“Sen är det ju klart att vissa är väl lite mer såhär kritiska till förbättringar 
för att man ser det som förändringar istället för förbättringar. Det beror 
ju också på vad det är för typ av förbättring, om det känns som det är 
någonting som kommer vara jobbigt och inte förbättra så mycket, då är 
det väl vissa som är mer motståndare till det och känner att det funkar som 
vi har det.  

 
Jacobsen & Thorsvik (2014) skriver att det är vanligt att organisationer möter 
motstånd när de implementerar en förändring. Författarna påpekar att motstånd 
inte alltid är negativt utan att det grundar sig i att de anställda försvarar något som 
de anser är rätt. Sveningsson & Sörgärde (2015) skriver att förr ansågs motstånd 
som något negativt men idag är det viktigt att organisationer välkomnar motstånd 
och ser det som något värdefullt i förändringsarbetet. Milliken (2012) skriver att 
motstånd ofta grundar sig i att människor är rädda för förändring vilket genererar i 
att de vill göra motstånd. Milliken (2012) och Ahrenfelt (2013) är överens om att 
delaktighet och kommunikation är viktigt för att de anställda ska ha en positiv syn 
på förändringen och förstå varför förändringen ska implementeras.  
 
Ett problem som majoriteten av respondenterna var överens om var att de 
anställda ofta gick tillbaka till det tidigare arbetssättet, vilket de ansåg vara 
frustrerande. Person 3 berättar att det hade varit mer motiverande att arbeta med 
förbättringsarbete om alla anställda verkligen lyssnade och tog till sig 
förändringarna. Respondenten berättar att en stor del av förändringsarbetet på 
företaget sker muntligt, speciellt när det kommer till mindre förändringar i 
arbetsprocessen. Person 3 berättar att det är en person från avdelningen som blir 
ansvarig för att förändringen ska implementeras och att det i många fall är dålig 
uppföljning och ingen på avdelningen vet om den verkligen blir genomförd. Alla 
litar helt enkelt på att den som är ansvarig utför sina arbetsuppgifter.  
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Marques & Matthé (2017) skriver att när ett företag ska arbeta med 
förbättringsarbete är det viktigt att först skapa en djup förståelse kring processen 
för att hitta situationer som behöver förbättras. När det är gjort måste företaget 
samla in data för att studera den specifika situationen och därefter kan en 
förändringsåtgärd implementeras. Det sista steget innebär att företaget måste 
studera förändringen och undersöka om förändringen genererat i en förbättring i 
arbetsprocessen. Ett annat förbättringsverktyg som företag kan använda sig av när 
de vill arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete är PDCA-cykeln. Johnson 
(2016) skriver att företag ska arbeta efter följande steg; planera, göra, kontrollera 
och analysera. Det innebär att organisationen måste identifiera problemet, utforma 
lösningar som ska eliminera alternativt förminska problemet för att till sist 
utvärdera resultatet och standardisera det nya arbetssättet för att undvika liknande 
problem i framtiden. När det är gjort så ska företaget börja om från steg ett och 
fortsätta försöka hitta lösningar till nya problem. Johnson (2016) och Marques & 
Matthé (2017) skriver om olika förbättringsverktyg men författarna är överens om 
att uppföljning är en viktig faktor om en organisation vill arbeta med kontinuerligt 
förbättringsarbete. I undersökningen framgår det att respondenterna upplever att 
uppföljningen av genomförda förändringar är bristfällig, vilket innebär att 
företaget inte följer de steg som anses nödvändiga enligt teorin. Företagets 
arbetssätt följer inte riktlinjerna som teorin tar upp.  
 
Jacobsen & Thorsvik (2014) skriver att upprepad förändring, alltså en förändring 
som genomförs på en tidigare förändring, har störst risk att mötas av motstånd. 
Om uppföljning och dokumentation genomförs ordentligt minskar risken för att 
förändra något gång på gång. Ahrne & Papakostas (2014) menar dock att det inte 
borde få ses som en förändring, då en förändring måste innebära något som inte 
har funnits tidigare. Företaget förändrar dock samma process och situation gång 
på gång då de har bristande uppföljning, vilket innebär att teorin inte stämmer 
överens med verkligheten på Företaget.   
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6. DISKUSSION  
I det här kapitlet kommer en diskussion kring resultat och analys att föras. Vi 
kommer att lyfta egna teorier om vårt arbete och ge förslag till framtida forskning.  
 
Det framgår tydligt i undersökningen att de anställda värdesätter och finner 
motivation i delaktighet av förändringsarbetet, vilket även teorier från det 
teoretiska ramverket stödjer. För att en förändring ska bli till en förbättring är 
delaktighet hos medarbetarna viktigt, då alla måste förstå varför valda 
förändringar genomförs och för att delaktighet genererar motivation till att 
förbättra processen. Alla respondenter är överens om att de ville vara delaktiga i 
förändringsarbetet och att Företaget uppmuntrade till delaktighet. Respondenterna 
och teorin lyfter delaktighet som en viktig nyckel till att driva ett lyckat 
förändringsarbete, alltså att en förändring blir till en förbättring.  
 
Företaget anser att delaktighet är en viktig nyckel, men vi anser att det finns 
brister på företaget kring att ta vara på medarbetarnas idéer och förslag på grund 
av dålig dokumentation och uppföljning. Det framgår tydligt i intervjuerna att de 
flesta förändringsförslagen sker muntligt vilket leder till att de anställda glömmer 
bort att implementera förändringarna i deras arbetssätt. För att arbeta med ett 
hållbart förändringsarbete anser vi att det är viktigt att dokumentera 
förändringarna och att ha uppföljningar för att se om förändringarna faktiskt 
implementeras och följs. Företaget har veckomöten där medarbetarna har 
möjlighet att lyfta förändringsförslag, men om ingen på avdelningen 
dokumenterar blir det svårt för förändringarna att bli till förbättringar då 
möjligheten till uppföljning blir obefintlig.  
 
Enligt teorin krävs ett engagerat ledarskap för att skapa delaktighet och i högre 
grad lyckas med förbättringsarbetet. Vi får uppfattningen om att engagerat 
ledarskap är något som Företaget strävar efter och arbetar aktivt med, vilket vi 
anser förekommer och fungerar bra. Vi tror att den relativt nya rollen team leader 
har gjort att medarbetarna känner sig mer delaktiga och deras förändringsförslag 
blir mer uppmärksammade. Vi anser att engagerat ledarskap hänger ihop med 
delaktighet, vilket innebär att ett lyhört ledarskap är en bidragande faktor till att 
förändringar blir till förbättringar.  
 
Respondenterna på Företaget är oense om vilken faktor som är drivkraften till 
förändringsarbetet. Person 1 berättar att när en förändring effektiviserar och 
förenklar arbetssättet känner respondenten motivation till att arbeta efter den nya 
förändringen, men om förändringsförslaget är grundat i kundernas önskemål 
känner respondenten inte samma motivation. Person 4 håller inte med om att 
förändringarna som lyfts för att tillfredsställa kunden är mindre motiverande utan 
tvärtom, respondenten ansåg att kunderna är en stor drivkraft till 
förändringsarbetet. I det teoretiska ramverket framgår det att kunderna har en stor 
betydelse för företagets förbättringsarbete och för att en organisation ska vara 
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relevant på marknaden är det viktigt att anpassa företaget till att tillfredsställa 
kunden. Vi anser inte att effektivisering av individens arbetssätt är en mindre 
viktig drivkraft, dock är individens uppgift i processen att tillfredsställa 
kundbehovet. För att medarbetarna i processen ska förstå att det är kunden som 
styr processen måste ledare kommunicera med medarbetarna och informera om 
varför förändringar genomförs. Vi tror att ett internt effektivt och förenklat 
arbetssätt i processen gör att processen upplevs bättre externt, alltså av kund.  
 
För att hela tiden vilja driva processen framåt och förändra, måste organisationen 
se till att motstånd mot förändring behandlas och det tror vi kan utföras genom 
bättre arbete med dokumentation, kommunikation och uppföljning. Om företaget 
är mer tydliga och berättar för de anställda om bakgrunden till alla förändringar 
kommer det med stor sannolikhet att minska motståndet till förändringar och 
medarbetarna kommer att känna mer motivation till förändringsarbetet, vilket 
teorier från det teoretiska ramverket stödjer. Om medarbetarna upplever drivkraft 
till att arbeta med både interna och externa förändringsförslag tror vi att 
förändringarna kommer att leda till förbättringar då fokus är processens slutkund.  
 
En av respondenterna berättar att de förändringar som blir permanenta är de 
förändringar som implementeras i Systemet medan de förändringar som handlar 
om anställdas arbetssätt har en tendens att bli bortglömda. Det framgår i 
intervjuerna att förändringarna som önskas göras i Systemet inte går att 
genomföra för tillfället, då programmerarna har för mycket att göra. Det bidrar till 
att företaget måste komma på tillfälliga lösningar för att försöka eliminera 
problemen som uppstår. Vi tror att det kan vara en av anledningarna till att 
företaget jobbar med att “släcka bränder” istället för att fokusera på långsiktigt 
förändringsarbete.  
 
När de olika respondenterna pratar om förändringar kopplar majoriteten av 
intervjupersonerna det till förändringar inom Systemet. För att arbeta med 
långsiktigt förändringsarbete anser vi att Företaget måste de lära sig att skilja på 
förändringar av första och andra ordningen. Förändringar av första ordningen är 
de förändringar som rör arbetssättet och inte kräver förändringar i företagets 
system.   
 
Samtidigt som vi anser att företaget måste lägga mer fokus på förändringar av 
första ordningen, framgår det att förändringar som byggs in i Systemet, alltså 
förändringar av andra ordningen, är de förändringar som till största del blir 
permanenta. Respondenterna påstår inte att alla förändringar som byggs in i 
Systemet blir till förbättringar men de som blir till förbättringar är de förändringar 
som byggs in Systemet. 
  



 

45 
 

6.1 Förslag till framtida forskning 
På grund av begränsad tidsdisposition i vår undersökning fanns endast möjlighet 
att fokusera på en av avdelningarna och en process på företaget, vilket innebär att 
det finns möjlighet att utföra framtida forskning på Företaget mer djupgående och 
i större skala.  
 
Företaget är en platt organisation där (vilket framgår i undersökningen) de 
anställda får vara med och påverka. För framtida forskning skulle det därför vara 
intressant att undersöka ett medelstort serviceföretag som är vertikalt uppbyggt 
med en tydlig hierarki arbetar med förändrings- och förbättringsarbete.  
 
För framtida studier skulle det även vara intressant att undersöka hur 
förändringsarbete ändras över tid. Att utföra studier på start-up företag kontra 
företag som har funnits en längre period och ställa dessa mot varandra är också en 
intressant problemställning. 
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7. SLUTSATS 
De faktorer som är avgörande när en förändring leder till en förbättring är 
Systemet, Drivkraft, Delaktighet och Ledarskap. Nedan presenteras riktlinjer 
kopplade till dessa faktorer som medelstora serviceföretag kan arbeta efter för att 
företagets förändringar ska bli till förbättringar i deras kundstyrda arbetsprocesser.  
 

• System: Förankra de förändringar som genomförs i ett system för att göra 
förändringen permanent. En förändring som byggs in i systemet har en stor 
sannolikhet till att bli en förbättring av processen.  

 
• Drivkraft: Processen ska tillfredsställa kundbehovet vilket innebär att 

interna och externa kunder ska vara drivkraften bakom förändringen. 
 

• Delaktighet: De som arbetar dagligen med processen ska vara inkluderade 
i förändringsarbetet för att förändringarna som genomförs ska upplevas 
som förbättringar. 

 
• Ledarskap: Arbeta med ett engagerat och lyhört ledarskap för att 

uppmärksamma och uppmuntra medarbetarnas förslag till förbättringar. 
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BILAGOR 
 
Intervjuguide - Process 
 

• Vad har du för tjänst på företaget? 
 

• Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

• Vilka ansvarsområden har du? 
 

• Beskriv ärendehanteringsprocessen och din del av den 
 

• Finns det ett tydligt standardiserat arbetssätt som ni anställda behöver följa 
eller kan ni bestämma själva hur ni vill utföra arbetsuppgifterna? 
 

• Kan du förklara flödet i ärendehanteringsprocessen, från att ärendet börjar 
tills det är klart? 

  



 

 
 

 
Intervjuguide - Förändringsarbete 
 

• Kan du berätta om din tjänst på företaget? 
 

• Hur länge har du varit anställd? 
 

• Beskriv hur ni arbetar med förändringsarbetet på avdelningen? 
 

• Vad har du för roll i förändringsarbetet? Får du vara med och påverka 
processen? 

 
• Hur intresserad är du av att delta och arbeta aktivt med förbättringsarbetet? 

 
• Anser du att förbättringsarbetet främst kommer uppifrån eller nerifrån?  

 
• Vilka är mest drivande i att förändra och förbättra era processer? 

 
• Om du kommer på en förbättring, hur går du tillväga? 

 
• Vad är enligt dig, den största drivkraften till att delta i förändringsarbetet? 

 
• Vad skulle motivera dig till att engagera dig mer i förändringsarbetet? 

 
• Känner du att dina förbättringsförslag uppmuntras och mottas med 

tacksamhet?  
 

• Kan du nämna några förbättringsverktyg som ni arbetar med? 
 

• Upplever du att förändringar som genomförs blir ”permanenta” eller 
återgår personalen till sitt tidigare arbetssätt? 

 
• Anser du att ni arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete? 

 
• Finns det något du anser behöver förbättras när det kommer till 

förändringsarbetet? 
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