
C-uppsats i innovationsteknik, HT 2016 
Handledare: Carina Sjödin 
Examinator: Tomas Backström 
 

Mälardalens högskola 

Akademin för innovation, design och teknik  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En användarvänlig offentlig sektor 

 Med hjälp av tjänstelogik, systemsyn och nya verktyg 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Frisk och Anna Mattsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Denna undersökning har utgått från ett tjänstelogiskt perspektiv. Det har främst inneburit att 

författarna har intresserats för användarnas upplevelser i det vardagliga arbetet. Med metoder 

har författarna synliggjort latenta behov. Användarnas kunskap har skapat värde för studiens 

resultat. Med studien hoppas författarna att väcka ett intresse för experimentella metoder, hur 

organisationer kan ta tillvara på medarbetarnas kunskap och kompetens. Teorier diskuteras 

och förklarar komplexa problem som till synes är små. Författarnas avsikt med studien var att 

driva en utvecklingsprocess nära användarna för att skapa värde. Idén för studien föddes från 

intresset om tjänsteinnovation och offentlig sektor. Författarna har själva arbetat i offentlig 

sektor och upplevelsen var att resurserna kan användas lönsammare. Författarna hoppas att 

sprida mer kunskap om offentlig sektors utvecklingsmöjligheter.   
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Sammanfattning 

Tjänstelogiskt perspektiv, systemtänkande och organisatoriskt lärande 

främjar innovation i organisationer. Utmaningen är att ta reda på an-

vändarens behov och välja en anpassad organisatorisk struktur som 

metod för att skapa värde. Grunden är att öka bredden och djupet på 

lärandet i organisationen för ökad flexibilitet. Konsten är att välja och 

implementera främjande perspektiv. Studiens undersökning utgår från 

ett tjänstelogiskt perspektiv för att förstå användarnas behov i ett 

mindre problem. I studien diskuteraras ett ramverk att förbättra inno-

vationsmiljön på ett socialkontor i mellersta Sverige. Metoden är in-

spirerad av aktionsforskning. Nio intervjuer genomfördes i syfte att 

skapa förförståelse för användarnas behov. En transparent kommuni-

kation med uppdragsgivarna hölls frekvent i syfte att öka medvetenhet 

för nya metoder och perspektiv. Författarna höll en workshop med åtta 

deltagare i syfte att skapa en gemensam mental modell, transparens 

mellan enheter som är beroende och för att låta författarnas problem-

bild valideras. En slutpresentation hölls inför ledningsgruppen i syftet 

deltagarvalidering. Resultatet visar att det standardiserade IT-systemet 

skapar en komplex manuell administration. IT- utvecklare och enhets-

chefer upplever att integrationen mellan systemen brister. Medarbe-

tarnas involvering är inte tillräcklig och kommunikationen brister i 

viktig detaljerad information mellan enheterna. 

Keywords: Service design, innovation in public sector, System thin-

king, Co-creation, value in service-dominant logic och learning orga-

nization. 

  



 
 

Abstract 

Service logic perspective, systems thinking and organizational learn-

ing promotes innovation in organizations. The challenge is to find out 

the users’ needs and to select a custom organizational structure as a 

method to create value. The foundation is to increase the breadth and 

depth of learning in the organization for increased flexibility. The 

trick is to select and implement promotion perspective. The study's 

survey is based on a service logic perspective to understand the needs 

of users in a minor problem. There is a discussion in this study of a 

framework to improve the innovation environment in a social office in 

central Sweden. The method is inspired by action research. Nine in-

terviews were conducted in order to create pre-understanding of user 

needs. A transparent communication with clients held over time in or-

der to increase awareness and understanding of different approaches 

and perspectives. The authors held a workshop with eight participants 

in order to create a shared mental model, transparency between enti-

ties that are dependent and to allow authors problem scenario validat-

ed. A final presentation was held for the management team for the 

purpose of a respondent validation. The results show that the standard-

ized IT- system creates a complex manual administration. IT- devel-

opers and unit managers feel that the integration between the systems 

has flaws. Employee involvement is not sufficient and communication 

gaps in important detailed information between entities.  

Keywords: Service design, innovation in public sector, System thin-

king, Co-creation, value in service-dominant logic and learning orga-

nization. 
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1 INLEDNIG 

Regeringen har identifierat innovation som strategiskt viktigt för Sveriges utveckling och ut-

sett Vinnova som innovationsmyndighet. Vinnova samarbetar med aktörer inom näringsliv 

och offentlig sektor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en viktig aktör för offentlig 

sektors innovationsarbete (Regeringen, 2017). Offentlig sektor utgör en tredjedel av Sveriges 

arbetsmarknad (Statskontoret, 2017). Därför är det viktigt för Sverige att offentlig sektor arbe-

tar aktivt med innovation. Tjänsterna ska skapa ett värde för medborgarna. Innovation kan 

påverka hur standardiseringar kan se ut eller förändra upphandlingsprocesser för att främja 

innovation (Näringsdepartementet, 2012). Ångström (2014) har utvecklat värdegrundsdele-

gationen för svenska myndigheter. Offentlig sektor ska följa lagar, vara demokratisk och ta 

emot åsikter. De förväntas agera sakligt, opartiskt och respektfullt med god service. Kraven 

speglar fokus på kvalitet men Ångström (2014) menar att kvalitet är svår att mäta. Mottagaren 

bestämmer kvalitet (Frankelius & Gidlund, 2003). Offentlig sektor har större möjlighet att 

öka utvecklingskvalitén när kunskap om systemtänkande sprids till medarbetarna. Systemtän-

kande organisationer utvecklar produkter/tjänster som tillgodoser användarnas behov (Seddon 

& Brand, 2008). Det finns en gammal tro på att ekonomiska resurser är vägen till utveckling 

(Frankelius & Gidlund, 2003). Med rätt kompetens kan kärnverksamheten organiseras inno-

vativt efter marknadens behov. Vid effektivisering och kvalitet i tidens flyktiga förändring är 

ett tjänstelogiskt perspektiv en metod att se användarnas behov (Frankelius & Gidlund, 2003). 

Synen på resurseffektivitet har mätt utveckling krona för krona, ibland på bekostnad av kvali-

tet. Mätningarna har lett till hårdare styrning, kontroll och standardisering. Styrningen har 

organiserats produktlogiskt (Fransson & Quist, 2015; Thylefors, 2016). Kvantitativa mätning-

ar görs på mängden avslutade tjänster. Det ses som värdeförstörelse och resursslöseri istället 

för att mäta användarens upplevelse (Cáceres & Plé, 2010; Fransson & Quist, 2015). Tjänste-

logikens kärna är värde och medskapande (Lusch & Vargo, 2006; Grönroos & Voima, 2013). 

New public management (NPM) har varit tron på utveckling men har gjort det svårt för an-

vändare att få fullständig information på ett ställe (Thylefors, 2016). Enligt Fransson och 

Quist (2015) uppfattar användaren verksamheten ologisk.  

    En organisation med systemtänkande perspektiv har delad vision av framtiden. Delad vis-

ion möjliggör förståelse för hur användare kan integrera kompetenser och färdigheter som kan 

leda till innovation (Pearce & Ensley, 2004). Tidd och Bessant (2013) menar att organisation-

en har en struktur som stödjer ändamålet. Syftet har en relation till metoden som är en organi-

sationsstruktur (Seddon & Brand, 2008), en balans mellan organisk och mekanisk struktur 

(Tidd & Bessant, 2013). Nyckelpersoner har en speciell främjande drivkraft i förändring 

(Tidd & Bessant, 2013). Effektiva grupper ger organisationen flexibilitet att lösa problem och 

främjar innovationsutveckling. Grupperna kan vara multidisciplinära projektgrupper från 

olika beslutsnivåer (Tidd & Bessant, 2013). Divergensen skapar ett avgörande hinder för 

grupptänkande och skadliga konsensus beslut (Senge, 2007). Hög medarbetarinvolvering i 

beslutsfattande är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde i utvecklingsarbete. Kreativt 

klimat där det uppmuntras att experimentera betyder också att det är tillåtet att misslyckas om 

man lär av misstag. Det är viktigt för organisationens överlevnad och utveckling att ha ett 

externt fokus på verklighetens behov (Tidd & Bessant, 2013). Offentlig sektors effektivitet 

och kvalitetsaspekt diskuteras och studien belyser ett ramverk av perspektiv för förbättrad 

innovationsmiljö. 
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1.1 Presentation av organisationen  

Organisationen är en kommunal offentlig aktör som tillhör planerings och utvecklings- enhet-

en. Organisationen är i behov av kunskap om nya metoder och verktyg bland annat för att 

främja innovation och innovativa sätt att lösa utmaningar. Uppdragsgivarens problem kom-

mer ursprungligen från socialkontoret inom kommunen som hanterar kommunens omsorg 

som särskilda boenden, hemtjänst och myndighetsutövning. Alla enheter som ligger under 

socialkontoret kräver tillgång till flera typer av IT-system. Alla medarbetare som tillhör soci-

alkontoret behöver ha ett användar-id för att komma åt olika IT- system. Yrkesgrupper som 

hemtjänstpersonal, socialarbetare och sjuksköterskor är beroende av att dokumentera för att 

upprätthålla lagar och regler. Medarbetarna använder bland annat systemen till att redovisa 

arbetade timmar och låsa upp vårdtagares dörrar. Chefer ska attestera beslut och fakturor. 

Gemensamt är att alla är beroende av systemen för att kunna utföra arbetet. Alla enheter arbe-

tar under sekretess för att skydda personuppgifter och säkra att det sker på ett tillförlitligt sätt.  

IT-utvecklarna på socialkontoret. Enhetscheferna gör en beställning, via blankett, till IT-

utvecklarna som har ansvar att registrera användarkonton med behörigheter för medarbetarna. 

1.2 Definierade begrepp 

Värde - värde uppstår när utbyte av något mellan två eller fler parter har nytta av utbytet 

(Lusch & Vargo, 2006). 

Användare - Användare definieras som individer som är, medarbetare, mottagare, konsumen-

ter, brukare, vårdtagare eller använder produkter som någon annan organisation har skapat 

(Maglio, Vargo, Caswell & Spohrer, 2008).  

Tjänstelogik - tjänster är inte bara immateriella erbjudanden. Det är också utveckling av resur-

ser, länkade aktiviteter och fysiska varor som tillsammans utgör förutsättningar för vär-

deskapande (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 

Latenta behov - definieras som en outtalad kunskap som får uttryck i en tvärfunktionell situat-

ion (Von Hippel, 2005).  

Skärningspunkt definieras: Där två eller flera områden möts och kan kombineras till något 

nytt (Johansson, 2005). 

Mål och resultatstyrning, funktionslogik och produktlogik – En organisationsstruktur som 

liknar ett rullande band med olika stationer som styrs av logistik och standardisering (Frans-

son & Quist, 2015: Greer, Lusch & Vargo, 2016; Mintzbergs, 1980; Thylefors, 2016; West-

berg, 2002).  

1.3 Problematisering 

Offentlig sektor utgör en tredjedel av Sveriges arbetsmarknad (Statskontoret, 2017). Innovat-

ion är därför viktig i offentlig sektor för att Sverige ska kunna möta framtidens utmaningar. 

Utmaningen är att främja innovationsklimatet i offentlig verksamhet och ta fram förutsätt-

ningar för att arbeta med innovation. Sveriges konkurrenskraft skulle öka om offentlig sektor 

arbetade bättre med innovation (Näringsdepartementet, 2012). Istället för att skapa tjänster för 

invånarna, är utmaningen att skapa tjänster med invånarna (Hammervoll, 2014). Offentlig 

sektor har möjligheter att arbeta smartare inte hårdare (Albury, 2010). Många offentliga orga-

nisationers struktur präglas av Taylorismen och den västerländska rationaliteten av mål och 

resursstyrning som blivit ett vedertaget sätt att ha kontroll, effektivisera och styra. Det finns 

fördelar med mål-och resultatstyrning, men när den tenderar att överskugga kvalitet får det 

konsekvenser (Fransson & Qvist, 2015). Med tidens IT-utveckling har kraven på offentlig 
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sektor ökat. Fler standardiserade IT-system köps upp av samma organisation i förändrings-

syfte och resulterar ofta i mer manuellt arbete mellan enheterna. Den manuella processen in-

kluderar många enheter men kommunikationen och förståelsen är bristande (Westerberg, 

2002; Henderson, Ruikar, & Dainty, 2013).   

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kunna föreslå och diskutera ett ramverk att förbättra innovationska-

paciteten på ett socialkontor i mellersta Sverige. Författarna vill använda verktyg som skapar 

delaktighet med användarna och belysa hur ledare kan samla in ett brett och dynamiskt be-

slutsunderlag grundat på användarnas verkliga behov. Genom att inta ett tjänstelogiskt per-

spektiv och utgå från användarnas upplevelser och behov undersöks ett mindre problem för 

att sätta problematiken i en större organisationskontext. 

1.5 Frågeställning 

Hur upplever användare behörighetstilldelningen på socialkontoret i en kommun i mellersta 

Sverige? 

- Vilka stödjande perspektiv kan främja innovativa lösningar?   

1.6 Avgränsning 

Författarna har gjort en avgränsning av hur många användare som ska höras i studien. Pro-

blematiken som författarna har tolkat har avgränsats till att fokusera på hinder för kommuni-

kation, informationsflöde, delaktighet i beslutstagande och strukturella hinder i en hierarkisk 

arbetsmiljö. Studien är avgränsad till att undersöka socialkontoret i en organisation. Under-

sökningen som genomförts har avgränsats till IT-systemet som relaterar till behörighetstill-

delningen och tillhörande manuella processer och utelämnat detaljer om IT-systemets helhet.  

1.7 Innovationsbidrag 

Författarnas ansats var att vara transparenta inför uppdragsgivarna för att ge inblick i en inno-

vationsprocess. Författarna har löpande delat teoretiska källor och perspektiv samt hänvisat 

till exempelvis statliga utredningar från innovationsrådet, som har bidragit till ökad medve-

tenhet, förståelse för nya metoder och perspektiv. Författarna har genom dialog och möten 

bidragit med att belysa behov av tvärfunktionella sammansättningar. Workshop som metod 

bidrog till ett annorlunda samarbetsforum. Den skapade förståelse för varandras processer och 

transparens för hur enheterna är beroende av varandra. Workshopen bidrog till att exemplifi-

era hur annorlunda metoder kan användas i vardaglig problemlösning. En muntlig powerpoin-

tredovisning av studien skapade värde för uppdragsgivarna och för ledningsgruppen som upp-

skattade att det mindre problemet applicerades i en större kontext. Det bidrog till att belysa 

behovet av större organisatoriska förändringar för att skapa bättre förutsättningar för kom-

mande innovationsarbete. Medarbetarna upplevde workshopen och presentationen som klar-

görande och inspirerande vilket är ett innovationsbidrag. Innovationsbidrag till socialkontoret 

för fortsatt utvecklingsarbete föreslås under rubriken slutsats. Genom samproduktion med en 

kommunal organisation ville författarna möta medarbetarna i deras behov och skapa bredare 

medvetenhet för hur olika verktyg kan användas. Verktygen är ett sätt att arbeta fram viktig 

användarinformation för utvecklande av beslutsunderlag om IT-systemen. (Grönroos & Vo-

ima, 2013). Författarna avsåg att skapa nyfikenhet hos uppdragsgivarna att ta in nya perspek-

tiv vilket har bidragit till ett värde och lärande för både uppdragsgivare och författarna. Ge-

nom samskapande med användare med olika perspektiv och kompetenser kan problemlösning 

uppnås. Att i praktiken mötas gavs förutsättningar att skapa öppenhet och transparens mellan 



5 
 

användarna. Det gav ett utbyte av värde i form av förtroende att skapa bättre förutsättningar 

att lösa komplexiteten av behörighetstilldelningen (Bessant & Caffyn, 1997). Författarna bi-

drar med ett akademiskt kunskapsutbyte baserat på den senaste forskningen. Förhoppningen 

är att studien ger kunskap och stöd till utveckling genom att metodologiska verktyg används 

(Bochman & Kroth, 2010). Mycket av innovationsarbetet inom offentlig sektor handlar idag 

om att belysa och exemplifiera samt skapa förståelse för vad teorier inom innovativ organise-

ring har för betydelse för befintliga organisationens utvecklingsarbete, särskilt inom offentlig 

sektor (Albury, 2010; Vargo & Luch; Maglio, Vargo, Caswell & Spohrer, 2008; Quist, 2007).  

1.8 Kunskapsbidrag 

Kunskapsbidraget till forskningen exemplifierar innovationsarbetet av utveckling inom 
offentlig sektor. Studien bidrar med en del av bilden för vilka utvecklingsområden of-
fentlig sektor står inför. Teoretiskt kunskapsvärde uppstår när teori och praktik i verklig 
arbetsmiljö möts. Studiens autentiska exempel bidrar till forskning inom offentlig sektor. 

Metoderna som användes kan sprida kunskap vidare och inspirera andra att pröva nya sätt. 

Studien har genom sin datainsamling med intervjuer visat behovet att utbilda, skapa djupare 

förståelse i ett bredare perspektiv för medarbetare inom den offentliga organisationen. Genom 

att undersökningen utförts i en offentlig organisation så bidrar studien till ett exempel av 

tjänsteinnovation och systemtänkande baserad på bred involvering. Värden författarna avser 

är flera, men främst en bredare förståelse för innovation och hur offentlig sektor har möjlighet 

att använda sig av tjänsteinnovation (Kristensson, Gustafsson, & Witell, 2014).  

2 METOD 

Författarna är inspirerade av aktionsforskning som metod. Tolkningen av intervention är att 

deltagare har en speciell roll och måste vara delaktiga i processen för att förändring ska ske. 

Deltagare ses som subjekt. För genomförandet av studien valdes kvalitativ ansats och ett in-

duktivt angreppssätt. Studien är främst datadriven (Midgley, 2008). Den kvalitativa ansatsen 

har passat studiens inriktning på tjänstelogik Greer, Lusch och Vargo (2016) som lyfter fram 

betydelsen av att samskapa med användaren, i det här fallet är användarna medarbetare.  Med 

hjälp av interventionsmetoder möjliggörs kvalitativt metodval (Brannick & Coghlan, 2014). 

Empirin styrde val av teorier för studiens övergripande syfte, att främja samskapande och 

generera ömsesidigt lärande tillsammans med den aktuella organisationen. Den kvalitativa 

metoden valdes också med hänsyn till att kunna besvara studiens frågeställning och syfte som 

är av holistisk förståelsekaraktär (Bryman, 2011). 

   Studiens design har närmast likheter med Einsenharts (1989, refererad i May, 2013) åtta 

steg för fallstudier: Start, urval av fall, utformning av instrument och protokoll, ut på fältet, 

analys av data, ny problemformulering, datainsamling, analys, litteraturgenomgång och av-

slut. Med modifiering av steget analys och avslut, där studiens empiri analyseras med teorin 

och analys beskrivs i resultatdiskussion. Eftersom studien endast undersökt en organisation 

kan den benämnas som en fallstudie (Bryman, 2011; May, 2013) Genom interventioner som 

workshop, dialog och traditionella metoder som kvalitativa intervjuer har författarna kunnat 

skapa en djup förståelse som krävs för en tolkning av problemet. Inspirationen från aktions-

forskningen svarar för datasensitivitet och möjlighet att förändra frågeställningen om data 

visar på något. Metoden tillåter författarna att påverka och föreslå förändring av innovativ 

organisering (Brannick & Coghlan, 2014). 

* Metoddiskussionen ligger sist i rapporten.   
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2.1 Datainsamling 

Empirin samlades in från den kommunala organisationen på Socialkontoret men också på 

andra enheter som var knutna till kontorets processer för IT- administration. Intervjuer ge-

nomfördes med hjälp av intervjuscheman (bilaga 3,4) som författarna hade utvecklat. Inläs-

ning av offentliga dokument från kommunens hemsida var till hjälp för att skapa en tydligare 

bild av problematiken i ett bredare perspektiv. De offentliga dokumenten som var relevanta 

för studien och som togs med i analysen var “Digital strategi för XXXX- kommun”, Kommun-

kompassen en analys av XXXX-kommun 2014 samt det interna värdegrunds och utvecklings 

dokumentet som är ledstjärnan för kommunens syn på organisationsutveckling “XXX-bygget 

uppdaterad 28/9-2016 på kommunens hemsida. Regelbundna möten och samtal med två upp-

dragsgivare bidrog till fördjupad förståelse för organisationen och den ursprungliga problema-

tikens definition. Det bidrog till omformulering av problemformuleringen och löpande re-

spondentvalidering. 

2.2 Litteratur 

Författarna har läst litteratur i ämnen med olika förgreningar av innovation. Litteraturen berör 

ämnen och perspektiv som tjänstelogik, värdeskapande, den lärande organisationen, kommu-

nikation, systemtänkande och den nya tidens administration. 

Vidare har litteratur från organisationspsykologi bidragit till förståelse. Böcker har varit en 

källa till att hitta relevanta artiklar för studien. 

   I viss mån har även internet bidragit till inhämtandet av litteratur och källor som exempel 

statens offentliga utredningar med relevans för innovationsområdet i offentlig sektor. 

Artiklar har sökts på Mälardalens Högskolas databaser och samtliga artiklar är publicerade på 

respektive databas ABI/INFORM global, Emerald Insight, Google scholar och Diva. Nyck-

elord för studien har använts för att söka relevant data; 

Keywords: Service design, innovation in public sector, System thinking, Co-creation, value in 

service-dominant logic och learning organization. 

2.3 Deltagare 

Sammanlagt har 9 intervjuer genomförts varav 3 stycken med IT- utvecklare. Tiden för inter-

vjuerna varierade och var 24, 33 respektive 44 minuter. Tidsåtgång för intervjuer med 4 en-

hetschefer var 15, 30, 30 och 12 minuter, 2 assistentintervjuer som var 10 och 12 min. 

   Erfarenheten hos de 3 IT-utvecklarna skiljde sig, 2 stycken hade arbetat längre och en var 

relativt nyanställd.  IT- utvecklarna hade olika bakgrund i yrkes och högskoleutbildning. Nå-

gon hade arbetat med biståndsbedömning, en annan hade beteendevetenskaplig utbildning. 

    IT-utvecklarna har ansvar för att alla enheter som är knutna till socialkontoret får ett konto 

till IT- systemet i kommunen. IT-utvecklarna har ansvaret för att skapa rätt behörighet till 

olika dokumentationssystem. De har också andra uppgifter i sin tjänstebeskrivning som inne-

fattar kommunikation och utveckling. Administrationen med användarkonton har lagts till 

utöver deras ordinarie arbetsuppgifter.  

    Alla enhetschefer är beroende av att anställda får IT-inloggning med rätt behörighet till 

dokumentationssystemen. Enhetscheferna är ansvariga att fylla i en blankett för rätt behörig-

het i verksamhetens olika delar. Avregistreringsprocessen när en person slutar sin anställning 

är också enhetschefens ansvar. En enhetschef har ansvar för myndighetsbeslut, 2 personer är 

chef över olika enheter i äldreomsorgen varav en är nyanställd. En är chef på bemanningsen-
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heten och har hjälp med administration av de två intervjuade assistenterna. Det som utmärker 

den enheten är att den oftare hanterar IT- blanketter och processen för nyanställning.  

   De intervjuade enhetscheferna har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom andra kom-

muner. 

2.4 Urval 

Intervjuerna med IT-utvecklarna var målstyrt urval (Bryman, 2011) med syfte att få en så 

tydlig definition av problemet som möjligt. Intervjuerna med enhetscheferna blev aktuellt för 

att förstå IT-utvecklarnas problem från olika perspektiv vilket också är målstyrt. I ett fall an-

vändes kedjeurval (Bryman, 2011) vilket syftas till att personen rekommenderades av en kol-

lega. Vid medverkan i studien gavs ingen ersättning. 

 

*Urval workshop beskrivs under rubriken workshop.  

2.5 Kvalitativa intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer användes för att underlätta för intervjupersonerna att tala sitt 

språk och referera till sin kontext av problemet (Bryman, 2011; May, 2013).  

Syftet med intervjuerna var att höra enskilda upplevelser. Det var viktigt för författarna att 

kunna ställa följdfrågor eftersom de endast hade en del av problembilden i början av under-

sökningen (Bryman, 2011). Brinkmann & Kvale (2015) menar att övergripande teman, öppna 

frågeställningar och flexibilitet i intervjuunderlaget främjar samtalsform. Frågorna i intervju-

guiden utformades efter genomgången med uppdragsgivarna. Under IT- utvecklarnas inter-

vjuer användes samma frågor. Nya intervjufrågor ställdes till enhetscheferna för att fylla 

luckor i problembilden (Bryman, 2011). 

2.6 In-situmaterial  

Författarna valde att inhämta information genom in-situmetoden för att kunna nå kontexten i 

en speciell situation där problemet kan uppstå. En IT- utvecklare ombads att maila bilder med 

tillhörande beskrivning av vardagliga problem som uppstod med blanketten för databehörig-

het (Gustavsson et a.l, 2014). 

2.7 Workshop 

För ökad intern kommunikation samt förståelse för varandras processer inom olika funktioner 

anordnades en workshop där användarnas behov och idéer gav en gemensam visuell bild. Bil-

den kan användas för att tillvarata användarens kunskaper, åsikter vid förändring och utveckl-

ingsarbete (Ericson, Törnlind, & Wikberg, 2015; Gustavsson et al., 2014). Workshopen syf-

tade också till att utveckla dialog, och explicit kunna hantera antaganden, normer och känslor 

som enligt Drath och Charles (2001) är viktigt för att kunna öka kommunikationen för att 

främja samarbete vid komplexa problem. 
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2.8 Workshopens urval  

Målstyrt urval/handplockat urval gjordes (Bryman, 2011) efter vad som framkommit av inter-

vjuerna. Nyckelpersoner hade identifierats utifrån intervjudata som ett flertal gånger pekat på 

att enheter var beroende av varandras processer. Dessa personer kontaktades med en inbjudan 

via mail samt att telefonkontakt togs för att ytterligare belysa vikten av deltagande. 

Deltagarna var slutligen 8 stycken som kunde delta utav ca 15 inbjudna. Dessa deltagare re-

presenterades av enhetschef, uppdragsgivare på kontoret, IT-utvecklare, IT-ansvarig samt IT-

support.  

   För att uppnå syftet med workshopen valdes metoden ”Rich picture” utvecklad av Howard 

och Monk (1998).  Att låta deltagarna skapa en visuell bild tillsammans är en ”Rich picture ”. 

Det är ett sätt för att gemensamt utforska, definiera och erkänna en situation. Visualiseringen 

på ett gemensamt A1- dokument hjälpte deltagarna att visa sin bild av situationen/processen. 

Det hjälpte deltagarna att skapa en gemensam mental modell. 

 I huvudsak skulle workshopen uppnå ett systemiskt tänk, där utbyte och interaktion mellan 

olika delar var viktigt och av betydelse för en holistisk förståelse av problemet. Workshopen 

var i tre steg; 

1.  Identifiera intressenter utifrån en uttryckt frågeställning. (I detta fall användare och 

kontotilldelning för IT) 

2.   Intressenterna som var på plats fick rita ut streck hur de kom i kontakt med varandras 

processer eller andra intressenter som påverkar dem. Behov och brister las till i bilden 

och visualiseras utifrån hur varje deltagare upplever dessa. 

3.  När dessa steg var ordentligt bearbetade gick processen vidare till att komma på så 

många lösningar som möjligt utifrån vad bilden visade.    

I sista steget lyftes behov och potentiella lösningar och presenterades i form av nya vi-

sualiseringar eller beskrivningar. Lösningarna uppmuntrades att vara på lång sikt och 

gärna annorlunda. 

2.9 Procedur 

Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådets rekommendationer har format studiens etiska hantering (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna fick information om de fyra forskningsetiska huvudkraven genom ett 

missivbrev som signerades innan intervjun och workshopen påbörjades; kravet på informat-

ion, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Missivbrevet 

I brevet fanns utförlig information om studiens metoder, beräknad tidsåtgång och dess syfte, 

informationskravet. Brevet belyste också frivilligheten för deltagaren att medverka och möj-

ligheten att när som helst avbryta sitt deltagande om så önskas, samtyckeskrav. Vidare så be-

lyses även hanteringen att den insamlade data kommer att vara konfidentiell och personers 

svar inte kommer att kunna härledas till enskild person, konfidentialitetskravet. Deltagarna 

informerades om nyttjandekravet om studiens data. Vid eventuell bildpublicering kommer 

bildägaren kontaktas för godkännande. Slutligen informerades deltagarna om att författarna 

reserverar sig för att kunna använda data i kommande akademiska studier. Kontaktinformat-

ion samt uppmaning att höra av sig vid frågor eller funderingar i form av mailadress till för-

fattarna och telefonnummer och mailadress till aktuell handledare delades ut samtidigt med 

brevet. Missivbrevet återfinns som helhet i bilaga 1.   
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2.10 Databearbetning  

Data bearbetades noggrant i form av transkribering där betoningar, stunder av tystnad i varje 

enskild intervju noterades. Transkriberingen resulterade i: 9 stycken A4- sidor för 44 minuter 

intervju, 8 stycken A4- sidor för 33 minuter, 7 stycken A4 för 24 minuter. För resterande 5 

intervjuer för 15 minuter 5 stycken A4- sidor, 30 minuter 8 stycken A4, 30 minuter 8 stycken 

A4, 12 minuter 5 stycken A4, 10 minuter 5 stycken A4 och 12 minuter 5 stycken A4 sidor 

(Brinkmann & Kvale, 2014). 

   Det transkriberade materialet strukturerades och komprimerades i flera steg i enlighet med 

de steg som Brinkmann och Kvale (2014) menar för att kunna hantera tolkning och större 

mängd data.   

1.  Det transkriberade materialet lästes igenom för att skapa en uppfattning om vad det 

egentligen handlade om. Därefter har nyckelord plockats ut ur texten och markerats i 

marginalen. Vissa intressanta eller oklara meningar har markerats. 

2.  Sökandet efter gemensamma nämnare i materialet gjordes och teman formades genom 

reflektion. Exempel på frågor som användes av författarna; Vad kan dessa ord stå för, 

finns det någon underliggande mening? Vad menar hen med beroende av? Kopplat till 

vad? Vilka nyckelord verkar återkomma? Vad är motsägelsefullt? På detta sätt hantera-

des hela texten systematiskt. 

  3. Författarna skapade kategorier som diskuterades och sorterades. I kategorierna som ta-

gits fram klipptes citat ut och sorterades in. Bilden nedan visar en del av tematiserings-

processen. 

 
                                                                             Bilden illustrerar hur processen delvis sett ut.  

I det sista steget sorterades data in i kategorier som sammanfattade flera teman. Vikt har lagts 

vid vad som är samstämmigt men också avvikande åsikter. Det har uppmärksammats för att 

inte missa viktiga detaljer. Slutligen så sammanfattades alla utdrag från empirin under de en-

skilda kategorierna till en matris. 

Sammanlagt så skapades nio kategorier av IT-utvecklarnas intervjuer. Exempel på kategorier 

som framträdde; Beroende, blankett/behörighet, IT-systemet som helhet, tid/administration, 

kommunikation. 

   Antalet kategorier för övriga 5 intervjuer var 8 stycken. Exempel på kategori; Behörig-

het/kontotilldelning, rutin på avregistrering och behörighet, administration, kommunikation.   

För att redovisa intervjuerna så sammanställdes slutligen IT-utvecklarnas 3 intervjuer i en 

matris samt de övriga 5 intervjuerna i en egen matris, dessa redovisas under avsnittet empiri. 

Data från matriserna redovisas i analysdelen utifrån kategorier som framkommit och analyse-

rats med hjälp av teorier.  
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Ny problemformulering: Efter att intervjuerna och workshopen genomfördes fick författarna 

en helhetsbild av problematiken. Den uttalade problematiken har tolkats som symtom från 

någon mer omfattande problematik. Författarna inhämtade data frekvent under en period i 

form av möten, mail och teorier. Då uppstod omformulering av problem.    

3 TEORI 

3.1.1 Produktlogisk organisation 

Mintzbergs (1980) teori om en vanlig organisatorisk uppbyggnad fokuserar på beroendet och 

samspelet mellan enheterna i organisationen. Minzbergs (1980) teoretiska organisationsstruk-

tur är uppbyggd på fem grundläggande funktioner i samspel. Strategisk ledning har direkt 

målförverkligande arbetsuppgifter där fokus ligger på att formulera riktlinjer och scheman.  

Linjeledningens fokus är att ta fram en strategi för hur saker ska göras och ge feedback uppåt. 

Operativa kärnverksamheten är enheten längst ner i pyramiden, den som fokuserar på konkret 

produktion. På sidan av pyramiden finns två stödfunktioner. Teknostrukturen stab arbetar med 

fokus på att förbereda den operativa verksamheten genom effektivisering till exempel att ta 

fram rutiner, ritningar eller program. Stödfunktionen stab har fokus på servicedelarna tillex-

empel personalvård, interna kontakter eller arbetsytor. 

   Påverkansfaktorer finns, desto äldre organisationen är desto mer strukturformade beteenden 

finns i organisationen. Mitzbergs (1980) studie påtalar att desto större organisationer desto 

större är enheterna. Stora enheter utgör mer komplex avancerad struktur, med mer speciali-

serade uppgifter som ofta leder till en mer utvecklad administrationsdel. Administration är ett 

brett samlingsbegrepp för olika aktiviteter och processer som till exempel arkivering eller 

skrivarbete. Uppgiften är att integrera olika delar i system. Administration ses som perifera 

processer som sker på sidan av kärnverksamheten. De administrativa arbetsuppgifterna besk-

rivs sällan i en arbetsbeskrivning som konkreta arbetsuppgifter (Westerberg, 2002). Tekniska 

system har visats ha en kontrollerande struktur i den operativa kärnverksamheten (Mintzberg, 

1980) och det kan ge upphov till att administration omvandlas till konkreta arbetsuppgifter 

istället för en syssla i periferin. Administrationsuppgifter handlar om att integrera IT-

systemets processer. Då fler enheter är inblandade i integrationen av IT-systemen kan det bli 

en långdragen process (Westerberg, 2002). Ett avancerat tekniskt system påverkas ofta av 

många saker som reglerar systemets funktion (Mintzberg, 1980).  

   Faktorer som gör att IT- system är mer avancerade är miljöcertifiering, jämställdhetsplaner, 

institutionella krav och säkerhetskrav. Dessa regler och lagar kräver ofta att medarbetarna 

måste legitimera sig i systemet för att en viss kvalitetssäkring ska hållas. Många avancerade 

system som är menade att inneha känslig information har höga krav på hur det ska fungera. 

Många institutioner i den offentliga sektorn har inte ekonomisk möjlighet att köpa in speciali-

serade IT-system för hantering av känslig data till olika enheter. Istället upphandlas standardi-

serade IT-system som många gånger inte kan hantera alla säkerhetskrav. Integreringen mellan 

de standardiserade systemen sker manuellt och den ökade administrationen upprätthåller sä-

kerhetskrav. Det manuella arbetet är administration som kopplar ihop olika IT-system till att 

bli ett fungerande system (Westerberg, 2002). Det leder till att den operativa enhetens arbete 

formaliseras, standardiseras och skapar en mer byråkratisk struktur. Parametrarna tyder på att 

organisationen är grundad på produktlogik (Mintzberg, 1980). Produktlogik är ett perspektiv 

på en struktur som är uppbyggd av enheter. Enheterna finns för att de enskilt ska arbeta med 

sin arbetsuppgift. Industriell produktlogik menas att medarbetare sitter på olika stationer och 

utför ett monotont arbete (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). Produkterna/tjänsterna produceras 

bara för att organisationen kan producera dem. Sedan säljs de (Seddon & Brand, 2008). Wes-

terberg (2002) menar att det finns en ökad tendens inom offentlig organisation att reagera på 

omvärldens krav genom att införa så kallad legitimerande administration som ska upprätthålla 
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säkerhetskraven.  

   Olika professioner som jurister, ekonomer och socionomer har tydlig inverkan på införandet 

av dessa legitimerande administrativa uppgifters tillkomst, då dessa yrkesgrupper ofta har 

normer för hur saker ska hanteras korrekt. Vanligt förekommande av legitimerande administ-

ration är införandet av miljöcertifiering, jämställdhetsplaner, institutionella krav och standar-

der och procedurer för kvalitetssäkring. Dessa krav skapar administrativa arbetsuppgifter som 

ofta kan sakna rationell grund för den som utför dem, även ur effektiviseringssynpunkt. 

Westberg (2002) menar att utfallet och implementeringen av nya standarder och processer 

sällan får utfallet som var tänkt. Det komplexa som ytterligare påverkar den Mål och resul-

tatstyrda organisationen är att ju längre ner i organisationshierarkin, ju närmare produktionen 

eller kärnverksamheten desto mindre fokuseras det på legitimitet, utan snarare eftersöks verk-

lig rationalisering och effektivisering för att frigöra sig från icke rationella resurskrävande 

administrationsuppgifter särskilt eftersom att det också finns uttalade förväntningar på effek-

tivitet. Yrkesgrupper längre ner i hierarkin som har en legitimerande roll kan medföra admi-

nistratörsuppgifter som till exempel rapportera, dokumentera och signera. Med en sådan 

struktur införs också automatiskt en problematik för ledaren att ha möjligheter att styra och 

leda verksamheten.  

   Den ökade styrnings- och ledningsparadoxen kan enligt Westberg (2002) också kopplas till 

NPM -eran som under 1980-talet fokuserat på att med minsta möjliga resursåtgång förfina 

och effektivisera organisationer. En kärna i NPM är att utförligt beskrivna detaljerade proce-

durer skapar högre kvalitét, effektivitet och är mer tillförlitliga än individens förmåga att 

åstadkomma god service med egna beslut (Hood & Peters, 2004). Ritzer (1996) menar att 

McDonaldiserings-tesen även har påverkat välfärdssektorn och kopplat till NPM har det bi-

dragit till en ökad standardisering av välfärdstjänster och att arbetet styrs i hög grad av fler 

nationella riktlinjer, standarder och regler. Medarbetare i NPM-eran har fått begränsad auto-

nomi på grund av standardiserade arbetsmetoder och processer menar Thylefors (2016). 

3.1.2 Kommunikation  

Ett långlivat antagande är att bra kommunikation resulterar i bra arbete. Sanjay och Garnett 

(2006) skriver att kommunikation är den fundamentala grunden för offentlig sektor att klara 

att leverera hög prestanda. Sanjay och Garnett (2006) definierar kommunikation som tre 

nyckeldimensioner: interpersonell kommunikation, intern kommunikation och extern kom-

munikation. Offentlig sektor måste följa politiska system och bestämmelser i högre utsträck-

ning än andra organisationer. Det kan skapa tvetydighet eller klarhet i målsättningen (Chun & 

Rainey, 2005) men klarar oftast att genomföra en mängd mål dock är priset en stark hierarkisk 

struktur. Många uppstaplade mål kan leda till konflikt (Chun & Rainey, 2005). Sanjay och 

Garnett (2006) skriver att det inte finns mycket forskning på kulturen i offentlig sektor, i tron 

om att kultur är svår att påverka om inte omöjlig. Sanjay och Garnett (2006) menar att admi-

nistrationsteorier hävdar att kommunikationen påverkas signifikant av kulturen. Egenskaper 

för en kommunikativ kultur är tillit, öppenhet, trovärdighet, noggrannhet och frekvent kom-

munikation. Kulturen är karakteriserad av organisationsstrukturen, inte individerna i organi-

sationen. Kulturegenskaperna korrelerar negativt med hierarkisk organisationsstruktur. Hie-

rarkisk organisationsstruktur påverkar kommunikation negativt. Detaljinformation hindras av 

hierarkin som filtrerar kommunikationen och minskar hastigheten. 

    Downs (1967, refererad i Sanjay & Garnett, 2006) experiment visar att 50 procent av ett 

meddelande förloras i varje steg av hierarkin. Experimentet gjordes på sju steg och slutresul-

tatet var att meddelandet hade förlorat 98,4 procent av sin kvantitet. Det bevisade att storleken 

och stegen i hierarkin hade en förödande effekt på hastighet av information och extern kom-

munikation. Den interna kommunikationen är den starkaste av alla tre. 

   Kommunikationsförbättringar är inte en individs arbete. Hållbar utveckling av kommunikat-

ion kräver väl planerad och utförd implementering. Offentlig sektor har bristande extern 
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kommunikation därför att komplexiteten i organisationen skapar en svår miljö att kommuni-

cera i. (Sanjay & Garnett, 2006)  

   Arias och Solana (2013) beskriver att en stödjande kommunikation är ett organiserat system 

av människor och material som gör det möjligt för information att spridas till alla i organisat-

ionen. I processerna flödar information som alla i organisationen kan ta del av. Vad som be-

hövs i ett informationssystem är användbar information som ligger till grund för beslutsfat-

tande för alla som arbetar i organisationen. Viktigast är att det finns relevant information från 

organisationens interna- externa miljö. Ett stödjande system finns för att organisationen lätt 

kan anpassas efter olika behov som den finns till för (Arias & Solana, 2013). IT-systemen 

som finns i organisationer är ett hjälpmedel för utveckling och anpassning. Det finns fortfa-

rande glapp i system och processer som formas och blir informationshinder. Det skapar svå-

righeter i kommunikationsvägarna mellan medarbetare i organisationer.  Henderson, Ruikar 

och Dainty (2013) menar att teknologins utveckling de senaste decennierna borde utvecklat 

system som inte utgör hinder, men istället så fattas det ofta stödjande IT- system. 

3.1.3 Informationssystem  

Argyris (1977) beskriver två metoder hur en organisation kan utveckla sina informationssy-

stem och skapa en lärande organisation. Henderson, Ruikar och Dainty (2013) menar att det 

fortfarande finns ett verkligt behov av att medvetandegöra offentlig sektor om hur enkelloop-

lärande och dubbellooplärande fungerar och på vilket vis som den kunskapen kan vara bra för 

offentlig sektor. Tosey, Visser, och Saunders (2011) beskriver att det finns trippellooplärande 

också men att det inte var Argyris och Shön som myntade begreppet.  

   När en TV slås på eller av gör det underliggande systemet precis som det är programmerat 

att göra och det är enkellooplärande, för att vi inte ifrågasätter systemets funktion. Den största 

delen av lärandet i organisationen består av den rika informationen av enkellooplärande. Sy-

stemet i en organisation är uppbyggt för att identifiera fel och rätta till dem så att arbetet kan 

fortsätta inom de rekommenderade riktlinjerna. Olika verktyg och metoder är designade för 

enkellooplärande som till exempel ledartekniker, informationssystem, kvalitetskontrollmeto-

der och Audits (Argyris, 1977). 

3.1.4 Enkellooplärande 

Enkellooplärande är att göra små saker bättre eller på ett nytt sätt. Något som ofta förbättras i 

den interna verksamheten och mer sällan i externa sammanhang. Till exempel kan det vara att 

en process går snabbare eller att förbättra en tjänst. Enkellooplärande går inte ut på att något 

helt nytt skapas. Enkellooplärande syfte är att nå ett bättre resultat vid utbyte av en kompo-

nent i en process. Utbytet av komponenten bör vara drivet av identifierade behov från använ-

dare (Arias & Solana, 2013). Användare definieras som mottagare, konsumenter eller använ-

dare av produkter som någon organisation har skapat (Maglio, Vargo, Caswell, & Spohrer, 

2008). Enkellooplärande kan kort förklaras att organisationen lär sig av misstag som har 

gjorts. Genom att förklara hur misstag gått till och hur aktiviteter utförts kan aktiviteten korri-

geras nästa gång den utförs (Bochman & Kroth, 2010). 

3.1.5 Dubbellooplärande 

Dubbellooplärande är när det underliggande systemet i teven ifrågasätter kommandot. Många 

organisationer skapar lärandesystem men hindrar dubbellooplärande system att ta plats. Även 

väldesignade informationssystem har ibland svårt att fungera effektivt (Argyris, 1977). En 

dubbellooplärande process är när en organisations produktionsprocess behöver ändras helt för 

att kunna tillfredsställa användarens behov med en helt annan tjänst. Dubbellooplärande bör 

ske när marknaden skiftar och kräver något som inte organisationen kan bistå med (Arias & 

Solana, 2013). Dubbellooplärande kan också användas för att felsöka delar av en organisat-
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ion. Med hjälp av dubbellooplärande kan mindre problem upptäckas och symtomen kan spå-

ras. Det är inte sällan symtom uppstår av djupt rotade strukturer (Henderson, Ruikar, & 

Dainty, 2013). Med dubbellooplärande system ifrågasätter organisationens förändringsbenä-

genhet i relation till den externa miljön. Det ger anpassningsmöjlighet till organisationen likt 

en biologisk organism som anpassar sig utifrån sin överlevnadsinstinkt (Arias & Solana, 

2013). Dubbellooplärande handlar om att ifrågasätta grunden för olika beslut. Lärandet upp-

står i samma nivå som våra egna antaganden och paradigm (Bochman & Kroth, 2010). 

3.1.6 Trippellooplärande 

Trippellooplärande är den tredje metoden för lärande (Georges & van Witteloostuijn, 1999). 

Meningsskiljaktighet finns mellan forskarna om begreppet trippellooplärande. Vad är kärnan 

och var kommer begreppet från, vissa menar att Argyris och Shön omedvetet beskrev begrep-

pet och vissa menar att Argyris och Shön inte alls har beskrivit begreppet. Argyris och Shön 

(refererad i, Tosey, Visser, & Saunders, 2011) menar dock att enkel och dubbellooplärande 

har ett underliggande syfte och princip. Men det var Batson (1973, refererad i, Tosey, Visser, 

& Saunders, 2011) som beskrev trippellooplärande som begrepp första gången i sitt verk. Han 

beskrev begreppet som bortom språket, ett system som inte kan köpas för pengar. En norm 

som en funktion mellan människor i en organisation (Tosey, Visser, & Saunders, 2011). 

   Grunden är att öka bredden och djupet på lärandet av problem, dilemman eller divergenta 

frågeställningar. För att göra det fungerar trippellooplärande som en infrastruktur som för 

samman organisationens alla kompetenser i enheterna in i ett system där mångfald skapas. Ett 

trippellooplärande system är tillåtande att experimentera i eller producera nya strategier för att 

lära. Trippellooplärande yttrar sig som en kollektiv avsiktlig uppmärksamhet som gör att 

medarbetarna är fria att inhämta mer kunskap och kompetens från varandra. Trippellooplä-

rande är en grund för att medarbetarna ska ha en gemensam mental modell av hur organisat-

ionen ska fungera och hur det arbetas i den. Systemet är en del av den mjuka organisations-

strukturen. Strukturen i organisationen är resultatet av hur medarbetarna har handlat och in-

fluerat det sociala systemet som är inbäddat i organisationen. Det sociala systemets beteende 

påverkas positivt av trippellooplärande infrastruktur för att människor blir motiverade av att 

lära sig nya saker (Georges & van Witteloostuijn, 1999). Trippellooplärande system är upp-

byggt för att vara flexibelt och adaptivt till marknaden. En organisation som har systemen 

enkel och dubbellooplärande vet att kunskap är nyckeln till att se hur operativa system behö-

ver förändras. Trippellooplärande system fokuserar på vad organisationen behöver lära och 

lära hur den kan lära annorlunda. Trippellooplärande uppstår genom reflekterande i föränd-

ringar och kan därför vara en komponent som underlättar för ledare att ständigt driva förbätt-

ringar som kan leda till innovation (Whatson, 2012).  

   Bochman och Kroth (2010) skriver att det är många ledare som håller med om att det är 

svårt att vara framgångsrik i den snabbt föränderliga kontexten i världen. I dag beror fram-

gång mer på flexibiliteten i organisationen än de enskilda snabba beslut som tas. Voica och 

Vasile (2013) skriver att ledare måste vara bra på att scanna av den interna och externa miljön 

på möjligheter och hot. Ledare finns också där för att leda och motivera till förändring. Voica 

och Vasile (2013) skriver att forskning pekar på skillnad mellan vad medarbetare förväntar 

sig av en ledare och vilken personlighet som krävs av en ledare. Ledarens främsta verktyg är 

kommunikation, det viktigaste verktyget för att en ledare ska göra sig förstådd och leda pro-

jekt mot resultat. 

3.1.7 Den lärande organisationen  

Senge (1990, refererad i Raymarker, 2016) har utvecklat en modell för hur en organisation 

kan närma sig förändring till att bli en lärande organisation. Senge (2007) beskriver fem di-

scipliner som verktyg att bygga en lärande organisation. Den lärande organisationen ses som 
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ett dynamiskt systemperspektiv. Perspektivet kan med fördel användas som hjälp att kritiskt 

granska hur organisationens enheter fungerar. Systemet möjliggör en ökad återkoppling över 

gränser både socialt, politiskt och vid forskning och arbetsmiljö (Raymarker, 2016). Senge 

(2007) menar att han var en av de första att belysa organisationers oförmåga att lära sig nya 

saker. Den största framgångsfaktorn är ny kunskap och leder till förändring och utveckling 

som intensifierar konkurrenskraft. Oförmågan att lära nya saker är ett av de vanligaste hindren 

för en organisation. Senge (2007) menar att kunskapsintaget kan anpassas men det är snarare 

ett måste för en organisation att ta in mer kunskap. Kunskapsintaget är bäst när det är förenat 

med generativt lärande som innebär ökad kapacitet att utveckla organisationens system. Teo-

rin är inte enkel att implementera då de flesta offentliga organisationer är uppbyggda av pro-

duktlogiskt perspektiv som styrs av mål och resultatperspektivet. Synsättet hindrar medarbe-

tare att experimentera till förmån för nya interventioner (Whatson, 2012). 

   Den lärande organisationen är ett perspektiv som grundar sig i att lära medarbetarna se 

snabba marknadsskiften. För att kunna göra snabba och avgörande förändringar är perspekti-

vet; en lärande organisation, en positiv förändring i nutidens flyktiga klimat. Det kan vara ett 

proaktivt verktyg som kan minska organisationers fall om de ser behovet på markanaden i tid. 

I en lärande organisation färdas information snabbt och alla har möjlighet att ta del av all in-

formationen, det innebär också att organisationen utrustar medarbetare med kunskap, kompe-

tens i olika områden och färdigheter som är relevanta. Den fundamentala grunden för en lä-

rande organisation är att snabbt kunna förändra och anpassa organisationen utefter använda-

rens behov (Bochman & Kroth, 2010). 

    1.  Den första delen mot en lärande organisation är att skapa en delad vision och det innebär 

delade värderingar och mål. En delad vision är ett frigörande verktyg för medarbetarna, den 

skapar ett delat engagemang att svara på frågeställningar och arbeta mot målet. En delad vis-

ion har även visat att marginaliserade grupper har känt sig mer delaktiga (Raymarker, 2016). 

Ofta när frågan ställs om vad ”du” arbetar med blir svaret ett beskrivande av vad de vanliga 

arbetsuppgifterna består av och hur de utförs. Väldigt sällan beskrivs organisationens vision 

som individens dagliga arbete. En konsekvens av att medarbetare ser enskilt på sina arbets-

uppgifter skapar ett egocentriskt uttryck och beskyddar endast den egna delen. Andras arbets-

uppgifter är oviktiga. Hot mot organisationers verksamhet är oftast inte isolerade händelser, 

de är i stället en långsam process som breder ut sig från många håll (Senge, 2007). 

Delad vision har visat sig vara ett av de viktigaste verktygen för en ledare att uppnå önskat 

resultat. Delad vision kan liknas vid en gemensam kognitiv mental modell av det framtida 

läget. En delad vision möjliggör förståelse för hur medarbetarna bättre kan integrera kunskap-

er och färdigheter att bli en del av det önskade resultatet. Det leder ofta till högre engage-

mang. Engagemanget leder till att medarbetarna fungerar bättre tillsammans och kan hantera 

uppgifter på andra sätt och det kan leda till innovation. Medarbetare med en delad vision har 

större sannolikhet att utveckla delade strategier och gemensamma visioner för att hantera 

akuta problem där kunskap kräver koordination (Pearce & Ensley, 2004). 

   2.  Personligt ledarskap är den andra delen. Personligt ledarskap handlar om att tro på sin 

egen förmåga att ta sig an sina egna mål och uppfylla dem. Att ge sig själv möjlighet att växa 

professionellt i en grupp eller enskilt. Det är en drivkraft till eget självförverkligande som ger 

många olika möjligheter (Raymarker, 2016). Personligt ledarskap leder till självkännedom 

och viljan att se verkligheten klarare (Senge, 2007). Personligt ledarskap är ett fundamentalt 

verktyg för en lärande organisation och börjar med individen. Förändring av organisationen 

börjar hos medarbetarna. Personligt ledarskap innebär att reflektera och kritiskt granska age-

rande, val och slutprodukt för att kunna lära utav tillvägagångssättet eller metoden (Bokeno, 

2009). Det måste finnas vissa förutsättningar för att medarbetare ska kunna arbeta med per-

sonligt ledarskap, organisationen måste ha en stabil samarbetskultur som belönar utforskande 

beteende och undersökande frågor som stärker människor att experimentera. Ett sådant klimat 

förstärker tron på vikten av människans utveckling av personligt ledarskap och att det är vik-
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tigt för organisationen (Senge, 2007). Personligt ledarskap leder till en lärande organisation 

genom att organisationen experimenterar, är risktagande, öppen, systemtänkande, fantasifull 

och innovativ. Bokeno (2009) skriver för att vara en framgångsrik lärande organisation måste 

medarbetarna ha en nybörjares sinne ett utforskande, funderande, reflekterande och nyfiket 

beteende. 

    3. Den tredje delen är att få förståelse för individers mentala modell för att förbättra möj-

ligheterna för individuellt lärande som leder till organisatoriskt lärande (Rook, 2013). Senge 

(2007) beskriver att mentala modeller kan vara generella bilder av något eller komplexa teo-

rier. Han menar att medarbetarnas mentala bilder påverkar människor och organisationers 

beteende. Medarbetarna i organisationen kan inte avfärda sina mentala bilder men de går att 

hantera. Det bästa är att erkänna att de finns och undvika att ens egna mentala bilder domine-

rar över andra och vara kritisk till beslut som tas på grund av en enskild mental modell. De 

flesta chefer är tränade att utbilda medarbetare från deras egen mentala modell, synsätt. På 

grund av chefens synsätt är det många medarbetares nyfikenhet att utforska frågeställningar 

som inte får utrymme. Teorin om mentala modeller och organisatoriskt lärande är att organi-

sationen drar nytta av att acceptera att det finns olika mentala modeller (Raymarker, 2016). 

Innovation kan ske i mötet mellan mentala modellers olika koncept, forskning visar att diver-

gens ofta leder till utveckling (Leonard & Swap, 2005). På grund av olika socioekonomiska 

orsaker har individer olika förmåga att förstå andras perspektiv och problemlösningar. Poli-

tisk komplexitet i offentliga organisationer kan vara en mental barriär att skapa en lärande 

organisation. Det är användandet av och förståelsen av varandras olika mentala modeller som 

skapar en lärande organisation. Det är viktigt att det finns förståelse för varandra och att det 

inte förväxlas med konfirmeringsbias. (Raymarker, 2016) Konfirmeringsbias är ett omedvetet 

beteende som gör att individer selektivt uppmärksammar information som bekräftar ens egna 

uppfattningar (Rathus, 2014). 

   4. Lärande i grupp är fjärde delen, att främja en lärande organisation (Raymarker, 2016). 

Fler och fler organisationer använder sig av projektgruppsstrukturer i förhoppning att utveckla 

innovationer. Pearce och Ensley (2004) skriver att resultat även visat att projektgruppsproces-

ser är kärnan till innovationer. Lärande i grupp innebär att gruppen måste inta en självbe-

stämmanderätt för att kunna motta utbyte av akademisk kunskap och viktig information. En 

känd svaghet är bristande tillit som kan ha funnits innan grupperingen. Gruppens värdeskap-

ande kommer genom utbytet av kunskap och färdigheter. För att värdeskapande ska ske måste 

organisationen bistå med resurser i form av information och det kan med fördel göras med 

hjälp av enkelloop och dubbellooplärande (Raymarker, 2016). I den processen stiger ledaren 

bakåt och låter gruppen skapa egna resultat. För att gruppen ska vara lärande krävs att med-

lemmarna i den har en ständig diskussion. En viss gruppförståelse måste också skapas. En 

grupps potens att uträtta innovation är större än en organisation som inte arbetar i grupper. En 

grupp som delar tron på framgång genom en delad vision om önskad framtid är mer fram-

gångsrik än en grupp som inte delar tro eller vision (Pearce & Ensley, 2004). Meningen är att 

spänningar som uppstår är dynamiska energifält inte barriärer. Divergensen skapar ett avgö-

rande hinder för konsensusbeslut. För att lärande i grupp ska ske måste explicit bekräftelse av 

mentala modeller och ett systemtänk finnas (Senge, 2007). 

   5. Systemtänkande är den femte och sista delen att främja en lärande organisation. System-

tänkande innebär att alla människor i en organisation är en del av ett system (Raymarker, 

2016). Många offentliga organisationer är idag uppbyggda av produktlogiskt tänkande som 

liknas vid en linjär process som inte påverkas av extern input. Istället menar Backström, Döös 

och Wilhelmson (2003) att en organisation liknar ett system där alla resultat är beroende av 

vilka beslut som tagits var, vilka resurser som funnits och vilken input som inhämtats externt 

för att uppnå resultatet. Vid nedskärning av administrativa medarbetare, input, kommer admi-

nistrationsuppgifter tillkomma på andra ställen, output. Se tex Goerner (1995 refererad i, 

Backström, Döös , & Wilhelmson, 2003) ”Linjäritet betyder att en ökning av input med en 
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viss nivå, orsakar motsvarande effekt på output” ( Backström, Döös , & Wilhelmson, 2003, s. 

117). När systemtänkande perspektivet är kärnan i organisationen innebär det att alla medar-

betare är integrerade, tar del av all information, arbetar mot samma mål och ser på varandra 

med ett ömsesidigt värde. På så vis är det ett relativt fristående självjusterande system som är 

flexibelt i alla förändringar (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). 

   Om en organisation liknas med ett system av kugghjul så behövs alla kugghjul för att upp-

giften ska bli färdigställd. På samma sätt är enheterna i en organisation menade att sitta ihop i 

ett system (Raymarker, 2016). Senge (2007) förklarar systemtänkande så här: När jag sätter 

min hand på kranen för att fylla på vatten så styr handen ökningen av vattnet. I samma system 

så bestämmer vattennivån i glaset när min hand ska dra ner på farten av vattnet och när vatt-

net ska stängas av helt. Med den logiken är det svårare för medarbetare att uppleva marginali-

sering. Känslan av att vara en del av systemet skapar också ett långsiktigt engagemang hos 

medarbetarna. Att implementera systemtänkande leder till en lärande organisation och alla 

delarna innehåller komplex snabb återkoppling, som leder till att bygga tillit till medarbetarna 

i organisationen som leder till ett tätt samarbete och engagemang som leder till kapacitet att 

växa. Det leder till individuell framgång som stärker och det leder till tillit (Raymarker, 

2016). 

3.1.8 Systemtänkande och Systemsyn i offentlig sektor 

Det finns tre systemtänkande perspektiv, hårt, mjukt och kritiskt systemtänkande perspektiv. 

Mjukt systemtänkande perspektiv beskrivs som en förståelse för hur fenomen påverkar män-

niskan och dess miljö till exempel varför människan känner respekt för chefen, det kan vara 

makt, eller ett bemötande på den egna nivån. Fenomen kan inte beskrivas utifrån ett hårt 

systemperspektiv. Istället beskrivs det hårda systemperspektivet som en förklaring till att 

kretskort i en tv fungerar, en viss spänning mellan elektroder ger önskad reaktion. Med hjälp 

av hårt systemperspektiv finns TV:n, datorn och biltvätten. Det kritiska system perspektivet 

uppkom genom att världen inte kunde förklaras med endast ett av perspektiven, världen för-

klaras med hjälp av båda (Raymarker, 2016). 

   Seddon (2008) skriver om vilket värde offentlig sektor kan skapa om de ser vad som skapar 

värde i output. Offentlig sektor har en tendens att fokusera mer på input om vad de kan göra 

än syftet med görandet. Seddon (2008) beskriver också att de allra flesta mätningarna mäter 

om tillverkningen av produkten eller om produkten/tjänsten har följt byråkratiska regler istäl-

let för om önskat resultat är uppnått. Han menar att byråkrater tänker som producerare inte 

som kunder. De mäter lättare kostnad än att mäta vad de kan dra nytta av nästa gång. Därför 

upptäcker mätningarna ofta misstag som har gjorts och samma misstag har ofta gjorts fler än 

en gång. Den centrala idén med systemtänkande enligt Seddon (2008) är relationen mellan 

syfte, mått och metod. Om syftet beskrivs utifrån en användares perspektiv, så kommer den 

metod som kan göra verklighet av syftet väljas, därefter följer innovation och förbättringar. 

Seddon (2008) menar att det hierarkiska systemet inte systematiskt kan ta hand om och stödja 

ett sådant arbetssätt det vill säga att designa en produkt/tjänst ur en användares perspektiv. 

Han beskriver att individer som är genuint engagerade i utveckling borde inte befinna sig i ett 

dåligt system som bara överlever utan att utvecklas (Seddon, 2008). Organisationer med ett 

systemtänkande perspektiv producerar och säljer inte, utan de producerar med hjälp av behov 

som en order om vad det är som ska produceras/skapas. Systemtänkande organisationer ut-

vecklar saker som tillfredsställer användares behov. Den offentliga sektorn har större och fler 

möjligheter till utveckling när kunskapen om systemtänkande sprids och medarbetarna ser sig 

själva och enheterna som en del i ett stort system (Seddon & Brand, 2008). 

   Innovationsrådet har som uppgift att stödja offentlig verksamhet med att stimulera innovat-

ions- utveckling och förändringsarbete. I Innovationsrådets rapport 2012 som skrivits av Ja-

kob Brandt och Lars Stigendal lyfts dels betydelsen av Systemsyn och Lean fram, rapporten 

påvisar exempel på kommuner och andra Svenska offentliga verksamheter som använt bland 
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annat systemsyn.  

   En viktig slutats i rapporten är att om kommun och landsting ska kunna leva upp till för-

valtningspolitiska mål att vara en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssä-

ker, effektiv, väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet kan Lean behöva praktiseras 

utifrån en systemsyn, sammanfattningsvis vara lämpligt för kommande förändringsarbete (In-

novationsrådet, 2012). Det finns forskning (Elias, Evans, Godfellow, O´Donovan, Samuel, & 

Zokaei, 2010; Quist, 2007) och fallstudier (Dunnion & O´Donnovan, 2013; Gibson & O' 

Donovan, 2014) som pekar på att systemiskt tänkande och Seddons (2003) Vanguard metod 

har varit framgångsrik i utvecklingsarbete inom offentlig sektor i England i kombination med 

Lean. En del av metoden går ut på att identifiera och förstå slöseri inom utförda tjänster. Van-

guard- metoden kallar detta att identifiera tjänster eller service som ej är värdeskapande med 

andra ord värdeförstörelse. Seddon (2008) belyser vikten att studera sina misslyckanden för 

att hitta värdeförstörelsen. Citatet från Seddon 2008 (refererad i Fransson & Quist, 2015) är 

ett exempel på värdeförstörelse  

 

”i ett kontaktcenter där det påstods att 80 procent av ärendena kunde avslutas vid första kon-

takten, vid närmare studie visade det sig att ett ”avslutat ärende” inte tog hänsyn till om även 

kunden upplevde att ärendet var avslutat. Det medarbetarna rapporterade som avslutat var 

ärenden där det inte fanns mer jag kunde göra. När siffrorna justeras visar sig att den verk-

liga andelen avslutade ärenden var fem procent” (Fransson & Quist, 2015 sid. 134) 

3.1.9 Lean och Systemsyn  

Leanfilosofin som verktyg har spridits över världen från sitt ursprung i Japansk biltillverkning 

och Toyotas ledningsfilosofi och är numera ett populärt synsätt i västerländska organisation-

ers ledningsperspektiv samt nu även mer successivt förekommande i offentlig sektor. Lean är 

både risat och rosat och är även svårfångat som fenomen delvis för att det saknas en tydlig 

definition av begreppet (Innovationsrådet, 2012). Enligt Modig och Åhlstöm 2011 (refererad i 

Innovationsrådet, 2012) så kan Lean begreppet definieras som en filosofi som präglas av en 

ständigt lärande organisation där verktyg, principer och metoder ständigt förfinas och förbätt-

ras för att öka kvalité och kostnadseffektivitet. Modig och Åhlström (2011) skiljer på tre ni-

våer av Leanbegreppet 1. Lean som filosofi som styr hela organisationens kultur och präglar 

värderingar som bland annat präglas av ledarskap med respekt och tilltro för medarbetare.  2. 

Lean som utvecklingssätt, kvalitetssystem på verksamhetsstrategisk nivå där man har en tyd-

lig förståelse för variationens betydelse. 3. Lean som metod, verktyg för att dels eliminera 

slöseri, men också för att visualisera pågående process för ökad transparens. 

   Radnor och Walley, 2008: Liker och Rother 2011 (refererad i Innovationsrådet, 2012) me-

nar att den förenklade synen på Lean riskerar att maximera effektivitet på ett område på be-

kostad av ett annat. Han påpekar behovet att se till helheten med systemtänkande för att lyfta 

fram vikten av att förstå beroendet mellan olika delar och processer. Liker och Rother (2011) 

påpekar att det övergripande systemiska tänkandet som den ursprungliga Leanfilosofin vilar 

på delvis har kommit i skymundan. Liker och Rother 2011; Seddon 2008 menar att en alltför 

snäv användning av Lean-filosofin har praktiserats, med hierarkisk organisation där fokus 

snarare har hamnat på resurseffektivisering än utvecklandet av en lärande organisation. Denna 

lightversion av Lean med bristande fokus på samverkan mellan ledning och medarbetare samt 

effektivitetfokus istället för kundvärde och kvalitet som är det främsta målet riskerar att för-

gås.  

   Kritik mot Seddon (2003) Vanguard metod lyfts fram av Chapman, 2004 (refererad i Inno-

vationsrådet, 2012) främst för dess svårigheter att hantera komplexa system och system på 

olika nivåer, Chapman, 2004 betonar att det måste vara mer lärande och innovation för att 

hantera organisationens utvecklingsbehov. Hines, Holweg, & Rich (2004) menar att metoder 

och verktyg måste anpassas trots att Lean och systemtänkande kan appliceras generellt, dock 
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så måste de anpassas till den komplexa situation som råder inom den specifika organisation-

en. Innovationsrådet (2012) menar att det finns brister i alla metoder, så också i systemtän-

kande och Lean men just nu så är dess perspektiv och metoder åtminstone bättre än nuvarande 

snäva fokusering på resurs och måluppfyllelse inom offentlig sektor. Innovationsrådets förfat-

tare väljer efter sin litteraturgenomgång och via sin intervjustudie med 16 svenska offentliga 

myndigheter att komma till slutsatsen att Lean är bra att tillämpa utifrån en systemsyn. 

 

Matrisen i Figur 1. visualiserar funktionsorganisationens parametrar kontra den systemtän-

kande organisationens.

 
                                                               Figur. 1. (Seddon, 2008)( Författarnas översättning) 

Det systemteoretiska perspektivet från disciplinen psykologi betraktar en organisation som ett 

dynamiskt system där enheterna i systemet strävar efter balans inom systemet och omgiv-

ningen. Teorin är tydligt kopplad till evolutionistiska teorier, den som anpassar sig bäst över-

lever. Perspektivet ser organisationer som öppna system som hämtar input från omgivningen 

för att sedan behandla input i systemet och verkställa output som ett värde för omgivningen. 

Output ger sedan återkoppling till organisationen så att den kan hålla sig i linje med använda-

res önskemål. Så länge organisationen klarar av att anpassa sig kommer den att vara vital och 

funktionell (Aronsson, et al., 2012). Inom disciplinen innovationsteknik beskrivs det system-

teoretiska perspektivet från psykologin som tjänstelogik. En definition av tjänstelogik är Kris-

tensson, Gustafsson och Witell (2014) som beskriver att tjänster inte bara är immateriella er-

bjudanden. Det är också utveckling av resurser, länkade aktiviteter och fysiska varor, som 

tillsammans utgör förutsättningar för värdeskapande för användare (Greer, Lusch, & Vargo, 

2016). 

3.1.10 Tjänstelogik 

Greer, Lusch och Vargo (2016) har forskat fram ett ramverk för tjänstelogikens kärna. De har 

skrivit fyra axiomer som ligger till grund för vilka ansatser tjänstelogik bör utgå från för att 

kunna kallas tjänstelogik. 

   Axiom ett: Utbyte av service är den fundamentala grunden för tjänstelogik. Det innebär att 

produkter som utför en viss service ingår. Alla organisationer är serviceinstanser och all eko-

nomi är serviceekonomi, för att pengar är i omlopp det vill säga utbyte av tjänster. 

Axiom två: Användare är alltid medskapande av värdet och det är raka motsatsen av produkt-
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logik. Ansatsen är att värde uppstår alltid från medskapande genom skärningspunkterna av 

individer eller organisationer. Skärningspunkt definieras: Där två eller flera områden möts 

och kan kombineras till något nytt (Johansson, 2005). Värdet värderas på användandet och 

kontexten det uppstår i.  

   Axiom tre: All ekonomi och sociala aktörer tex medborgare, företagare, medarbetare och 

myndigheter är medel för integration av skärningspunkter. Medel är något som alla individer 

eller organisationer kan komma åt. Det tre breda typerna av medel är (1) privata medel indivi-

den själv, vänner och familj. (2) Marknadens medel som erhåller byteshandel eller ett ekono-

miskt utbyte där utbytet skapar värde. (3) Offentliga medel som erhålls från kommuner och 

myndigheter. Värde uppstår i medskapandet av ekonomiska medel och sociala enheter genom 

integrationen av dem.  

   Axiom fyra: Värde är alltid unikt för att det skiljer sig från hur individer uppskattar att de 

haft nytta av en produkt/tjänst. För att värde ska uppstå måste det experimenteras. Varje indi-

vid, organisation tar emot medel olika och integrerar medlen i olika resurser. Värdet av expe-

rimenten är unika men bestäms av nyttan i användandet. Det innebär att organisationer kan 

uppskatta ett värde för någon. Organisationer kan göra en preposition om värdet och kommu-

nicera hur organisationens produkt/tjänst kommer att skapa värde för en individ eller en annan 

organisation (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). 

   Värdeskapande är en källa för kompetensutbyte och värdet uppstår när kompetenserna inte-

greras med resurser (Value-creation). Det är att integrera enheter i ett servicesystem som 

skapar värde av olika resurser som individer, organisationer, information eller teknologi. An-

vändare är en kärna i tjänstelogiken och definieras som en resurs för organisationer att an-

vända sig av för att skapa tjänster som det finns en efterfrågan på. Tjänstelogiken har ansatsen 

att organisationer finns för att integrera expertkompetens och generell kompetens till kom-

plexa tjänster som användare efterfrågar (Lusch & Vargo, 2006).  

   Medskapande är ett värde som är nära kärnan av tjänstelogiken. En process i samarbete mel-

lan organisation (leverantör) och användare. De båda parterna förser ett utbyte av värde till 

varandra. Det finns ingen direkt distinktion om hur processen går till. Processen avgörs om 

arbetsmetoden kan definieras som tjänstelogik om resultatet uppnått önskad känsla av utbytet 

(Lusch & Vargo, 2006; Grönroos & Voima, 2013). 

    Nyttjandevärde är ytterligare ett värde som ligger nära kärnan av tjänstelogik. Det betyder 

att värdet av produkten/tjänsten uppstår när användare använder sig utav produkten/tjänsten. 

Upplevelsen kan vara en positiv känsla eller en negativ känsla, men det är när användaren får 

känslan som värdet kan bestämmas. Därför kan inte värdet bestämmas innan produk-

ten/tjänsten existerar, eftersom att det är en känsla som definierar värdet av användandet. 

Nyttjandevärde kan också uppstå över tid när användare använder sig av produkten/tjänsten 

fler gånger än en (Grönroos & Voima, 2013). 

3.1.11 Tjänstelogik i offentlig sektor  

Det pågår ett logikskifte som innebär att organisationer inser behovet av och överväger att 

utnyttja användare för utveckling av produkter/tjänster. Ett skifte har främst skett inom forsk-

ning, utvecklingsenheter, divergenta forskningsområden, personalenheter (HR) och lärande 

organisationer med systemtänkande (Maglio, Vargo, Caswell, & Spohrer, 2008). 

Offentlig sektor kan med hjälp av invånarna utveckla en marknad som grundas på behov med 

användarna. Att använda användares operanta resurser som medel för utveckling är att lokali-

sera ett behov (Hammervoll, 2014). Operanta resurser betyder att individer utvecklar beteen-

den med hjälp av förstärkning av stimuli som kan vara positivt eller negativt (Hwang & Nils-

son, 2011).  

   Tjänstelogik kan tolkas som ett sätt för offentlig sektor att arbeta med innovation, även un-

der ekonomisk press har inte offentlig sektor råd att låta bli att investera i innovation. Kost-

nadsfrågan är ofta den som styr mot högre arbetsbelastning för medarbetare och desto längre 
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ner i en hierarkisk struktur desto högre belastning har de. Innovation är därför en investering 

och ett synsätt att arbeta smartare och inte hårdare. Innovationsarbete ökar chansen för kom-

muner att bli bättre på att ta ansvar för invånarnas behov. I dagsläget kan många kommuner 

liknas med en stretchtröja från kina ”one size fits all” (Albury, 2010, s. 51). Det innebär att de 

arbetar från ett homogent perspektiv.  Tjänstelogik är dess motsats med fokus på kundens 

upplevelse av och kvalitet vid användandet av organisationens tjänster och service (Lusch & 

Vargo, 2006). 

    Med samhällets utveckling i teknik och hur den används ökar förväntningarna på offentlig 

sektor i samma takt. Invånarna vill att offentlig sektor ska bemöta deras behov som kan vara 

av de enklaste saker som att bli bemött, att det ska vara lätt att ta kontakt och få svar. Det är 

en utmaning i sig att bemöta divergenta behov. Innovation är ett sätt att bemöta utmaningar. 

Innovation är kärnan som frigör möjligheter, kunskap och motivation (Albury, 2010). Ohno 

(1988, refererad i, Seddon & Brand, 2008) fann att fokusera på aktiviteter är att misslyckas att 

inse att alla medarbetares aktiviteter är reglerade av organisationens system. Att fokusera på 

kostnader är att misslyckas att inse att kostnader är ett flöde inte transaktioner. Seddon och 

Brand (2008) skriver att Leans grundare Ohono som inte arbetade med tjänstelogik missade 

att inse: Organisationer som lägger allt fokus på olika servicenivåer, misslyckas att inse, att 

systemets kapacitet är endast lika starkt som för syftet det byggdes för. 

   Feltolkningar av behov är en konsekvens av ett system som inte har en relation mellan syfte, 

mått och metod. Ofta försöker ledningen åtgärda konsekvenserna. Men det är åtgärderna som 

orsakar konsekvenserna, för att chefer är skyldiga att vidta åtgärder när systemet inte fungerar 

och är ofta själva förblindade och saknar helhetsbilden av systemet. Syftet bör bestämmas 

utifrån användare och organisationen bör anpassas utifrån syftet. Vilka åtgärder som vidtas 

bör bestämmas återigen utifrån syftet.  Ett exempel på perspektivet tjänstelogik kan vara att 

utrusta organisationens front med medarbetare som har spetskompetens och färdigheter. Med-

arbetarna i organisationens front kan översätta efterfrågan och behovet från kunderna till alla 

enheter i organisationen (Seddon & Brand, 2008). 

3.1.12 Involvering av användare och motivation till medarbetare 

Att involvera användare i produktionen skapar en relationell orientering för båda parter som 

ger influenser att utforska nya saker. Det skapar värde för båda parter och har visats vara kon-

kurrenskraftigt (Hammervoll, 2014). Det är skillnad mellan offentlig sektor och privat sektor. 

Skillnaden är att privat sektor är vinstdrivande och måste skapa konkurrenskraft för att över-

leva, det skapar stimulans att vara innovativ. Utmaningen är att skapa en lika kraftfull stimu-

lans för den offentliga sektorn. 

   Under de senaste åren har marknaden i väst utmanats av Kina och Indien. Västerländska 

organisationer flyttar sin produktionskärna utomlands för billigare arbetskraft. Även internet 

har bidragit till ökad konkurrens. Det har gjort att organisationer har pushats till att utveckla 

strategier för hållbarare problemlösning och speciellt att utrusta medarbetare med spetskom-

petens som arbetar i kärnan av organisationen. Det som många organisationer har gjort är att 

fokusera på att involvera medarbetare i utveckling (Boxall, Hutchison, & Wassenaar, 2015).  

    Organisationer har gjort att medarbetare känner hög delaktighet och det har visats ha kopp-

ling mellan kognitiv motivation, kontroll över sin egen situation/process och medarbetares 

resultat. Argumentet lyder att medarbetare kan dra nytta av hög delaktighet på två olika sätt. 

Genom att vara involverade känner medarbetarna att det har större användning av sin kompe-

tens och sina färdigheter. De drar större nytta av latent potential, det får ökad motivation, de 

blir hänförda av att kunna ta egna beslut och få arbetsplatsens stöd (Boxall, Hutchison, & 

Wassenaar, 2015). Latent definieras som en outtalad kunskap som får uttryck i en tvärfunkt-

ionell situation (Von Hippel, 2005) Genom att öka delaktigheten känner medarbetarna att det 

gör nytta på en helt ny nivå. Delaktigheten gör att informationen tar en ökad omfattning av 

olika kunskapsområden. En sådan informationsgrund gör det lättare att fatta beslut som gyn-
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nar hela verksamheten. Besluten är mer genomtänkta och beslutas för att uppnå enhetens eller 

organisationens mål. Delaktigheten är ett incitament att anpassa arbetsuppgifter individuellt 

som kan effektivisera tidsspannet att uppnå ett visst mål. Enskilda medarbetares auktoritet 

förstärks genom delaktighet och de känner sig belönade (O'Neill, Feldman, Vandenberg,, De-

Joy, & Wilson, 2011) genom att delaktighet skapar kognitiv motivation (Boxall, Hutchison, & 

Wassenaar, 2015). Även Aas, Breunig, Hydle och Pedersen (2015) kommer i sin studie fram 

till att tvärfunktionella team även kan hjälpa produktlogiska organisationer att utveckla tjäns-

ter och därmed också öka möjligheten för att arbeta med innovation i en produktlogisk orga-

nisation, även om det sannolikt inte är optimalt. Aas et al., (2015) menar vidare att tvärfunkt-

ionella grupper bör bestå av både externa och interna kompetenser och experter, samt vara en 

blandning av olika beslutsnivåer allt från högsta ledning, enhetschefer till operativa linjeche-

fer samt medarbetare långt ner i hierarkin, för att få en så bred bild som möjligt för att främja 

innovation.   

   Workshop som metod är ett verktyg som kan användas för att främja dialog mellan medar-

betare i organisationen och för att bygga vidare på idéer med hjälp av andras. Andra fördelar 

med workshop metoder är att skapa gemensam syn på kommande förändringsbehov (Drath & 

Palus, 2001). Workshopmetoder kan åstadkomma transparens mellan tvärfunktionella grupper 

och vara en samarbetsyta för utveckling. Drath och Palus (2001) En typ av teknik som bygger 

på att göra ett collage med bilder för att visuellt tillsammans representera ett scenario. En 

workshop var att föreställa sig framtiden i förhållande till strategi och för att försöka förbe-

reda sig på oväntade händelser. Det andra syftet var att lära sig att arbeta ömsesidigt med att 

hantera osäkerhet och oväntade problem dvs. att dra nytta av varandras förmågor, erfarenheter 

och kompetenser. Deltagarna delades upp i mindre grupper om sju eller åtta personer för att 

skapa en gemensam framtida föreställning utifrån företagets perspektiv. En story byggs upp 

visuellt och är klassiskt uppbyggd som en berättelse med delar som; “det var en gång, sen en 

dag, vad hände sen och i sluta så” Grupperna får sen narrativt berätta sina historier för dem 

andra grupperna, vilket efterföljs av en gemensam dialog och reflektion. Från gruppernas alla 

berättelser får alla deltagare sen välja ut vilka delar som kan tas med och fortsatt illustrera 

företagets styrkor och svagheter strategiskt. Fördelen med den här typen av workshop menar 

Drath & Palus (2001) är just den gemensamma dialogen som uppstår genom att sätta ett ob-

jekt i mitten. Genom samskapande processen som pågår mellan deltagarna öka kommunikat-

ion och överförandet av enskilda tankar och idéer till gemensam delad bild.   

   En workshop planeras och formas efter syftet med den. Ett syfte kan vara att generera nya 

idéer, eller att få förståelse för hur en användare upplever tjänsten eller produkten. Pirinen och 

Soni (2005) beskriver hur dem undersökt ett företag som arbetat med. generativ metod och 

samlade företag, användare och experter i för att låta dessa dela perspektiv och erfarenheter 

för att generera idéer. Pririen och Soni (2005) beskriver vikten av att förbereda och planera. 

Både användare och övriga deltagare inför workshopen behöver vara insatta i temat, exem-

pelvis så hade användarna fått göra självdokumentationer om sina dagliga upplevelser genom 

personas och scenariobeskrivningar. Andra förberedelser som bör planeras väl och tas ställ-

ning till innan en workshop är att platsen ska uppfattas neutral, deltagarna ska vara välinfor-

merade och känna sig som en tillgång. Det är också viktigt att själva genomförandet modere-

ras flexibelt och inkännande. Innan deltagarna väljs bör aspekter som främjar divergens och 

helhetsförståelse vägas in. Heterogent urval främjar att fler perspektiv förs in i slutresultatet 

av workshopen. En fördel med att använda workshops med användare är att det som utvecklas 

av organisationen har en större sannolikhet att ligga nära det användaren vill ha eller önskar 

av företaget (Pirinen & Soni, 2005). 

    Ett problem som många organisationer har men inte alltid tar hänsyn till är hur organisat-

ioner mäter saker. Över en viss tid mäts fasta världen på organisationens prestanda. Det andra 

som mäts är medarbetarnas effektivitet på utfört arbete. Prestandan mäts på organisationsnivå 

och effektiviteten mäts på individnivå. Det är två olika mått och nivåer som inte mäter samma 
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sak eller påverkansfaktorer. Att generalisera mått från olika nivåer kan leda till vilseledande 

slutsatser (O'Neill, Feldman, Vandenberg,, DeJoy, & Wilson, 2011). Kontinuerlig förbättring 

i alla verksamhetsaspekter är nödvändig för att kunna möta den snabbt föränderliga mark-

nad/miljö i dagens samhälle (Bessant & Caffyn, 1997). 

   Bessant och Caffyn (1997) menar att kontinuerlig förändring sker genom att mobilisera hög 

involvering av medarbetarna. Inkrementell problemlösning sker med arbetskraften som kän-

ner att det har kontroll över sin situation. Bessant och Caffyn (1997) menar att en förändring 

inom innovationsprocesser bör ske. Den vanligaste uppdelningen är att specialister befinner 

sig på en utvecklingsavdelning och ofta arbetar med något som skiljer sig från organisation-

ens kärnverksamhet. Det sättet att organisera utveckling kan spåras långt bak i tiden till 1800 

talet. Där utveckling är baserat på en individs mentala modell. Förr ansågs någon form av 

inblandning från andra enheter som ett störningsmoment. Förhållningssättet med relativt av-

skilda utvecklingsavdelningar präglar delvis även idag vissa utvecklingsenheter. Den funda-

mentala grunden för innovation handlar om att lösa problem på ett experimenterande sätt för 

att snabbt följa förändringarna i miljön. Vid stora snabba förändringar blir kravet på innovat-

ionsförmågan större. 

  Genom hög delaktighet ökar organisationsförmåga att snabbt vara flexibla och innovativa, 

bara genom att fler människor är involverade ökar kapaciteten. (Bessant & Caffyn, 1997) Le-

daren i organisationen ska finnas i bakgrunden av arbetet. Ledarens funktion är att stötta i 

svåra komplexa problem och ge goda förutsättningar för medarbetarna att nå goda resultat. En 

verklig skillnad till konkurrenskraft utgör organisationer där hög delaktighet blir en viss 

självorganisering mellan enheterna, dessa organisationer är svåra att kopiera. Det beror på den 

höga delaktigheten där informationen delas vitt och brett (Backström, Döös , & Wilhelmson, 

2003). 

   Hazy och Backström (2014) menar att Ingen kan veta vilken information som kan ge styrka 

eller svaghet i framtiden och det mest troliga är att medarbetare missar ny information som 

uppstår i händelserna. Valet om vilken information som är den bästa att gå på kan sällan väl-

jas ut med organisationernas standardiseringsmått. Den bör istället väljas av några som har 

kunskap och kännedom om de sociala strukturerna. I skärningspunkten mellan medarbetarna 

kommer nya idéer att uppstå. Ledaren måste därför kunna stå i bakgrunden och hålla i alla 

tyglar som ska leda medarbetarna fram till innovativa resultat (Hazy & Backström, 2014). 

Innovation är ett pågående arbete som bygger på mångfald av kompetens, kunskap, latenta 

färdigheter och instinkter. Därför innebär det en tvärfunktionell blandning av interna källor 

men också externa. Ledare har många viktiga tyglar att hålla i. Den viktigaste delen är im-

plementering och genomförande av innovationer. Vid administrativ innovation krävs att leda-

ren är involverad. Det kan ge större förändringar i organisationens riktning. Om innovationen 

verkställs utan ledningens delaktighet kan kostnaden stiga och störa den pågående verksam-

heten eller störa andra innovationssatsningar. Administrativ innovation skiljer sig åt från tek-

nisk, organisatorisk och marknadsförings – innovation. Ingen kan bedöma konsekvenserna 

eftersom det oftast inte skapar en omedelbar förändring, konsekvenserna är mindre uppenbara 

och indirekta (Kam & Wong, 2013). 

4 EMPIRI 

4.1.1 Matris för intervjuer 

Empirin från intervjuerna presenteras som citat i matriser för att framhäva de enskilda röster-

na samt för att visa hur författarna har tolkat vad som ingår i respektive kategori. Läsaren kan 

följa hur respektive kategori beskrivs av de olika respondenterna matris 1 avser IT- utvecklare 

och matris 2 avser enhetscheferna. Läsaren kan se författarnas kategorier tillsammans med 

de enskilda rösterna. De är både samstämmiga och motsägande.    
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Matris 1 

Beroende Kategorin uppkom därför att empiri visade på olika beroenden mellan enheter.  

IT- utvecklare 1 1.” en person måste ju vara inregistrerad hos lön för att ens kunna få till-

gång till ett datakonto… Ibland kan det bero på lön att dem inte hunnit 

eller bero på enhetschef som inte gjort det den ska…då blir detta ett pap-

per hos mig som jag måste bevaka varje dag för att se om hen kommit in” 

” …det blir mycket bevakningar” 

2. ”lön ansvarar för anställningen men det sker ingen automatiskt avslut-

ning eller anslutning av datakontot” 

3. ” har du ett sånt här ID-kort…tjänste-id som inte har återlämnats, då 

får jag inte upp en sån här avsluta knapp och kan inte avsluta hela kontot, 

då börjar jakten att få tag på enhetschef…som ska se till att de återlämnar 

till medborgarkontoret som avregistrerar…det handlar ju om att vi har 

massa konton i kommunen med personer som dels inte lever längre och 

som inte är anställda längre” 
 

IT- utvecklare 2 1.” ibland får man vänta tills lön har hunnit lägga upp personerna, så då är 

verksamheterna på oss och undrar varför dem inte får uppgifter…men det är ju 

från lön allting sker” 

2. ”…om dem har tjänste-id kvar, att de inte har lämnat tillbaka det så kan det ju 

vara, då kan man inte ta bort kontot, det måste lämnas in först för det är ju en 

värdehandling…” 
IT- utvecklare 3 1. ” det blir ju stopp för mig om inte alla delar tidigare har blivit gjorda, så har 

inte chefen gjort eller skickat in anställningsbeviset till lön, då kan ju inte jag 

göra något…då får ju jag ligga på och avvakta och gå in och testa tills det finns 

ett konto…” 

2.” hela den här processen är ju avhängt på anställningsbeviset egentligen, per-

sonen måste vara upplag av lön innan vi kan skapa konto, så det har ju bäring 

på varandra egentligen allt i den här processen” 

 

 

Blankett Kategorin uppkom därför att empiri visade att behörighetstilldelningen var be-
roende av en blankett och att den var viktig i processen. 

IT- utvecklare 1 1. ” jag försöker alltid att prioritera… om jag har en chef som har en medarbe-

tare som ska börja på måndag så vill jag ju se till att jag har gjort mitt, men så 

hjälper det ju inte om inte hen har gjort sitt som chef och skickat ner anställning-

en till lön, då har jag inget konto att beställa, det gäller att alla förstår sin roll i 

den här kedjan” 

2.” Det som är krångligt är blanketterna som ställer till det, för du kan ju också 

bli stressad av att få en sån stor hög i postfacket som bara handlar om behörig-

heter” 

3. ” …Det som gör att vi varit tvungna att få in blanketten är signaturen och att vi 

måste spara dem på något sätt… 

4. …vi har liksom stått och stampat med den här hanteringen, sen har det ju eska-

lerat så otroligt mycket de senaste åren…jag har tjatat om dem här blanketterna” 

5. ” när det gäller bara avslut i verksamhetssystem men personer ska ha kvar sitt 

konto och arbeta någon annanstans i kommunen…det blir mycket internt koll 

alltså socialkontorets alla svarskoder börjar 6000 och jag kan inte göra något 

förens någon är formellt anställd på socialkontoret… så det är mycket sånt koll 

och det tror jag inte så många förstår att det är så omfattande och därför tar sån 

tid ibland” 
IT- utvecklare 2 1. ”Den blankett som vi har och arkiverar för den ska sparas, för vi gör inga 

logg-kontroller, man vill kunna se vilka som är inne i systemet och man ren-
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sar…är personer slutar så ska man skickat in en ny behörighetsblankett, att nu 

har personen slutat…så det är en väldig trafik då gällande bemanningsen-

het…det tar väldigt mycket tid från andra uppgifter” 

2. ”…det äter ju upp tid, det är väl nästan halva min tid och då ska jag vara 

support och andra saker men så fort jag får tid över så får man sitta och köra 

avregistrering, det är inte så att man kan omvärldsbevaka eller grotta ner sig i 

något annat…” 
IT- utvecklare 3 1. ”problemet med manuellt och papper och penna är att dem kan ha missat en 

massa uppgifter…det kan ju vara så att någon sitter ute i hemtjänsten, då måste 

man maila eller ringa eller bara skicka tillbaka blanketten” ”…den här är ofull-

ständig och då drar det ju oftast ut på tiden” 

2.” …det jag kan tycka är krångligt är hur vi gör det idag, vi har blanketter som 

man ska skriva under” 

3. Vi har varit i kontakt med data- inspektionen och dem har ju talat om att man 

inte behöver det här med underskrifter, bara man ser att det kommer från en 

chef” 

4. ”… förhoppningsvis står det på den här blanketten att personen ska jobba på 

socialförvaltningen på avd. utredning och jobba i Treserva, men det har ju hänt 

att dem har kommit in med egna roller jag aldrig har hört talas 

om…integrations- sekreterare  tillexempel, öö vad ska den här personen göra 

började då jag undra, då är det jättesvårt att veta vad personen behöver ha till-

gång till” 

Rutin Kategorin uppkom därför att empiri visade att det finns bristande gamla rutiner. 

IT- utvecklare 1 1. ” så det hela kontohanteringen handlar om att få det städat och rent, dem som 

är här ska vara giltiga och dem som inte ska vara här ska vara avslutade och det 

är den här rutinen…det är egentligen inte svårt men alla behöver veta vad som 

ska göras och det behöver förenklas för att det bli högar här, på några dagar 

har jag fått en rejäl hög här som jag dessutom ska sortera in…jag hinner inte…” 

2.”Jag använder ett litet verktyg som dem på IT har byggt, det blir som ett upp-

slagsverk, det är egentligen en väldigt enkel ruta Run heter den, men jag använ-

der den dagligen för den ger mig mycket information…om vilket ansvar eller 

vilken enhet en person har sin huvudbefattning inom för sen kan man ju jobba på 

fler ställen på skola, förskola, eller jobba extra inom hemtjänsten och då ser ju 

jag det” 

3. ” bara vi sätter rutinen att vara tydliga med dom att nej har ni inskannat en 

underskriven blankett så behöver ni inte skicka en med post” 
IT- utvecklare 2 1. ” vi sköter ju hela kontohanteringen åt socialkontoret… men sen är det ju 

även andra system som schemasystem Medvind, Treserva” 

2. ” vi lägger upp användare i systemet men först måste det vara inlagda i HR 

systemet…” 

IT- utvecklare 3 1. När det kommer in fel ifyllda blanketter; 

” jag kontaktar den chefen givetvis, ringer mailar eller så…cheferna är väldigt 

upptagna så det kan ta lite tid…jag gör ju allt sånt för det är ju sådant som vi i 

våra roller prioriterar, för vi vet ju att det blir stopp, för vi vet ju personen inte 

kan producera/ jobba om den inte har tillgång till IT-systemet…” 

2. Hur avregistrerings- processen ser ut; 

” Rutin finns, men hur mycket man följer den och gör så samt om den är tydlig 

för andra, det är ju viktigt att sån här information, att man få all sån när man 

tex. är nyanställdchef, så man kan få in nya personer i systemet och även vad 

som gäller när man avslutar anställning eller byter enhet” 

3. ” Ibland har anställda själva uppmärksammat att dem ser saker i sin inlogg-

ning/ behörighet som dem inte ska se utifrån var dem jobbar idag, då uppmanar 

vi hen att ta kontakt med sin gamla chef att skicka in en avregistrerings- blankett 

och ibland så avslutar vi behörigheten då just för att skydda individerna vi är till 

för, vi vill ju inte att deras information ska finnas för alla och envar…” 
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IT-system 

som helhet 

Kategorin uppkom därför att empiri visade att behörighetstilldelningen var be-
roende av många olika delar som var bristande i kommunens IT-system. 

IT- utvecklare 1 ”… det här lilla verktyget Run då som egentligen är ett litet program, det är ju 

IT-killen som har byggt, vi har ju inga system som vi har köpt in för kontohante-

ringen, så vi sitter ju med ihop byggen, och den här använder jag dagligen...den 

är toppen på alla sätt…” 
IT- utvecklare 2  

IT- utvecklare 3 1.” …det är många system för oss och man måste ha ganska mycket kunskaper 

om organisation och vad folk jobbar med” 

2. ” …sen har vi ju andra system som också hanterar personuppgifter så då har 

du ju olika lösenord och användarnamn till dem, så det är ju inte så att kommu-

nen har något som heter ”singel-sign-on ” även om det skulle vara önskvärt” 

3. ” intranätet är inte det lättaste idag och kanske inte har den funktionalitet som 

vi önskar…” 

 

 

Tid/ Administ-

ration 

Kategorin uppkom därför att empiri visade att mycket tid går åt till administ-
ration som är en arbetsuppgift som hör till periferin, men påverkade använ-
darnas verkliga arbetsuppgifter. 

IT- utvecklare 1 1.”…det jag jobbar med att få människor att få tillgång till de olika systemen 

och den hanteringen som vi kallar kontohantering den innebär ju väldigt 

mycket administration” 

2. ”…Vi har ju en egen blankett som våra chefer använder… alla andra i 

kommunen där sköter ju IT -användarnamn och lösenord, det är ju bara soci-

alkontoret som sköter den här hanteringen själva och det beror ju på att vi har 

ett sånt otrolig stort inflöde av behörigheter hela tiden” 

3. …vi fick en förfrågan från IT om vi ville hjälpa när en person begärde lö-

senord till systemet och då behövde dem oftast till och även till nätverket och 

då var det ju två inloggningar …för annars skulle en medarbetare först kon-

takta IT sen oss också och då tycker vi att det här kunde underlätta jättemycket 

om vi kunde sköta hela lösenordshanteringen sen så fick vi hela behörighets- 

hanteringen, skulle IT ta över det här vilket dom inte är intresserade av för då 

skulle dem behöva ha en hel heltid för bara socialkontorets behörighet…” 

4.” vem som helst kan lära sig kontohanteringen så klart sen underlättar det ju 

jätte mycket att ha verksamhetskoll, att veta vad en SSK faktiskt gör eller en 

socialsekreterare…det är en väldigt administrativ process som måste kunna gå 

att gör lättare” 

5. …I vårt arkiv så spar vi ju blanketterna i tio år i pärmar…så varje januari 

så plockar jag en pärm kastar och river de som har varit där i tio år…ja en del 

kan ha en sån här tjock hög för att dem har jobbat där, där och där…sen kol-

lade vi upp det här med datainspektionen om vi måste ha blanketterna sparade 

och nej det behöver vi inte så länge vi kan se att och vilken enhetschef som 

beställer konto, men så länge vi inte har någon ny bättre rutin så kör vi på med 

det här” 

6. ” Jag kan ju sitta en hel dag och bara göra avregistreringar” 

7. …”kontohanteringen tar jättemycket tid…ibland hela dagar…” 
IT- utvecklare 2 1. ” det är ju tydligen inget på att vi måste spara de här i pappersform heller, 

jag tänker att man borde ha ett digitalt system…för jag menar det här med att 

sortera papper det tar veckor…när man inte håller undan bildas det högar 

med papper… när jag började stod jag i fler veckor och sorterade… ” 

2. ” …det är ju pappershanteringen som tar tid…” 
IT- utvecklare 3 1. ”…det är ett ganska stort flöde på människor, vilket det också är inom soci-

altjänsten och då blir det ju mycket hantering och är man inte i fas då blir det 
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ju en del bärande och sen ska ju någon ställa sig och sortera in det där och det 

tar ju jätte mycket tid, just kontohanteringen tar väldigt mycket tid, vi ser ju att 

det finns effektiviseringar att göra men man måste ju hinna gör dem också” 

 

 

Krav Kategorin uppkom därför att empiri visade på att säkerhetskrav var omständiga 
att uppfylla. 

IT- utvecklare 1 1. ” Det här (behörigheter) är ju så viktigt idag, då vi är beroende av smartpho-

nes, vi har hemtjänstpersonal som går in igenom brukarnas dörrar via telefoner-

na…så dem kommer inte in annars och sen så registrerar dom i telefonen, nu har 

jag gjort dusch nu har jag gjort städ, och i sin tur så går det här in i verksam-

hetssystem det styr vår ekonomistyrning för att det syns hur mycket tid dem har 

utfört och får jag då ingen inlogg. Då kan jag ju nästan inte arbeta om vi pratar 

hemtjänstpersonal” 

2. Det som datainspektionen är tydliga med är att chefen måste beställa och tala 

om, det handlar om sekretess också och vi tar ju idag ingen loggkontroll…” 

3. ” det måste låta märkligt utifrån att vi kan ha så mycket jobb med behörighet, 

men det har med socialkontoret att göra det är så otroligt mycket känslig in-

formation, vi har människor med skyddad identitet, då är det rutin med att bara 

just den socialsekreteraren ska ha tillgång till den här personen och inte en hel 

grupp…” 

4. På frågan om det alltid kommer att finnas ärenden med undantag; 

”ja…men jag tycker inte illa om arbetsuppgifterna, men det är just hanteringen 

som ska vara hanterbar… Du behöver inte högskolekompetens för att klara det ” 

 
IT- utvecklare 2  

IT- utvecklare 3 1.” våra system hanterar så mycket olika saker därför är behörigheterna viktiga 

för att man inte ska kunna se allt, för det handlar ju om sekretess och känslig 

information” 

2. ”förut meddelade ju juristen att vi måste ha underskrifterna för att om någon 

har läst något som den inte får läsa så måste ju en chef kunna kontaktas och 

svara på om det är ok eller ej, det är ju ett slags dataintrång som måste hante-

ras” 

3. ” Jag vet ibland att jag har upptäckt sätt att ”men gud” den här personen 

jobbar ju inte här längre, jag vet ju att dem har slutat genom att jag har hört det 

i korridoren, då mailar jag ju chefen och ber dem att skicka in avregget till mig 

så dem inte har tillgång till Treserva längre, jag tycker inte att cheferna tar sitt 

ansvar i den här processen, vissa sköter det dock jättebra men vissa inte alls” 

 

Idéer, ut-

veckling ev. 

lösningar 

Kategorin uppkom därför att empiri visar på att resurser för utveckling finns 
bland användarna. De ska bara användas smart av organisationen. 

IT- utvecklare 1 1.” Vi har haft möte med om vad vi kan bygga eller göra…min idé att använda e- 

leggen SHITS-kort…alla anställda i kommunen har ju ett.. och det är ju en giltig 

e-legitimation…och då bygga en sida på intranätet som alla chefer hade tillgång 

till där man kan använda radioknappar och skapa konto och vad man ska ha för 

behörigheter…så kunde ju chefen signera med e-legget…så kunde vi ju lösa det 

på ett bättre sätt än att det hamnade i vår brevlåda” 

2. ”vi håller på att jobba med, vi har fått en egen knapp som heter socialkon-

toret, men vi har inte släppt det, den är inte färdig arbetad, men vi har i varje 

fall börjat” 

3. …ett steg framåt när vi gjorde en funktionsbrevlåda, så den som hinner först 

av oss tar det, då är vi inte så beroende om någon blir sjuk eller vabbar, men 

folk är lite bångstyriga och envisas med att enbart kontakta en av oss” 
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IT- utvecklare 2 ” Det måste finnas andra sätt att lösa det här på, för det känns 1800-tal för mig” 

” Vi har pratat med chefen att helt sonika flytta över det till någon annan avdel-

ning för att frigöra oss men då får ju någon annan samma bekymmer i princip, 

då det är ju bara att flytta problemet” 

”det gäller att grotta ner sig i vad finns det för lösningar” 
IT- utvecklare 3 1. ” Jag tänker att det finns massor av sätt att göra det bättre på…man skulle 

kunna använda den teknik som finns idag, till exempel ha ett  elektroniskt formu-

lär istället med tvingande fält och databaser där man kunde spara elektroniskt i 

mappar istället…” 

2.”mer elektroniskt flöde istället” 

3. ”det enklaste hade ju varit att göra ett elektroniskt formulär där man kan an-

vända sitt SHITS-kort för att registrera och godkänna behörigheter, sen hamnar 

det i en databas hos oss där vi kan spara och lagra elektroniskt” 

 

Kommunikation 
Kategorin uppkom därför att empiri visade på en bristande kommunikation 
mellan enheterna. 

IT- utvecklare 1 1.” Jag har ju varit och träffat IT två ggr om det här och vi har ju även haft 

kommunikationsenheten med för att IT tyckte också att det handlade om det 

estetiska, hur vi ska döpa knappar så att folk förstår…IT tittar också på ett 

system som för kontohanteringen heter ”Pulsen ” som ser jättebra ut men 

kostar jättemycket pengar” 

2. ”…en del chefer är jättebra på att skicka in i tid…då kan jag ju fixa allt nu 

och personen har inlogg den dagen när den börjar…andra har inte alls 

samma administrativa förmåga och kan komma och stå i dörren ”hej jag 

behöver behörighet nu”…” 

3.På frågan om det finns något nytt system på upphandling? ; ”Nej, det är 

bara lönesystemet, jag vet inte vad man har för kravställan där och om det 

kommer att ha något med det här kontot att göra” 

4. ”…innan vi började med det här så förstod inte lön heller att de var 

tvungna att, de kunde ju lägga på högar alla anställningar som de kunde ta i 

slutet på månaden, men dem fick direktiv från IT att om ni inte prioriterar det 

här så kan inte personer få användarnamn, så nu fungerar det” 

 

IT- utvecklare 2  
IT- utvecklare 3 1. ” …den inre sekretessen, det styr ju behörigheterna…det finns ju männi-

skor som jobbar lite här och där och  då får dem ju en större behörighet, men 

då bör man ju faktiskt prata och informera mer om det här med inre sekre-

tess… det tycker jag att vi skulle prata mer och gå ut med bättre information 

om än vad vi har idag” 

 

Ledningens  

kommunikation 

Kategorin uppkom därför att empiri visade att det fanns en tyst kommunikat-
ion mellan användare och ledning. 

IT- utvecklare 1 1, ” …jag tror det är svårt för ledningen att förstå, för om man tittar på min 

heltidstjänst så ska jag egentligen jobba 50% med kommunikation…tittar man 

på andra kommuner i vår storlek så hur mycket, där kallas det för systemad-

ministratör så har Falun tre eller fyra som jobbar med våra system” 
IT- utvecklare 2 1. ”vi behöver ett klart uppdrag för att kunna jobba med det här, och vilka 

delar behöver vi ha med?  Behöver vi bara ha våra delar som är socialkon-

toret eller ska vi se i ett större perspektiv? Vad händer nere på lönekontoret? 

Och behöver kanske IT-vara med i projektet…det är ju lite olika ställningsta-

ganden och det måste man ju utreda vad det får för konsekvenser samt vad är 

mest effektivt och vad blir bäst? Vilket underlättar för våra kunder och dem vi 

är till för?” 
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2. ” jag tycker att vi måste ta ett samlat grepp och utreda…eller om vi har två 

alternativ som vi vill utreda, exempelvis vi ska inte köpa in ett system som 

hanterar det här utan vi ska bygga ett själva och då måste man ju kunna visa 

gör man det här så får man det här utfallet med blanketterna eller ett formu-

lär via en databas på intranät, ja då får vi det här utfallet och då måste ju 

någon säga, ja vi lägger oss på den här nivån, det är tillräckligt för oss eller 

nej vi vill att ni ska ligga på den här nivån för vi ser mycket vinster med det” 

3. ”…just att vi inte gett oss själva ett uppdrag att jobba med det här på ett 

strukturerat sätt och så länge vi inte gör det och inte får mandat att lägga 

tiden som krävs på det så kommer det aldrig bli någon förändring tror jag” 
IT- utvecklare 3 1. ” Vi har ju inte fått ett uppdrag som säger att vi ska sätta oss ned och jobba 

med det här, nu är det den här processen vi ska jobba med att effektivi-

sera…”för det tar ju sin tid…vi har ju påbörjat lite sen kommer det ju annat 

emellan och vi har ju inget klart uppdrag att nu ska vi jobba med det här…” 

 

  
Matris 2 

Behörighets-

till- 

delning 

Kategorin uppkom därför att empiri visar på en skild mental bild av hur processen 

ser ut. 

Enhetschef 1 1..” Det tar inte lång tid att få behörighet”. ”skickar jag det eller går upp så tar 

det bara ett par tim.” 

Enhetschef 2 1. ”…när man anställer biträdande enhetschef då ser man ju  hur svårt det är att 

kartlägga vilka behörigheter och system dem ska ha tillgång till och vem man ska 

kontakta för vad” 

2. Ang. personalens behörigheter på enheten ” …dem får ju inte gå in i varand-

ras kunder och läsa, du tillhör ju en viss grupp som omvårdnadspersonal och 

kan komma in i den andra gruppen också , men det är ju inte tillåtet, det kan man 

göra kontroller på”  

Enhetschef 3 1 ”…sen beror det ju på är det en vikarie eller en ordinarie personal så är det ju 

lite annat som fylls i, det beror ju på vilka behörigheter man ska ha och vad man 

har för befattning” 

2. ” Det viktigaste för oss efter att vi har anställt någon är att allt det här med 

behörigheter ska går så fort som möjligt, , för den här personen vill ju komma in 

i arbete, och det kan den ju inte göra för ens allt finns registrerat i datorn”   

Enhetschef 4 ” …i princip så är det ju bara en person som kan göra det här så det är ju 

ganska sårbart, det gäller ju att få tag på hen eftersom man ofta går och väntar 

när man gör en snabb anställning då kanske det inte har kommit in i lönesyste-

met och då tar det ju några dagar och när det kommit in där måste man få tag på 

rätt person och lämna blanketten så dem kan göra iordning behörigheten”   

Administratör 

assistent 1 & 2 

1. ”så länge vi gör vår del fungerar det bra” 

2.”…Blir det något fel eller att det har hamnat i någon pappershög så kontaktar 

vi alltid dem uppe på IT som ordnar behörigheter så löser det sig”  

3. ” det är viktigt för oss att det går fort och att vi får in dem i arbete, ofta när vi 

anställer så tar ju den processen en stund då spelar det ju inte så himla stor roll 

om det tar ett par dagar för just behörigheten, men när vi ska utöka behörigheten 

då måste det ju gå lite snabbare, speciellt i hemtjänsten där dem måste komma in 

i TES annars kan dem ju inte börja jobba” 

4. ” Vi har nyckelfria lås i kommunens hemtjänst och då måste dem ju ha inlogg. 

annars kommer dem ju inte in” 

5. ”när vi träffar och intervjuar så informerar vi om sekretess… vi påpekar då 

det här med att om man har flera enheter så är det bara där du är och arbetar 

som du får gå in och läsa på..det gäller ju även avdelningar om du är i ett hus 

och jobbar får du ju bara läsa om den avdelningen” 
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Rutin blan-

ketter på/av 

reg. För Be-

hörighet  

Kategorin uppkom därför att empiri visade att det finns bristande gamla rutiner.  

Enhetschef 1 1.”allt är i sin ordning, man kryssar i vilken behörighet dem ska ha till-

gång till, däremot så tycker jag att det är märkligt att jag måste göra 

samma åtgärd när dem avslutas, ett fysiskt papper, det borde ju gå auto-

matiskt när jag avslutar på lönekontoret”  
Ang. Avregistrering; ” Det är jätte lätt att glömma” “… Det gäller att jag som 

chef kommer ihåg att vid varje person som slutar, ta det här pappret och göra ett 

avslut”  

” Jag vet inte hur många papper jag hade”   

” …ID-korten är som E-legitimation och måste lämnas in annars kan inte IT-

avsluta konton ordentligt 

Enhetschef 2  1. ” när jag nyanställer då skickar jag in sådana här papper, det är ju det som 

är lite omodernt i XXXX-s kommun, att man söker och ordnar behörighet på en 

gammal papperslapp och det är samma sak när vi ska avsluta då skickar vi in ett 

sånt här papper”  

2. ” Jag kan inte säga att jag har rutin på att avregistrera men jag ser helt enkelt 

till att komma ihåg det” 

3. På frågan om rutiner för återlämning av SITHS-kort; ”då är det vi chefer som 

måste lämna in dem på medborgarkontoret”  

Enhetschef 3 1. ” Vid nyanställning; ” Ja då tar vi ju en sån här blankett och den fyller vi ju i 

…sen så skriver ju jag under den och skickar upp den med post till IT-

utvecklarna” 

2.”Det som jag vet är ett absolut måste först är den här blanketten upp till IT och 

anställningsbeviset upp till lön/HR” 

3.  Om avregistrering; ” Då tycker man ju att det skulle finnas en blankett där 

man skulle fylla i att allt skulle tas bort på en gång, allt som man har tillgång till 

i datasystemen, men så är det ju inte, jag kan ju hitta folk i systemet som jobbat 

här för flera år sedan”  …alltså jag menar ju om personer alltså   

Enhetschef 4 1. ”avregistreringen, ja det är samma blankett som vid registreringen av behö-

righeter”  

2.” Det är ju inte rimligt att man ska behöva skriva ut blanketter och skriva un-

der…när jag jobbade i en annan kommun så behövde man ju bara maila för 

behörigheterna och sen såg dem ju att mailet kom från mig”  

3. ” …Det har ju varit på gång här länge vet jag, men det verkar ju inte hända, 

det var ju flera år sedan och det gällde ju även attestering av beslut och att man 

bara skulle behöva göra det i systemet och det har fortfarande inte blivit så, jag 

tror det är ett par år nu, så det innebär att jag gör dubbelt. Först i systemet sen 

drar ut och skriver under så istället har det blivit dubbelt jobb…” 

Administratör 

assistent 1 & 2 

1. ” Vi skickar in när  det är bestämt var en vikarie ska gå på vilken enhet, för 

det handlar ju om att dem ska ha rätt behörighet…då fyller vi i en blankett och 

som vi har här, chefen skriver på och sen skickas den upp till IT på utvecklings-

kontoret och så fixar dem behörigheten”  

2. ” när någon slutar så skickar vi in till IT och till lönekontoret så att allt avslu-

tas” 

3. Vi har ju ganska många nyanställningar och avslut så vi gör ju det här med 

behörigheter väldigt ofta, det är säkert det som gör att det fungerar bättre hos 

oss…än på andra enheter” 

 



30 
 

IT-system 

som helhet 

Funktion-

alitet/använd

arvänlighet 

Kategorin uppkom därför empiri visade att behörighetstilldelningen var bero-
ende av många olika delar som var bristande i kommunens IT-system.  

Enhetschef 1 1. Program är inte kompatibla. ” Vi arbetar i TES, Medvind, Treserva och dem är 

inte ihopkopplade” 

2. Olika system som inte synkar; ”om jag håller på med lönesättning 

,lönerevision eller attestering av inrapporterade löner så är det helt olika system” 

Enhetschef 2  1. I organisationen finns personer som tilldelar behörighet till olika program och 

system som tex. Raindance, Agrito, Medvind, Medhelp etcetera men enligt re-

spondent ;   2.”…eftersom när du som chef har fått din inloggning och lösen så 

är det ju ingen som äger systemet och utbildar dig i det eller så” 

Enhetschef 3  

Enhetschef 4 ” Vi är ju snart de enda myndigheten som använder fax” 

Administratör 

assistent 1 & 2 

1. ”Programmen som ska synka med varandra gör inte alltid det, TES och Med-

vind…det som ska ske automatisk gör inte det” 

 

Administrat-

ion 

Kategorin uppkom därför att empiri visade att mycket tid går åt till administrat-
ion som är en arbetsuppgift som hör till periferin, men påverkade användarnas 
verkliga arbetsuppgifter. 

Enhetschef 1 1.” Det tar ju onödigt mycket tid att hålla på med dessa krångliga system” 

2. ”…Det blir ofta jättefel i löner…” ”…Nu får vi får manuellt skriva om det är 

semester eller sjukskrivning både kort och lång tid, för att det klarar inte syste-

met av” 

3. ”…Min kollega här som har arbetat i en annan kommun,  säger att hen aldrig 

har varit med om ett så gammalt system som det här” 

Enhetschef 2  1.” ….det är bara omvårdnadspersonal som har den här blanketten, när det 

gäller Biträdande- enhetschefer eller andra tjänstemän då är det fem  personer 

ibland fler  som jag måste kontakta manuellt via mail eller telefon för att beställa 

inloggning till alla olika system och det finns helt enkelt inte något datoriserat 

system där man kan beställa allt på ett ställe” 

2. ” Vad gäller lönesystemet så är det ju lönesättning i ett system som är sche-

maläggning och därifrån personal får sin lön fast vi lönesätter i ett annat system, 

vi som chefer har ju inte ens total koll på det här med människor och deras löner 

för att det är två system och dem pratar inte med varandra” ”…det är väldigt 

svårt att följa upp saker och verkligen veta att det är rätt utbetalt…vi får en ggr. 

I månaden från ekonomi att vi ska kolla löner, men som systemet ser ut så är det 

ju helt omöjligt” 

Enhetschef 3 ” det är ju inte jag som skickar blanketterna det gör ju personalen här” 

Enhetschef 4 På frågan om rutiner vid nyanställning och blanketter;  1.” ”Hur mycket som 

helst, det där har vi lyft till vår HR, för det är mycket jobb som ligger på enhets-

chefen, det är till Excel, behörigheter, lön, telefon, där tycker jag att det kunde 

lösas smidigare med en blankett och så gick det ut till allt”  

2. ”jag brukar säga det- jag är den här enhetens bäst betalda administratör, för 

det blir ju bara mer och mer administration lagt på chefer idag…det känn ju 

ganska bortslösat att vara pappershanterare”  

 

På frågan om vad som blir lidande av all administration?; ”det är väl utveckling 

som får mindre tid” 

Administratör 

assistent 1 & 2 

1.” sen är det väl det här med fysisk pappershantering och blanketter, mycket av 

det skulle ju kunna ske digitalt istället, men det vet jag att det har varit på gång, 

att man på något sätt ska kunna göra saker på datorn direkt istället” 



31 
 

Problem & 

Osäkerhet 

Kategorin uppkom därför att empiri visade att kommunikationen för rutiner var 
bristande. 

Enhetschef 1 1. Chefen överlämnar fysiskt blanketter och bevis på respektive konto/funktion.  

”…då går jag och lämnar anställningsbeviset till HR och sen till kontoret med 

IT-blanketten” 

2. “Det är klart att jag kan skicka med internposten men problemet är bara att 

det många ggr har kommit bort” 

Enhetschef 2  1.På frågan om hur hen upplever IT-systemet idag; …”det bygger på att man 

har personlig kännedom om allt och alla system” 

2. ”Jag känner ingen tillit alls till lönesystemet ” 

3. ” Det här med systemen påverkar mig  så att jag har en viss osäkerhet om jag 

har betalat ut rätt lön eller inte,  jag känner att jag inte kan ta mitt ansvar fullt 

ut” 

Enhetschef 3  

Enhetschef 4  

Administratör 

assistent 1 & 2 

 

 

Idéer´ & ut-

veckling 

Kategorin uppkom därför att empiri visade att användare önskade utveckling av 
processen. 

Enhetschef 1 Förslag på hur det borde fungerar med IT-behörighet; 

 ” I och med att jag skriver ett anställningsbevis så borde man ju kunna mata in 

det direkt hos lön och där borde allting som har med en nyanställning att göra 

ske” 

Enhetschef 2 ” Det bästa vore ju naturligtvis att när man avlutar någons anställning på löne-

kontoret så går det automatiskt att den avslutningen innebär att alla system av-

slutas med personens anställning, det borde ju vara kopplat så att systemen pra-

tar med varandra, det är ju naturligt om du inte jobbar här så ska du ju inte ha 

tillgång till våra system snarare än att det hänger på att någon ska komma ihåg 

att avsluta” 

2.” Jag har erfarenhet från samma typ av tjänst i en annan kommun och där 

behövde man bara beställa på ett ställe på intranätet och så genererade det 

automatiskt inloggning som ingår i den aktuella befattningen”   …man behövde 

inte tänka och hålla koll, har jag glömt något nu som den här personen ska ha?” 

4.”Jag tycker att kommunen här är väldigt gammaldags och jag vet att det finns 

mycket smidigare sätt” 

Enhetschef 3  

Enhetschef 4  

Administratör 

assistent 1 & 2 

 

 

Inflytande 

på föränd-

ring 

Kategorin uppkom därför att empiri visade på en bristande delaktighet i föränd-
rings beslut. 

Enhetschef 1 1. ”Jag vet inte om det finns så mycket förändringspotential i de här gamla sy-

stemen” …”jag vet ju att man håller på och tittar på nya program”  

2. På frågan om hen vet något om dem nya programmen är bättre?; ”Ingen aning, 

utan det är bara sånt som vi har fått till oss från personal och lönekontoret som 

säger att det finns så mycket bättre och lättjobbade program” ”…Så det är väl 

lite så att jag lutar mig tillbaka och väntar på den nya upphandlingen och vet att 

det åtminstone kommer bli bättre” 

Enhetschef 2  



32 
 

Enhetschef 3  

Enhetschef 4  

Administratör 

assistent 1 & 2 

 

 

Kommuni-

kation 

Kategorin uppkom därför att empiri visade på en bristande kommunikation 
mellan enheterna. 

Enhetschef 1  

Enhetschef 2 På frågan om hur hen lärt sig system och vilka som ska kontaktas för att skapa 

konto och inloggning till en nyanställd ”Genom en kollega som har jobbar länge 

i kommunen så har jag lärt mig tack vare att hen vet vem som jobbar med vad” 

Enhetschef 3  

Enhetschef 4  

Administratör 

assistent 1 & 2 

 

4.1.2 Workshop resultat 

Materialet från workshopen resulterade i 11 sammanfattande punkter som deltagarna själva 

framställde, förslag på lösningar och uppenbara problem. Bild 1. Visar workshopens resultat “ 

Rich Picture” som skapades av deltagarna och Bild 2. visar listan med sammanfattande punk-

ter.  

 
Bild .1Workshopens resultat 
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                                                                              Bild 2. Sammanställning efter workshop. 

Resultatet från bild 2. i text uppskrivet utan inbördes ordning: 

1. Förbättra, mer modernt HR-system. 

2. HR-kontot genererar ett konto. 

3. Bort med behörighetsblankett. 

4. Signera på annat sätt än skriftligt. 

5. Mer automatiserade processer än manuella.  

6. Easit- IT support ärendehanteringssystem, socialkontoret skulle få tillgång till IT:s 

support (ärendehantering) samt en väg in för användare inom socialkontoret, gällande 

lösenord, behörigheter, mm  

7. Minska administration men bibehåll rättssäkerhet (ta bort blankett, men hitta säkert al-

ternativ) Rätt medarbetare har tillgång till rätt brukare/kund. 

8. Uppdatera digitaliserade organisationsskisser för att kunna lokalisera chefer 

9. Få en organisationssäkerhetspolicy, IT-säkerhetsfrågor- utifrån beslut från Förvalt-

ningsledningsgruppen (FLG).   

10. Att det nya HR-systemet hämtar personuppgifter från folkbokföringen. 

11. Att inte kunna skicka iväg en behörighetsblankett utan alla relevanta uppgifter är 

ifyllda.  

4.1.3 In-situ material och resultat 

En IT-utvecklare ombads att skicka in bilder och en kort text vad som händer på bilden, rö-

rande behörighetshanteringen i stunden när problem uppstår (in -situ). Några bilder valdes ut 

eftersom att de representerar en vanligt förekommande situation rörande hanteringen av behö-

righetsblanketterna. Textrutan intill bilden är citat från avsändaren (IT-utvecklaren) som be-

skriver vad bilden representerar.  
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4.1.4  Offentliga dokument resultat  

Offentliga dokument som har sökts och valts ut har gjort det efter relevans för studiens fråge-

ställningar. De tre dokument som har lyfts in i studiens empiri presenteras här med en sum-

mering av dess helhet, samt med citat  som har valts ut för att belysa vissa områden som är 

relevant för studien.  

   1. Den digitala strategin KS/2015:646-005 är ett styrdokument som har författats av kom-

munstyrelsen den 25/1-2016. Strategin belyser just behovet av förnyelse, utveckling och att 

den aktuella IT-mognaden i kommunen är låg (sid.2) Mål med IT- utvecklingen är exempelvis 

“Verksamheterna ska erbjudas användarvänliga, attraktiva, och prisvärda tjänster och funkt-

ioner, där nytta, funktion och kvalitet utgör viktiga nyckelord.  “Tjänsteutbudet är standardi-

serat, med möjlighet för verksamheterna att köpa till olika former av utökningar, givet att 

verksamheten kan påvisa kritiskt behov av detta” (sid.4)  

 samt “Den digitala strategin är en viktig målbild på några års sikt. För att kommunen ska 
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kunna skapa en samverkande och innovativ förvaltning ska vi alltid tänka digitalt först” 

(sid.2) Strategin betonar också att kommunen ska sätta invånarna centrum när nya tjänster tas 

fram “på så vis ökar vi nyttan för dem vi är till för” (sid. 3) 

   Strategin hänvisar även till roller och ansvarsområden för genomförandet. Vad gäller soci-

alkontoret så ska dessa utse systemägare för varje kontors/avdelningsspecifikt system. Kon-

toret ska också avsätta budget för drift, utveckling och avveckling av IT- system och tillse att: 

“nya system är godkända samt korrekt upphandlade, såväl tekniskt som funktionellt av IT-

funktionen eller i förekommande fall av IT-rådet innan de köps in” (sid. 6) Ansvar för strate-

giska frågor och uppföljning av kontorens arbete är IT-styrgrupp samt kommunchef, dessa 

ska också fungera som “Vägledande organ vid IT-strategiska frågor” (sid.6) Ansvarig för att 

hålla samman arbetet övergripande både strategiskt och operativt är också kommunens cen-

trala IT-funktion. Ett IT-forum nämns för verksamhetens behov och digitalisering, dock oklart 

vilka som ska ingå där.  Krav på nya IT- system uttrycks i strategin;  “Användarvänligt, väl 

sammanhållet, verksamhetsstödjande”   

   2. Kommunkompassen är en analys gjord 2014 i samarbete med Sveriges kommuner och 

landsting (SKL). Analysen är ett utvärderingsverktyg, den är vanligt förekommande och är 

gjord på ett flertal kommuner i alla nordiska länder. Kommunkompassen utvärderar inte re-

sultat utan analyserar samspel mellan politik och kommunens tjänsteorganisation inom exem-

pel som arbetsplats och utvecklingen av samhället. Resultatet av analysen består både av en 

poängsättning som gör att resultat kan jämföras med liknande kommuner, samt en kvalitativ 

del som belyser dem åtta huvudområden med en teoretisk referensram med betoning på mål-

och resultatstyrning, decentralisering och medborgar-respektive brukarorientering. Författarna 

till den här studien valde att inom de åtta områden kommunkompassen redovisar fokusera på 

ledarskap, ansvar och delegation och verksamhetsutveckling. Kommunkompassen lyfter fram 

vad gäller ledarskap behovet av ökad transparens och kommunikation mellan olika pågående 

projekt i kommunen. Något som starkt betonas om utvecklingsmöjligheter är behovet av tvär-

sektoriella processer som saknades 2014, behovet är att synliggöra och kartlägga samtliga 

projekt i ett kommunövergripande system (sid. 26) Inom kategorin verksamhetsutveckling 

belyser kommunkompassen behovet av mer kontinuerlig och aktiv omvärldsbevakning. För 

utveckling av innovation saknas metoder att fånga medarbetarnas idéer och kreativitetsför-

måga. Incitament återfinns oftare i chefsledet än hos medarbetare. Det saknas tankar på hur 

innovationer som effektiviserar och utvecklar tjänster inom organisationen sprids. Innovation 

och ett tillåtande klimat för exkrement är ett omfattande utvecklingsområde för kommunen. 

Utvecklingsbehovet som finns inom IT, kommunikation och teknik (IKT) menar kommun-

kompassens analys att lösningen är. “att skapa en IT-lösning som länkar samman personal, 

ekonomi, mål/resultat, rapporter med mera.” (sid. 26) “att stödja medarbetarnas kreativitet 

genom exempelvis kompetensutveckling, utvecklingstid eller ekonomiska resurser” (sid. 26) 

    3. Brobygget är kommunens gemensamma verksamhetsstrategi och har metodiskt pågått  

sen 2011. Brobygget är kommunens form av Lean arbete. Det här säger kommunen om stra-

tegin på sin hemsida: “Brobygget ska användas av alla, chefer och medarbetare, i det dagliga 

arbetet för att hitta förbättringsområden och utforma nya arbetssätt som skapar större nytta 

för våra medborgare och brukare.”  

   Brobygget är uppdelat i fler områden för organisationens utveckling, som bildar en helhet 

med medborgarens behov i centrum. Områdena är “länkande ledarskap” och “medarbetarnas 

engagemang “ som är pelarna till bron. Bron och länken mellan skapar förutsättningar för 

utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.  

   I verksamhetsstrategin finns ord som anknyter till respektive område och dess synonymer 

lyfts fram för att tydliggöra budskapet. Förslag på reflektionsfrågor efter varje område som 

lyfts fram och föreslås användas exempelvis till APT och vid nyanställningar. Länkande le-

darskap framställs med ord som anknyter till länk; “Anknytning, Del av kedja, Förbindelse, 

Relation, Kommunikation etcetera” Även dess motsatser framhålls av “Isolerad, kommuni-
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kationssvårigheter, Stuprörstänkande, skilda referensramar etcetera” (Sid. 8) 

“Medarbetarnas engagemang” exemplifieras av synonymer som positivt åsyftas med; “ delta-

gande, drivkraft, energi, entusiasm, inlevelse, medkänsla, uppmärksamhet, vilja” som motsat-

ser anges “bristande engagemang, håglöshet, kallsinnighet, likgiltighet, ointresse, Passivitet” 

(sid. 10) Slutligen anses “Mål- och resultatstyrning”, “ Enkelhet och Synligt-lätt att gör rätt 

“ samt “våga pröva nytt” vara förutsättningar för att lyckas med organisationens utveckling.    

4.1.5 Återgivning/ återkoppling av resultat   

Studiens resultat har återkopplas till uppdragsgivare och ledningsgruppen. Syftet var att in-

hämta åsikter och reflektioner på arbetets upplägg och slutsatser samt om den genomförda 

workshopen. Samstämmighet och förståelse för varför vi inte hanterat den ursprungliga pro-

blematiken om blanketter och behörigheter som ett isolerat problem förmedlades av åhörarna. 

De som lyssnade på redovisningen kunde uppleva igenkänning med sin egen situation. Redo-

visningen uppmuntrade även till öppen dialog om hur organisationen hanterar sina problem 

och hur de delvis uppstår. Flera ifrågasatte Lean som enskild lösning men förstod att det kan 

användas som en filosofi. Utveckling är svårt och dyrt uttrycktes även av någon enstaka åhö-

rare. Tjänstelogiskt perspektiv kunde fler anknyta till den egna organisationens synsätt, då 

användaren är i fokus som är mycket relevant i deras vardag. Författarna diskuterade under 

redovisningen också med deltagare från workshopen hur de såg på att använda metoden i fort-

sättningen. Deltagarna berättade att de upplevt bättre förståelse för helheten av problemet och 

bättre förståelse för varandras processer. Deltagarna tyckte metoden var bra och ville använda 

den kommande arbete. Redovisningen av workshopen intresserade också andra i lednings-

gruppen som inte deltagit. De visade nyfikenhet och intresse för att använda metoden.  Åter-

kopplingen dagen efter via mail vittnade också om att redovisningen av studien bidragit till 

mer intresse och förmedlat insikter på ett visuellt sätt och skapat vidare diskussioner utifrån 

redovisningen.   

5 RESULTATDISKUSSION 

 Kapitlet avser att med kategorier från matriserna redovisa resultatet av tolkningen från in-

hämtad data med hjälp av teori.     

 

*I Resultatdelen definieras HR-lön: personal och lönekontoret som avdelning och dess funkt-

ion är att hantera nyanställningar och personalfrågor.  

 

* När det står Behörighetstilldelningen betyder det den IT-behörighet som alla anställda måste 

ha för att utföra sitt arbete i till exempel dokumentationssystem och i vissa fall kunna låsa upp 

dörrar till vårdtagare i hemvården.   

 

* IT-utvecklare är tre personer som arbetar inom en viss funktion som sköter det administra-

tiva med att skapa behörighetskonton.  

5.1.1 Beroende 

IT-utvecklarna är på olika sätt beroende av funktioner, processer på andra avdelningar som 

exempel enhetschef, HR-lön och IT- utvecklare. Enhetscheferna skickar en blankett med an-

ställningsbevis till HR-lön och en blankett till IT-utvecklarna för att de ska kunna skapa ett 

användar-id. För att IT- utvecklarna ska kunna skapa ett användar-id måste HR – lön regi-

strera en nyanställd i lönesystemet. När de har gjort det visas en knapp för IT- utvecklarna att 

de kan påbörja sina arbetsuppgifter.  “vad gäller lönesystemet så är det ju lönesättning i ett 

system som är i schemaläggning, därifrån får personal sin lön fast vi lönesätter i ett annat 
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system, vi som chefer har ju inte ens total koll på det här med människor och deras löner för 

att det är två system som inte pratar med varandra...det är väldigt svårt att följa upp saker 

och verkligen veta att det är rätt utbetalt” Grunden för en produktlogisk organisation är att 

alla enheter bygger på ett samspel och ett beroende av varandra (Mintzberg, 1980). På grund 

av att organisationen är gammal finns invanda beteendemönster och normer som nyanställda 

fort introduceras i (Sanjay & Garnett, 2006). Storleken och den avancerade strukturen har 

gjort att medarbetarna fått mer specialiserade arbetsuppgifter (Mintzberg, 1980). Den ökade 

arbetsbelastningen är inte skrivet i tjänstebeskrivningen men utgör ofta tidskrävande arbets-

uppgifter (Westerberg, 2002). Alla enheter är beroende av digitalsystem och tilldelning av 

behörighet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om inte till exempel en utredare på barn 

och familj får behörighet får det konsekvenser, även hemvården som inte kan låsa upp dörrar 

till brukare påverkas om IT-behörighetstilldelningen inte fungerar. 

   En faktor till att ökad administration uppstår kan ha sin grund i att IT-systemen i olika 

funktioner byggs på, utvecklas och nya upphandlas men endast för isolerade enheter, helhets-

perspektivet saknas (Westerberg, 2002). När ett IT-system byts kan beroendet öka mellan 

medarbetarna, det blir bättre på en enhet men sämre på en annan. Ett sätt att motverka en så-

dan påverkan är att köpa IT-system som stödjer organisationens alla enhetssystem som upp-

fyller lagar, regler och krav (Westerberg, 2002). Det betyder att IT-system bör upphandlas för 

att vara ett stöd I verksamhetens arbetsuppgifter (Arias & Solana, 2013). 

”Ibland får man vänta tills lön har hunnit lägga upp personerna, så då är verksamheterna på 

oss, varför får vi inga uppgifter?” “en person måste ju vara inregistrerad hos lön för att ens 

få tillgång till ett datakonto...ibland kan det ju bero på enhetschef som inte gjort det den 

ska...då blir detta ett papper hos mig som jag måste bevaka varje dag för att se om hon kom-

mit in…det blir mycket bevakningar”  “ lön ansvarar ju för anställningen men det sker ingen 

automatisk anslutning eller avslut till datakontot” “Problemet med manuellt papper och 

penna är att de kan ha missat en massa uppgifter...det kan ju vara så att någon sitter ute i 

hemtjänsten, då måste man maila eller ringa eller skicka tillbaka blanketten...och då drar det 

ju oftast ut på tiden”  

   Avregistreringsprocessen inträder när någon anställd slutar eller lägger till/från behörighet. 

Beroendet återfinns även här av att enhetschef och HR-lön har gjort sin del i avregistrerings-

processen för att IT- utvecklarna ska kunna göra sin del i processen att avsluta konton. Pro-

blemet är att utan en korrekt ifylld avregistreringsblankett från enhetschefen eller att ingen är 

skickad alls, blir konsekvensen att personer med avslutad anställning ligger kvar i IT-

systemet. Om inte enhetschefen kommer ihåg att begära in tjänstelegitimation från vissa yr-

kesgrupper och återlämna dem till medborgarkontoret, kan inte IT- utvecklarna avsluta kon-

tot. De flesta enhetschefer är medvetna om rutinen med återlämning av SITHS-kort men ifrå-

gasätter vid avregistreringen varför; “Då tycker man ju att det skulle finnas en blankett där 

man skulle fylla i att allt som man har tillgång till i datasystem, men så är det ju inte jag kan 

hitta folk i systemet som jobbat här för flera år sedan” Direkt påverkan för IT- utvecklarna är 

att den känsliga informationen som behandlas i systemen inte skyddas av de säkerhetskrav 

som finns om känslig information. ”Vårt system hanterar så mycket olika saker därför är be-

hörigheterna viktiga för att man inte ska kunna se allt, för det handlar ju om sekretess och 

känslig information” Medarbetaren förväntas att förstå beroendet mellan enheterna genom att 

göra en ömsesidig anpassning av samordning, arbetsuppgifter och planering. Det kräver en 

integrerad kollektiv kommunikation om hur arbetsuppgifter ska lösas (Westerberg, 2002). 

Medarbetarna är beroende av andra enheters processer innan de kan ta vid (Seddon & Brand, 

2008). 

   Enhetscheferna är beroende av att de anställda har IT-behörighet annars kan de inte verk-

ställa beslut från biståndshandläggare. Enhetscheferna är beroende av att de anställda får till-

gång till användarkonto, dokumentationssystem och inloggningsuppgifter till mobiler för att 

låsa upp dörrar (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). Ibland får IT- utvecklare av ren slump reda på 
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att personer som slutat för länge sedan ligger kvar i systemet. Det händer också att anställda 

själva uppmärksammar att de ser saker som de inte ska ha tillgång till längre. I dessa fall kon-

taktar den anställde nuvarande eller tidigare chef.  IT-utvecklare: “jag vet ibland att jag har 

upptäckt att men gud den här jobbar ju inte här längre, jag vet ju att de har slutat genom att 

jag har hört det i korridoren, då mailar jag ju chefen och ber dem skicka i avregget till mig, 

så de inte har tillgång till Treserva längre, jag tycker inte att cheferna tar sitt ansvar i den 

här processen, vissa sköter det dock jättebra men vissa inte alls” Enhetschefer resonerar “Vid 

avregistrering, det är jättelätt att glömma ...det gäller att jag som chef kommer ihåg att vid 

varje person som slutar, ta det här pappret och göra ett avslut” “jag vet inte hur många pap-

per jag hade”   

5.1.2 Blankett och Administration  

Socialkontoret har ett blankettsystem för kontohantering, systemet är dock krångligt på grund 

av att det är en fysisk blankett. En fysisk blankett kan fyllas i felaktigt, vilket medför admi-

nistrativ extra tid för IT- utvecklarna. Blanketten kan tolkas som ett symtom på en större pro-

blematik som att gamla IT-system inte stödjer varandra. Blanketterna har påverkat IT-

utvecklarnas arbete till att bli ett monotont standardiserat arbete. IT-systemets kontrollerade 

struktur har gjort att IT-utvecklarnas arbete liknar en operativ enhet och arbetet har formali-

serats, standardiserats på grund av att IT-systemen inte är integrerade och kräver en blankett 

för att integrera (Mintzberg, 1980). Bristen på integration kan även tolkas som brist på 

systemtänkande vid utveckling och förändring (Elias, Evans, Godfellow, O´Donovan, 

Samuel, & Zokaei, 2010; Dunnion & O´Donnovan, 2013; Gibson & O' Donovan, 2014; 

Quist, 2007). Blanketterna samlas på hög i postfacket, vilket triggar en stressfaktor. IT- ut-

vecklarna känner till vikten av att kontotilldelningen behandlas snabbt därför är det en priori-

tet att skapa konton så fort som beställningar kommer in, dessa 3 citat belyser det som flera 

IT-utvecklare berättar om; “det som är krångligt är blanketterna som ställer till det, för du 

kan ju bli stressad av att få en sån här stor hög i postfacket som bara handlar om behörighet-

er” “det äter ju upp tid, det är nästan halva min tid och då ska jag vara support och andra 

saker men så fort jag får tid över så får man sitta och köra avregistrering, det är ju inte så att 

man hinner omvärldsbevaka eller grotta ner sig i något annat” “jag försöker alltid att priori-

tera...om jag har en chef som har en anställd som börjar på måndag så vill jag ju se till att 

jag har gjort mitt, men så hjälper det ju inte om hen inte gjort sitt...det gäller att alla förstår 

sin roll i den här kedjan” 

    Administrationsuppgifter är tänkta att gå snabbt och lätt. Många administrativa uppgifter 

växer snabbt och kan skapa arbetsuppgifter som det inte var tänkt från början. Medarbetare 

kan känna sig förda bakom ljuset vid anställning om inte tjänstebeskrivningen beskriver alla 

administrativa uppgifter (Westerberg, 2002). Alla blanketter om behörighet sparas och arkive-

ras i tio år. Det görs för att upprätthålla lagar, regler och krav. Den delen av administration har 

uppkommit på grund av att IT-system inte är integrerade med varandra och att enheterna inte 

ser helheten av organisationen (Westerberg, 2002; Arias & Solana, 2013; Raymarker, 2016). 

   Blanketten kan ses som ett tecken på produktlogiskt perspektiv genom att de sparas för att 

följa säkerhetskrav när IT-systemen inte kan hantera det. Den manuella hanteringen skapar 

icke- värdeskapande aktiviteter, då blanketter måste bearbetas mer än tänkt (Greer, Lusch, & 

Vargo, 2016). 

5.1.3 Rutin 

I intervjuerna framkommer att rutin saknas gällande loggkontroller, kontrollen utförs vid för-

frågan. Blanketterna som skickas från enhetscheferna sparas i ett arkiv. “Varje januari så 

plockar jag en pärm och så tar jag och kastar, river de som varit där i tio år” Kommunikat-

ion är den fundamentala grunden för enheterna att klara av krav och kontroller med hög pre-
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standa (Sanjay & Garnett, 2006). IT-utvecklarna är beroende av att nyanställda blir inlagda i 

lönesystemet av HR-lön innan de kan behörighetstilldela medarbetare. Det förekommer att 

medarbetare själva anmäler otillåten behörighet till enhetschefen. Interpersonell, intern och 

extern kommunikation främjar att rutiner följs, (Sanjay & Garnett, 2006) speciellt de enheter 

som har en bredare beroenderelation. Många uppstaplade mål kan leda till dålig kommunikat-

ion och utlösa tysta konflikter i prioriteringsarbete (Chun & Rainey, 2005). Omfattande glapp 

finns i informationssystem som utgör hinder att lätt kommunicera nya rutiner. (Henderson, 

Ruikar, & Dainty, 2013) En del enhetschefer har som rutin att skicka in en scannad blankett 

samt även originalet med posten, vilket ger ökad administration. IT- utvecklarna menar att det 

finns en tydlig rutin för blankettprocessen och är beroende av att rutinen följs. Verksamheter-

na har en sämre rutin för avslut av tjänst eller byte av behörighet och begära in e-

legitimationer. Den enhet som oftare hanterar behörighetsblanketter är bemanningen för tim-

vikarier. 

    Rutinen för IT-utvecklarna handlar åter om beroendet av samspel mellan enheterna 

(Mintzberg, 1980). Många teorier hävdar att kommunikationen påverkas av kulturen och kul-

turen av strukturen. Kommunikationen påverkas också av information. Hierarkin hindrar 

noggrannheten i kommunikationen och hastigheten (Sanjay & Garnett, 2006). För att tillämpa 

nya rutiner som ska få fäste bör det finnas ett informationssystem där information från alla 

enheter kan delas och ta del av information (Sanjay & Garnett, 2006). Ett beslut om hur ruti-

nen ska se ut bygger på hur olika behov ser ut (Vargo & Lusch, 2014).  

5.1.4 IT- systemets helhet 

I intervjuerna kommer information fram om att kommunens IT-system är uppbyggt av många 

olika system som inte integrerar fullständigt fastän IT-utvecklare är beroende av information-

en. ”det här lilla verktyget Run då som egentligen är ett litet program, det är ju IT-killen som 

har byggt, vi har ju inga system som vi har köpt in för kontohanteringen, så vi sitter ju med 

ihop byggen, och den här använder jag dagligen...den är toppen på alla sätt…” Organisat-

ionen har tydliga mönster på produktlogisk upphandling i funktioner. IT-systemen är anpas-

sade för endast en enhets arbetsuppgifter. En tolkning är att logistik och ekonomiska analyser 

har begränsat vilka IT- system som har upphandlats. En ledare i en hierarkisk organisation har 

begränsad översikt om hur IT-system fungerar och har därför svårt att köpa in system som 

stödjer medarbetarnas behov. Begränsningar i ledarens översikt är IT - relationer, integration 

och andra ömsesidiga beroendet (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). Organisationen måste för-

bättra sina ansatser att skapa en delad vision om hur IT-systemen ska fungera och vad organi-

sationen vill att det ska stödja. Med en delad vision följer gemensamma värderingar och mål 

(Raymarker, 2016). Att ta reda på vilka behov som finns vilka stöd som önskas av IT-system 

(Vargo & Lusch, 2014). Problematiken tyder på de konsekvenser som Senge ( 2007) diskute-

rar, att alla medarbetare ser enskilt på sina arbetsuppgifter och skyddar dessa. Ett egocentriskt 

uttryck i det sociala samspelet är ett hot mot organisationen att inte kunna följa marknadens 

behov som snabbt förändras (Senge, 2007). Systemtänkande är viktigt för att få ett gemen-

samt perspektiv som sammanför medarbetare i ett proaktivt lärande som främjar hela organi-

sationen. Medarbetarna ser sig själva som en del i ett system där alla funktioner är beroende 

av varandra. Tecken på beroende är IT-system som inte är integrerade. Vid isolerade beslut 

uppstår administrativa arbetsuppgifter över fler enheter (Raymarker, 2016). Om IT-systemen 

skulle upphandlas med ett systemtänkande perspektiv skulle systemen vara relativt självjuste-

rande därför att integrering, logik, för alla enheter och ömsesidigt värde skulle ligga bakom 

besluten (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). Enligt Raymarker (2016) leder Systemtänkande till 

engagerade medarbetare och komplex snabb återkoppling 

    Verktyget RUN är ett uppbyggt system som integrerar information i systemen. Verktyget 

RUN tyder på ett enkellooplärande, för att lösningen inte utmanar organisationens riktlinjer 

och endast underlättar för en isolerad arbetsgrupp (Bochman & Kroth, 2010). ”… det här lilla 
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verktyget Run då som egentligen är ett litet program, det är ju IT-killen som har byggt, vi har 

ju inga system som vi har köpt in för kontohanteringen, så vi sitter ju med ihop byggen, och 

den här använder jag dagligen...den är toppen på alla sätt…” Till systemen utges alltid tre 

lösenord. I en ny upphandling tycker IT-utvecklarna deras arbete skulle underlättas om sy-

stemet genererade användarnamn och lösenord vid registrering av personer i lönesystemet. 

Det befintliga lönesystemet som finns i dag är ganska gammalt. Känslan är att systemet inte 

hanterar behörighetstilldelningen och att det bara har eskalerat de senaste åren. Önskan om att 

systemen ska underlätta arbetet är ömsesidigt. “det borde ju vara kopplat så att systemen pra-

tar med varandra, det är ju naturligt om du inte jobbar här så ska du ju inte ha tillgång till 

våra system snarare än att det hänger på att någon ska komma ihåg att avsluta” 

   För en stödjande funktion som kompletterar IT-systemen är lärande i grupp en främjande 

handling (Raymarker, 2016). Organisationen kan använda sig av projektgruppsstruktur i för-

hoppning att gruppen (Pearce & Ensley, 2004) för fram vilka behov som finns (Vargo & 

Lusch, 2014; Westerberg, 2002). Trippellooplärande struktur ökar bredden och djupet på per-

spektiv från och mellan medarbetarna. Strukturen är tillåtande att experimentera i eller produ-

cera nya strategier för att lära (Georges & van Witteloostuijn, 1999). Trippellooplärande 

struktur gör det lättare för ledare att ha översikt av behov som finns i organisationen och gör 

det lättare att ta bra beslut som stödjer medarbetare (Whatson, 2012). 

5.1.5 Tid och Administration 

IT-utvecklarna prioriterar alltid behörighetstilldelningen. IT-utvecklaren säger: “Kontohante-

ringen kan ta hela dagar, plus att ibland har jag andra saker så att tiden inte räcker till, kon-

tohanteringen tar jättemycket tid”. IT-utvecklaren skapar egna rutiner som förbättrar chansen 

att hinna med, ibland arbetar de hemifrån med kontohantering. Vid ett flöde av blanketter kan 

de behöva sortera papper i veckor. I perspektivet den lärande organisationen är tid en viktig 

faktor. För att kunna göra snabba beslut och avgörande förändringar, är det bra att kontinuer-

ligt utbilda medarbetarna för att kunna tolka informationsflödet på marknaden (Bochman & 

Kroth, 2010). Med en produktlogisk uppbyggnad av organisationen är det problematiskt för 

ledaren att se olika möjligheter att styra och leda verksamheten (Grönroos & Voima, 2013). 

Blanketthanteringen skapar en krävande administration som går över arbetsbeskrivningen. 

Vid avregistrering tas den inskickade blanketten till arkivet och läggs ihop med anställnings-

dokumenten, tillsammans sätts de ihop i en gallringspärm som sparas i tio år. Administration 

tillkommer om en ytterligare behörighetsblankett inkommer. Problematiken är att IT-

utvecklarna inte vet om de ska stänga ner den befintliga behörigheten eller ha den kvar. De 

måste hitta ansvarig utgivare av behörigheten. Flödet av blanketter beror på omsättningen av 

medarbetare i äldreomsorgen och socialtjänsten. Flödet skapar högar av papper och resulterar 

i en tidskrävande administrativ hantering. Det drabbar övriga arbetsuppgifter. en IT-

utvecklare säger: “Det är inte någon högskolekompetens för att klara det här” För att organi-

sationen ska kunna framställa värde för medarbetarna bör de vara delaktiga i diskussioner 

som rör deras arbetsplats. På så vis kommer medarbetarna få kognitiv motivation, kontroll 

över sin situation och bättre resultat (Boxall, Hutchison, & Wassenaar, 2015).  

   Genom ökad delaktighet kan IT-utvecklarna framföra vilka IT-stöd som behövs och värde 

uppstår när användare är medskapande i utveckling vilket stödjer organisationen. Värde är 

alltid unikt och skiljer ibland mellan vad organisationen värdesätter och vad medarbetarna i 

den värdesätter (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). Med hjälp av delad vision, (Senge, 2007) 

skapas en gemensam mental modell (Rook, 2013) och grupper strävar åt samma mål. Det in-

nebär att grupperna är friare att experimentera med lösningar för att de håller sig till ett ge-

mensamt mål (Pearce & Ensley, 2004). Ingen vet vilken information som kan ge styrka eller 

svaghet i framtiden (Hazy & Backström, 2014). Innovation är ett pågående arbete som bygger 

på mångfald av kompetens, kunskap, latenta färdigheter och insikter (Kam & Wong, 2013). 
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5.1.6 Krav 

Det är olika lagstiftningar som styr hur arbetet ser ut. Ett direkt myndighetskrav är sekretess 

och integritetsskydd för de identiteter som ligger i systemen. IT-utvecklarna sparar behörig-

hetsblanketterna i syfte att ha kontroll över vilka som getts behörighet och var. Sekretess på 

identitetsuppgifter i systemet är ett direkt krav. Har medarbetare tillgång till andra identitets-

uppgifter än de personer de arbetar med, bryts lagen om sekretess. Ytterligare ett tydligt krav 

är att endast enhetschefer kan beställa och avregistrera behörigheter i systemet. 

“Vi tar ju inga loggkontroller då blir de här blanketterna vårt sätt att ha kontroll, den kon-

trollen vi kan ha”. Datainspektionen har inga krav på fysiska pappersblanketter, men logg-

kontroller måste kunna genomföras, underskriften kan skötas via mail eller identifiering av e-

legitimation. Den delen av kommunal verksamhet som socialkontoret har ansvar för kräver 

mer specialiserade uppgifter som ofta leder till en mer utvecklad administration. Administrat-

ion uppstår bland annat för att integrera olika system och för att upprätthålla vissa krav som 

speciellt uppstår vid hantering av känslig information (Westerberg, 2002). På grund av lagar 

har systemen många påverkansfaktorer som gör att systemen behöver vara avancerade 

(Mintzberg, 1980). Standardiserade system inte stödjande i höga säkerhetskrav om känslig 

information (Westerberg, 2002). 

5.1.7 Lösningar 

IT-utvecklarna och enhetscheferna har kommunicerat problematiken. En lösning skulle vara 

att ha digitala mappar. Ett formulär med tvingande fält och underskriften kan godkännas med 

e-legitimation. En del kommuner använder sig av dataleverantörer för att ordna med behörig-

heter. En lösning är att vid ofullständig blankett så meddelas ansvarig enhetschef och ärendet 

är avslutat tills ny fullständig blankett skickas. En lösning är att medarbetarna får en egen 

knapp på kommunens hemsida vilket inte skulle underlätta den administrativa hanteringen. 

Att bygga en sida på intranätet som endast enhetscheferna har tillgång att ge behörigheter i är 

också ett alternativ. IT- utvecklaren säger “ man kan digitalisera väldigt mycket och effektivi-

sera processen, dels för dem som vi är till för men dels för oss själva som hanterar det här”. 

IT-utvecklarna uttalar att de har kunskaper för att titta, testa och utveckla om det bara fanns 

tid. Enhetscheferna uttrycker en önskan om att användarkonton borde genereras och avslutas 

när HR-lön av/registrerar anställningen. Nya lösningar hur användarkonton ska hanteras får 

den bästa lösningen om alla enheter är delaktiga i arbetet (Senge, 2007). Värde skapas i med-

skapande processer (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). I dilemmat med nya lösningar bör vision-

en om vad organisationen vill uppnå tas med i beräkningen (Raymarker, 2016). Det gäller här 

att lösningarna inte är enkellooplärande för att risken är att lösningen endast tillfredsställer 

den interna enheten som hanterar tilldelningen av användarkonton (Arias & Solana, 2013). 

Med en dubbellooplärande lösning kommer hela systemet att ifrågasättas, om det är bra med 

blanketter och hur systemen är integrerade (Argyris, 1977). En bra förutsättning är trippel-

looplärande som ger möjlighet att uppnå de bästa lösningarna. Men det innebär att det redan 

ska finnas en infrastruktur som ligger till grund för att lätt kunna utbyta information mellan 

medarbetare i hela organisationen. Det sociala samspelet påverkas positivt av en trippelloop-

lärande struktur. En del i processen skulle vara att inrätta ett trippellooplärande system (Geor-

ges & van Witteloostuijn, 1999). 

   Lösningen bör ha ett systemtänkande perspektiv för att främja alla medarbetare och organi-

sationen (Raymarker, 2016). En lösning, är en input och kommer att orsaka en motsvarande 

effekt på output (Backström, Döös, & Wilhelmson, 2003). Att se organisationen som ett sy-

stem som är beroende av alla delar och inte linjära processer främjar organisationens kvalitet. 

Lösningar kommer att ha större och fler möjligheter när alla enheter i organisationen intar ett 

systemtänkande perspektiv. Medarbetarna kommer att få bättre resultat på lösningar när alla 

känner sig som en del av ett system (Seddon J., 2008). Systemstrukturen främjar synen på sig 
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själv och organisationen (Whatson, 2012). Strukturen stödjer personligt ledarskap och struk-

turen hjälper till att främja medarbetares tro på sin egen förmåga som leder till att individen 

växer professionellt själv och i grupp. Ett delat engagemang och driv leder till att lösa uppgif-

ter på ett sätt som kan främja till innovation (Pearce & Ensley, 2004). 

5.1.8 Kommunikation 

IT-utvecklarna på socialkontoret använder RUN som ett sökverktyg byggt av centrala IT spe-

ciellt för socialkontoret. Systemet visar då HR-lön registrerat anställdas behörighet. IT - ut-

veklaren kan söka information från andra enheters system och se medarbetares behörigheter. 

Bristande kommunikation finns mellan enheterna i blankettprocessen. Enheterna har inte en 

gemensam modell därför finns bristande förståelse för varandras arbetsuppgifter. “De fick 

direktiv från IT att om ni inte prioriterar de här så kan inte personer få användarnamn, och 

de blev jätte duktiga på att prioritera” Citatet belyser att IT-enheten var medlare mellan IT-

utvecklarna på socialkontoret och HR-lön. IT-utvecklarna och kommunikationsenheten har 

haft möte om bra design på knapparna på intranätet. En grundtanke för att vidareutveckla ett 

tjänstelogiskt perspektiv, (Greer, Lusch, & Vargo, 2016) ett möte mellan funktioner och av-

delningar skapar samsyn och förståelse i utvecklingsarbete. IT-utvecklaren säger “ Jag har 

varit och träffat IT två ggr om det här och vi har ju även haft kommunikationsenheten med för 

att IT tyckte också att det handlade om hur det estetiska, hur vi ska döpa knapparna så att 

folk förstår...IT tittar också på ett system som heter Pulsen som ser jättebra ut men kostar 

jättemycket pengar” 

    RUN är en lösning för IT- utvecklarna, en lösning på kommunikationen mellan enheterna. 

IT-systemen är typiska för standardiserade åtgärder som köps upp grundat på analys och lo-

gistik som är typiskt för en teknostruktur (Mintzberg, 1980). IT-utvecklarna vet att en upp-

handling för ett nytt lönesystem är i process men de är inte inkopplade i ärendet och vet inte 

om det finns något sagt om problematiken av behörighetstilldelningen. “Nej det är bara löne-

systemet, jag vet inte vad man har för kravställan där och om det kommer att ha något med 

det här kontot att göra” IT- utvecklarnas process förväntas vara en ömsesidig anpassning och 

samordning av arbetsuppgifter och planering genom kommunikation, det förväntas att göras i 

periferin. Det kan vara svårt att planera små arbeten som uppstår som till exempel att hantera 

blanketter (Westerberg, 2002). Kommunikationen mellan enheterna skulle främjas av ett inte-

grerat IT-system. Kommunikation är den fundamentala grunden för offentlig sektor om de ska 

klara av att leverera hög kvalitet. Hållbar utveckling av kommunikation kräver planering 

(Sanjay & Garnett, 2006). Bristande kommunikationen kan bero på att medarbetarna inte har 

ett hårt eller mjukt systemtänkande perspektiv (Raymarker, 2016). Systemtänkande strävar 

efter balans i systemet och i omgivningen (Aronsson, o.a., 2012). De tre utvecklarna på soci-

alkontoret ser och lyfter brister i systemet och processerna. Utvecklarna efterlyser information 

om storleken på förändring de ska arbeta för. “Systemet ska ju stödja människan i arbe-

tet…det…har ju inget självändamål därför tycker ju jag att vi måste ta ett samlat grepp” 

Tjänstelogiskt perspektiv är att utbyta tjänster mellan varandra det skapar värde (Greer, 

Lusch, & Vargo, 2016). Med systemtänkande perspektiv innebär det också att alla enheter 

utgör ett system och är användare av förändringar (Seddon & Brand, 2008). Om lösningen 

istället intar fler perspektiv samtidigt, att fler medarbetare får vara delaktiga (Senge, 2007) i 

skärningspunkter uppstår kommunikation, som kan leda till innovation. Innovation är något 

som fler än en har nytta av (Kam & Wong, 2013). 

5.1.9 Kommunikation från Ledning. 

Under intervjuerna med IT-utvecklarna på socialkontoret framkom information om nya upp-

handlingar och lösningar som kan underlätta behörighetstilldelningen. Kontoret har för flera 

år sedan infört e-legitimation. Det skulle fungerat som inloggning i it- systemen men fungerar 
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fortfarande inte. IT- utvecklarna uttrycker att de tror att det är svårt för ledningen att förstå 

hur en liten ansvarsdel är så komplex att det tar mycket administrativ tid. Framgång beror mer 

på flexibilitet i en organisation än enskilda snabba beslut (Bochman & Kroth, 2010). Ledare 

behöver vara bra på att scanna av den interna miljön (Voica & Vasile, 2013). Produktigisk 

struktur begränsar ledarens översikt över relationer, beroenden och sammankopplingar 

(Greer, Lusch, & Vargo, 2016). IT-utvecklarna är inte delaktiga i andra enheters pågående 

upphandling av IT-system som berör behörighetstilldelningen.  

   IT-utvecklarna har inte mandat och tid att avsätta för problematiken. De väntar på att led-

ningen ska lägga ett uppdrag så att de kan arbeta med problematiken. Problematiken är större 

än att det bara ligger på socialkontoret men menar att ledningen måste bestämma om uppdra-

get ska inkludera andra enheter. Med trippellooplärande infrastruktur hade chefen tagit del av 

behovet och kommunicerat ramarna för utvecklingen. Organisationen behöver lära hur den 

ska lära annorlunda och det uppstår genom att reflektera och ständigt driva förändringar. Om 

organisationen intar ett trippellooplärande underlättar för medarbetare att experimentera. 

(Whatson, 2012) Med hjälp av e-legitimation skulle systemet generera användarnamn och 

in/avregistrering. En viktig faktor var säkerhetskraven, som fortfarande är manuell. Ledarens 

funktion är att stötta i komplexa problem och ge goda förutsättningar till utveckling (Back-

ström, Döös, & Wilhelmson, 2003). En innovation inom administration kan resultera i omfat-

tande förändringar för hela organisationen och innebära större kostnad än väntat. Det är därför 

viktigt att ledare är involverade i förändringsarbetet (Kam & Wong, 2013). 

6 DISKUSSION 

Författarna avser att föra en diskussion utifrån det inhämtade empiriska materialet i relation 

till den använda teorin. Diskussionen avser att besvara studiens frågeställning: Hur upplever 

användare behörighetstilldelningen på socialkontoret i en kommun i mellersta Sverige? Dis-

kussionen fokuserar på förståelsen av ursprungsproblemet som organisationen upplever med 

behörighetstilldelningen. Diskussionen ger ett helikopterperspektiv på tillvägagångssättet för 

att hantera organisationens utveckling och problem. Frågor som varför problem med behörig-

hetstilldelning av IT-systemet uppstår, vad de eventuellt grundar sig i och varför det är ett 

problem. Tillvägagångssätt för hur problematiken kan lösas diskuteras i form av strukturell 

utveckling och förändring. Empirin gav författarna förståelse för användarnas upplevelse och 

kunde tolkas med hjälp av teorin. Strategidokumentet “Den digitala strategin” utvärderingen 

“Kommunkompassen” och delar av ”Brobygget” är organisationens verksamhetsfilosofi och 

utgör grund för resonemanget. Slutligen ska diskussionen ge förståelse för utveckling av or-

ganisationen genom systemtänkande perspektiv. 

    IT -systemen som används för behörighetstilldelningen tolkas vara fler standardiserade 

system som är uppköpta över tid och inte integrerar. Ursprunget till bristande kommunikation 

återfinns också i organisationsstrukturen i och med produktlogiken som offentlig sektor 

präglas av (Greer, Lusch, & Vargo, 2016). Mycket av det som forskningen (Greer, Lusch, & 

Vargo, 2016: Fransson & Quist, 2015) pekar på som kännetecken för produktlogikens karak-

tär, återfinns i den aktuella offentliga organisationen. Blanketterna är standardiserade och ett 

kännetecken på produktlogik. IT-utvecklarnas förslag på lösningar, att förfina rutinerna, är ett 

enkellooplärande vilket också oftast förekommer i en produktlogisk kultur. När nya rutiner 

införs medför detta ofta ökad administration enligt Westberg (2002). Administrationsbördan 

upplevs redan nu som betungande för både IT- utvecklare och enhetschefer riskerar därför att 

öka om inte nya sätt att hantera problemet hittas.  IT-utvecklarna uppger att en av anledning-

arna till att blanketten finns i fysisk form och inte i digital är för att upprätthålla ansvarsfrågan 

om säkerhetskrav, det vill säga att enhetschefens signatur säkerställer att ansvar kan utkrävas, 

om det skulle vara nödvändigt vid någon situation om sekretess. Detta kan tolkas enligt dels 



44 
 

Minzbergs teori (1980) vara ett sätt för ledningen att kontrollera och styra organisationen. Det 

kan även ses som en slags legitimerande administration som Westberg (2002) beskriver, där 

rutinen med blanketten uppfyller legitimerande kontroll som ledningen förväntas ha för att 

leva upp till god hantering av sekretess och följa datalagstiftningen. Även om det finns en 

blankett med en signatur så utgör inte det någon garanti för att systemet är uppdaterat och att 

allt är korrekt med personalens behörigheter. Det finns alltså ingen tydlig koppling till att en 

signerad blankett upprätthåller sekretess och systemets uppdatering. Problemet är IT-

utvecklarna medvetna om och har försökt lyfta upprepade gånger som viktiga förändringsbe-

hov. Blanketterna kvarstår enligt IT-utvecklarna för juristen i kommunen har tolkat arkive-

ringen och hanteringen med signerade blanketter som en säkerhetsaspekt för att det inte finns 

ett digitaliserat/automatiserat system som gör interna loggkontroller. Syftet med loggkontrol-

ler är att slumpvis kontrollera användare i de digitala systemen i sekretess syfte. Offentlig 

sektor har IT-och sekretesskrav men vanligt är att de inte klarar kostnaden att köpa in så 

avancerade system (Westberg, 2002). Enligt Westberg (2002) kan problemet med loggkon-

troller och krav också ses som en påverkan från olika professioners tolkning av situationen. I 

det här fallet med behörighetsblanketten har en jurist hänvisat till lösningar som klarar säker-

hetskontrollen och ger detaljstyrning vilket inte är en långsiktig lösning. För IT-utvecklaren 

och enhetschefen kvarstår det ursprungliga problemet med blanketterna som ibland kräver 

mer än halva arbetstiden.  

   IT-utvecklarna upplever att blanketter och behörigheter har ökat och var från början inte 

lika tidsmässigt omfattande. Uppgiften är inte avancerad och kräver inte någon akademisk 

kompetens. Nu använder IT-utvecklarna och cheferna stora delar av sin arbetstid till enklare 

administration. Vid fel ifylld blankett måste den återsändas eller rätt enhetschef kontaktas. 

Andra problem beror på att IT-utvecklarna är beroende av att invänta andra funktioners age-

rande, exempelvis lön som ska lägga in en ny anställning i sitt system innan det blir möjligt 

för IT-utvecklaren att skapa behörighet till nyanställda. Blanketten skickas samtidigt till HR-

lön och IT-utvecklaren. Den ska först registreras av HR-lön. IT-utvecklaren behöver bevaka i 

systemet tills anställningen är registrerad, för att kunna ge behörigheten. Det har hänt att 

blanketter kommit bort i internposten. Enhetscheferna försäkrar sig om att blanketten når fram 

genom att scanna in blanketten och skicka den alternativt gå till IT-utvecklarna med den. Det 

är viktigt för enhetschefernas verksamhet att medarbetare får dessa behörigheter för att kunna 

producera och arbeta. Problematiken med behörighetsblanketter är inte ny för IT-utvecklarna 

utan det blir fler blanketter som följd av att det blir fler som arbetar inom de olika enheterna, 

samt att det finns en ökande rotation på arbetsplatserna. Blankettrutinen upprepas när en an-

ställd byter enhet, både på och avregistrering. 

    Inom bemanningsenheten är det vanligt att en anställd tillhör fler enheter. Det kan bli 

många turer med blanketten om enhetschefen missar att fylla i blanketten korrekt eller missar 

att avsluta en äldre behörighet. Ibland vet inte nuvarande enhetschef vad en tidigare chef har 

skickat in för behörigheter. Enligt Seddon (2008) så är ett problem hos offentlig sektor att 

många uppgifter och processer bygger på att främst uppfylla och följa byråkratiska regler i 

stället för att fokusera på att leverera värde, att uppgifter som görs av medarbetare dessvärre 

inte löser ett problem, utan i första hand följer regler. Fransson och Quist 2015; Seddon 2008 

menar att den befintliga produktlogiska organisationsstrukturen döljer misstag som inte leve-

rerar värde, på grund av att fokus ligger på interna procedurer. Syftets värde för proceduren 

kommer i andra hand. Seddon (2008) påtalar att grunden med att införa systemtänkande i or-

ganisationen gör att organisationen alltid utgår ifrån relationen mellan syfte, mått och metod 

ser ut. Om syftet beskrivs utifrån en användares perspektiv som tjänstelogiken (Greer, Lusch, 

& Vargo, 2016) också har som riktmärke, så kommer den metod som kan göra verklighet av 

syftet väljas. Utifrån blankettproblematiken i den aktuella organisationen så hade därför ruti-

nen/metoden med blanketter sett betydligt annorlunda ut om syfte och användarens värde 

hade varit i fokus vid införandet. Just nu så lever inte blankettrutinen upp till användarens 
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behov, värde eller syfte. Det är knappt en metod som löser det ursprungliga syftet att det 

skulle bli lätt om IT-utvecklarna på socialkontoret hade hand om hela processen inom just 

socialkontoret. Blanketten kan istället ses svara mer för ledningens kontroll och egna behov 

att styra.  

   Ledningen har fått ett beslut från kommunstyrelsen januari 2016, som kallas för Digital stra-

tegi. Den lyfter fram att det råder en så kallad låg IT-mognad inom kommunen (sid. 2) vilket 

även Kommunkompassens analys belyser 2014. Strategin belyser att det inte finns ett till-

fredsställande och integrerat IT-system inom kommunen. I Digital strategi skrivs: “verksam-

heterna ska erbjudas användarvänliga, och prisvärda tjänster och funktioner, där nytta funkt-

ion och kvalitet utgör viktiga nyckelord. Tjänsteutbudet är standardiserat med möjligheter för 

verksamheterna att köpa till olika former av utökningar, givet att verksamheten kan påvisa 

kritiskt behov av detta” (sid. 4) Det skrivs i Digital strategi att varje kontor och avdelning är 

ansvarig att: ”… tillser att nya system är godkända samt korrekt upphandlade, såväl tekniskt 

som funktionellt av IT-funktionen eller i förekommande fall av IT-rådet innan dom köps in” 

(sid.6) I Digital strategi finns aspekter som kan tolkas anknyta till tjänstelogikens kärna, 

(Lusch & Vargo, 2006) med fokus på användarens behov för att säkerställa värde vid utveckl-

ing. Det finns tydliga krav och förväntningar på ett nytt digitalt användarvänligt system där 

medarbetare från varje kontor ska göras delaktiga. Värdet som en tjänst levererar uppstår inte 

enligt Lusch och Vargo, 2006; Grönroos och Voima, 2013 förrän användare upplever produk-

ten/tjänsten som positivt. Till exempel kan medarbetaren uppleva att IT-tjänster stödjer deras 

arbete. Tjänstelogiken förutsätter att metoder som medskapande är av största vikt för att 

uppnå och hitta värde för användare. 

   Sammantaget så kan flertalet frågor utifrån den Digitala strategin ställas. Hur säkerställer 

socialkontoret att användare som är medvetna om brister får möjlighet att vara delaktiga i vad 

som anses vara nytta och funktion. Hur ska exempelvis enhetschefer och IT-utvecklare på 

socialkontoret kunna påvisa behov om det inte säkerställs att dessa får komma till tals och att 

deras budskap effektivt förmedlas/kommuniceras i organisationen som helhet. Kommunikat-

ion kan ses ur ett systemtänkande perspektiv, alla användares kunskaper kan på så vis använ-

das över tid i utvecklingsprocesser.  

   Sammanhållen intern kommunikation (Sanjay & Garnett, 2006) behövs för att kunna tillva-

rata viktig information från flera olika funktioner och olika beslutsnivåer. Intern kommunikat-

ion ses därför som en mycket viktig faktor för att realisera den digitala strategin. Särskilt vik-

tigt kan detta tolkas vara för den aktuella organisationen om även utvecklingsaspekter som 

Kommunkompassen tar upp bekymret med samspelsytor och tvärfunktionella processer. Att 

beakta för den aktuella frågan är att forskningen är tydlig med att hierarki påverkar kommuni-

kationsflödet negativ Downs (1967, refererad i Sanjay & Garnett, 2006) experiment visade på 

att 50 procent av ett meddelande förloras i varje steg av hierarkin, experimentet gjordes på sju 

steg och slutresultatet var att meddelandet hade förlorat 98,4 procent av sin kvantitet. Det be-

visade att storleken och stegen i hierarkin hade en förödande effekt på hastighet av informat-

ion och extern kommunikation. Kommunikationens aspekt ses som central även för innovat-

ionsfilosofin som anknyter till behovet att skapa lärande organisationer Senge (1990, refere-

rad i Raymarker, 2016) Innovativa organisationer är lärande organisationer och kännetecknas 

av framgångsfaktorn att ny kunskap är det som leder till förändring och utveckling, som in-

tensifierar konkurrenskraft men också främjar innovativa nya lösningar. Enligt (Raymarker, 

2016) är kärnan systemtänkande i den lärande organisationen och bygger mycket på kommu-

nikation, eftersom systemtänkande innebär att alla människor i en organisation är en del av ett 

system. Synsättet bidrar till att integrera verksamheterna med varandra och att inse att det 

finns viktiga beroenden mellan delar i organisationen. Den systemtänkande organisationen 

belyser därför vikten av att inse styrkan i mellan icke-linjära processer för att stärka organisat-

ionens kommunikation och utveckling som ett holistiskt system (Raymarker, 2016). Johans-

son, (2005) menar att ur ett tjänstelogiskt perspektiv så är dessutom skärningspunkter mellan 
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organisation och användare en viktig aspekt för innovation, det är i skärningspunkterna som 

det uppstår förståelse och nya idéer. Systemtänkandet, Seddon (2008)  kan i motsvarighet 

skapa förståelse och sammanföra olika skärningspunkter samt främja divergens i organisat-

ionen (Albury, 2010). 

   Förmågan att lära nya saker är ett av de vanligaste hindren för en organisation. Whatson 

(2012) menar att en problematisk faktor för offentlig sektor är att den oftast är uppbyggd på 

mål och resultatstyrning, vilket hindrar och diskriminerar interventionen av det lärande orga-

nisationsperspektivet. Kommunikation handlar också i högsta grad om organisationskultur, 

Sanjay och Garnett (2006) menar till och med att kommunikation är den fundamentala grun-

den för offentlig sektor att kunna leverera med hög prestanda. 

   Utifrån den teoretiskt förda diskussionen så kan det tolkas vara aktuellt för socialförvalt-

ningens framgång att kunna sätta sina behov för IT-utvecklingen i ljuset för ledningens upp-

märksamhet. Ledningen kan utveckla trippellooplärande för att underlätta informationen av 

behoven. Trippellooplärande kan ses som en infrastruktur av sändare och mottagande av in-

formation, det behövs tydliga transparenta snabba vägar för informationsflödet i organisation-

en. Att arbeta med organisationens struktur som införandet av systemtänkande (Seddon, 

2008) och trippellooplärande (Georges & van Witteloostuijn, 1999) bidrar perspektiven till 

lättare hantering av utveckling och innovation för ledare. Systemtänkande och trippellooplä-

rande främjar ständigt lärande i utveckling. I Digital strategi står skrivet att kommunen har låg 

IT-mognad därför kan liknande problematik finnas på fler ställen över kommunen eftersom 

administration är ett symtom av standardiserade system. Att se på socialförvaltningens pro-

blem och organisationen som helhet med det systemiska perspektivet syftar till att belysa be-

hovet att skapa bättre kommunikation dels mellan olika funktioner samt förbättra kommuni-

kationen mellan olika beslutsnivåer. Resultatet från intervjuerna pekar på att både enhetsche-

fer och IT- utvecklare är medvetna om krav och behov de har för att kunna utföra sitt arbete 

på ett mer funktionellt och användarvänligt sätt. Det som kan tolkas vara bekymmersamt är 

bristen på kommunikation med ledningen. Medarbetarna som intervjuades kände inte till den 

digitala strategin. Medarbetarna vet heller inte vad det nya HR-lön- systemet bygger på eller 

kommer att ha för betydelse för deras arbete. Intervjuerna med enhetschefer och IT-utvecklare 

visar på att det finns ett tydligt beroende av HR-löns IT-system, enheterna är i sin tur bero-

ende av IT-utvecklarna. Även workshopens resultat kom fram till slutsatser som har med be-

roende mellan enheter och funktioners processer att göra. 

  Medarbetaren i en typisk produktlogisk organiserad organisation lider ofta brist på mandat 

att göra förändringar, vilket också påverkar ledarna som har begränsade möjligheter att ge 

mandat just på grund av den bristande synen över enheterna och förståelsen av helheten. Detta 

symtom uppstår på grund av den enkelriktade kommunikationen som kännetecknar mål och 

resultatstyrda organisationer (Arias & Solana, 2013). 

   Bochman och Kroth (2010) menar att dubbellooplärande handlar om att ifrågasätta grunden 

för olika beslut, det kan tolkas som att både ledning och medarbetare måste ha tydliga kom-

munikationsstrukturer för att snabbt kunna korrigera, informera om behov samt korrigera. 

Dubbellooplärande handlar om att ifrågasätta hela processer till skillnad mot hur den vanlig-

aste formen enkellooplärande som snarare bygger på korrigerande och förbättrande av befint-

liga processer. Dubbellooplärandet öppnar genom transparent tvärsektoriell kommunikation i 

hela system till att utveckla en större förståelse för helheten vilket i större uträckning kan leda 

till innovation med nya arbetssätt och processer. Med enklare ord handlar det om att agera på 

systemet istället för att bara hantera och korrigera, det handlar om att ifrågasätta görandet. 

Medarbetaren måste uppmuntras att komma med idéer och initiativ, detta förutsätter också att 

ledningen främjar den typen av kultur. Den interna verksamhetsfilosofin Brobygget kan ses 

som en sådan typ av kulturarbete. I det står bildexempel att läsa “Brobygget ska användas av 

alla, chefer och medarbetare, i det dagliga arbetet för att hitta förbättringsområden och ut-

forma nya arbetssätt som skapar större nytta för våra medborgare och brukare.”  Innovat-
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ionsrådet (2012) rapport belyser just att Lean med fördel kan användas som en verksamhetsfi-

losofi som tillämpas för offentlig sektor, men betonar att det förutsätter att det kombineras 

med en systemsyn. Systemsyn (Innovationsrådet, 2012; Raymarker, 2016; Seddon, 2008) 

förutsätter att organisationen strukturellt är mer adaptiv och flexibel än i en mål- och resultats-

tyrning organisation som Brobygget vilar på. Framförallt aspekter som att hantera variation 

exempelvis människors behov i vård och omsorg som ofta rör upplevelser som trygghet och 

kvalité är saker som mål och resultat styrda organisationer har svårt att hantera. Att ha effek-

tiva interna processer är därför inte alltid en förutsättning för att leverera kvalitet, utan snarare 

är avhängt på organisationers förmåga till flexibilitet (Bochman & Kroth, 2010). 

   Att följa upp standardiseringar med mål och resultatstyrning kan skada förståelsen för kvali-

tet av helheten, det främjar oftast detaljstyrning, kontroll och standard vilket är motsatsen till 

att arbeta med utveckling av innovationsarbete (Fransson & Quist, 2015). 

   I Brobygget beskrivs en förväntan på medarbetare och ledare med ord som: “Medarbetar-

nas engagemang” “ … deltagande, drivkraft, energi, entusiasm, inlevelse, medkänsla, upp-

märksamhet, vilja” Vad gäller förväntningar på ledarskapet som också exemplifieras med 

olika ord som; “Anknytning, del av kedja, förbindelse, relation, kommunikation etcetera…”  

samt med motsatser som;  “Isolerad, kommunikationssvårigheter, stuprörstänkande, skilda 

referensramar etcetera…” (Sid. 8) Dessa påståenden kan anknytas till behov som diskussion-

en tidigare har behandlat, exempelvis viljan, uppmärksamheten och engagemanget som finns 

hos IT-utvecklarna att förändra, men som också riskerar att försvinna om det är  bristande för  

inflytande hos medarbetare .Det är möjligt att ledarskapet också begränsas och tvingas in i det 

icke önskvärda stuprörstänkandet på grund att organisationen är produktlogiskt organiserat, 

vilket kännetecknas av mål-och resultatstyrningen som Brobygget också hänvisar till.   

   Enligt Innovationsrådets (2012) slutsatser så är Leanarbete beroende av en systemsyn, vilket 

handlar om öppenhet och inflytande för medarbetarna. Mål- och resultatstyrning främjar 

dessvärre inte inflytande och systemsyn i någon högre utsträckning (Hood & Peters, 2014). 

Enligt Boxall, Hutchison, och Wassenaar (2015) så ökar medarbetarnas motivation genom att 

få ha inflytande och vara involverade i beslut och utvecklandet av processer. Involvering leder 

enligt Hutchison och Wassenaar (2015) till att medarbetarna känner att de har större använd-

ning av sin kompetens och sina färdigheter. De drar större nytta av latent potential, de får 

ökad motivation, de blir hänförda av att kunna ta egna beslut och få arbetsplatsens stöd. Att 

skapa gemensam vision kan därför också ses som centralt för att göra medarbetare engagerade 

och delaktiga. En gemensam vision är viktigt när det gäller att hantera problem, utveckling 

och att medarbetare arbetar integrerat samt har en delad mental bild. Pearce och Ensley 

(2004) menar att en organisation med delad vision har större sannolikhet att utveckla gemen-

samma strategier för att hantera akuta problem där kunskap kräver koordination. I tolkningen 

av empiri och teori framgår därför att organisationen behöver arbeta utifrån systemtänkande 

perspektiv med hjälp av experimenterande verktyg för att inta en delad mental bild att kunna 

förbättra utvecklingsarbetet. Att använda sig av det påbörjade Lean arbete som verksamhetsfi-

losofi som finns beskrivet i Brobygget kan säkert komma väl till nytta för att arbeta med in-

novationsförmågan. Brobygget behöver sannolik kompletteras av mera systemsyn och tjänste-

logik för att öka den totala innovationsförmågan.   

7 SLUTSATS 

Svaret på den ursprungliga frågeställningen: Hur upplever användare behörighetstilldelning-

en på socialkontoret i en kommun i mellersta Sverige? 

Diskussionen sammanfattas som att det finns en frustration hos användarna kopplat till det 

befintliga IT-systemet. IT- utvecklare och enhetschefer upplever brister i systemets integrat-

ion. Istället för att IT-systemen är ett hjälpmedel som stödjer användarna, skapar de administ-
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ration, minskad kontroll över arbetsuppgifter och minskad känsla över inflytande. Faktorerna 

minskar medarbetarnas motivation i arbetet. Blankettproblematiken utgör också en upplevelse 

av onödigt krångligt manuellt förfarande, som inte löser det ursprungliga problemet med sä-

kerhetskraven. Studiens resultat pekar på att medarbetarnas involvering inte är tillräcklig och 

att IT-system inte stödjer kommunikation mellan enheter därför brister viktig information i 

detaljer och kvantitet. Dessa problem uppstår oftare i en produktlogisk organisationskultur.  

8 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

För att slutligen besvara studiens sista frågeställning - Vilka stödjande perspektiv kan främja 

innovativa lösningar?  Författarna föreslår följande förbättringsförslag för fortsatt utveckling. 

 

1.   Den befintliga organisationsstrukturen kan förändras till att främja innovation i högre grad 

med integrerade användare. Genom att användarna gemensamt arbetar fram en vision skapar 

det en känsla att vara en del i systemet. Inför naturliga projektgrupper och skapa samspelsytor 

där workshops är ett bra verktyg för att skapa nya idéer och öka den kollektiva förståelsen för 

problem och gemensam utveckling. Samspelsytor är ett sätt för ledningen att vara delaktig 

och visa sitt stöd i utvecklingen. Användarna får en ökad förståelse för varandras arbetsupp-

gifter genom att möjligen ha morgonmöten för genomgång av dagens arbete. IT-utvecklarna 

kan ingå i en projektgrupp med användare från andra kontor i kommunen. Det skapar snabba 

informationsvägar och transparens mellan kommunens enheter. Samarbetet främjar flexibili-

teten och förståelsen för varandras arbetsuppgifter.  

   2. Användarnas arbetsuppgifter blir motiverande genom att veta varför de ska göras och 

vems behov det är. Värde skapas av att användare gemensamt är involverade i utvecklingen 

av upphandlingsunderlag för enheternas IT-system.  Utveckling främjas genom användarnas 

kunskaper. Tjänstelogiken betonar samskapande mellan fler aktörer. Med hjälp av systemtän-

kande perspektivet ökar transparensen och skapar fler samarbetsytor mellan enheter.  

   3. Genom att använda medarbetarnas kompetens i högre utsträckning och lita på att de kan 

ta funktionella beslut blir organisationen flexibel. Lärandet i organisationen ökar genom med-

arbetarinflytande och främjar professioners spetskompetens i kombination med ledningens 

öppenhet och transparens. Om organisationen har användarna i fokus och behovet som syfte i 

utvecklingsprocesser (metod) ökar kvaliteten och värdet (resultat) de levererar.  
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Illustrationen är skapad av författarna för att visualisera vilka perspektiv och komponenter 

som är viktiga i fortsatt utveckling av organisationen.  

  

8.1  Metoddiskussion  

Intervention som metod gav förutsättningar till författarna att skapa en bred och detaljerad 

bild av det aktuella problemet. Förståelsen för användarnas behov stärktes för att metoden 

tillät författarna att påverka och ha en löpande dialog med uppdragsgivarna. Dialogen valide-

rade författarnas uppfattning löpande (Brannick & Coghlan, 2014). Detaljförståelsen för pro-

blematiken stärker reliabiliteten att verkligen undersöka rätt processer och använda rätt meto-

der för att stärka validiteten. Förståelsen för en detaljerad problematik gjorde att författarna på 

ett reliabelt sätt kunde söka teorier som stöttade deltagarnas frustration, behov att bli hörda 

och hur organisationen effektivare kan bekräfta användarna. Validiteten har stärkts genom att 

data från intervjuerna, workshopen, presentationen och offentligadokument har varit kohe-

renta. Åtgärder har vidtagits för att hantera eventuell subjektivitet. Löpande reflektion av när-

het och distans med hjälp av Kolbs´ lärcykel har gjorts i form av dagbok. (Brannick & 

Coghland, 2014: Bryman, 2011) Kritiskt tänkande och inkubation har gjort att författarna 

ifrågasatt varandras uppfattning. Det har gjort att författarna lärt nya saker av varandras per-

spektiv (Ericson, Törnlind, & Wikberg, 2015) och skapat en divergent uppfattning av proble-

matiken (Coghlan & Brannick, 2014) och på så vis kunnat undvika tunnelseende, priming och 

konfirmeringsbias vilket stärker reliabiliteten och validiteten (Langemar, 2008).  
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                        Figur 1. Egen bearbetning av Kolb's (1984) experiential learning cycle 

Våra reflektioner har i huvudsak byggt på fyra steg, med inspiration från Kolb´s lärcykel 

1984, (refererad i Coghlan & Brannick, 2014). 

1. Reflektion av konkret händelse till exempel efter intervjuer, möten med uppdragsgivare och 

andra personer vi träffat i organisationen. Vi har noterat vad som sagts, vad som hände utöver 

det självklara och vem som säger vad. 

   2. Andra steget har varit att vi dokumenterat, vad vi känt och hur vi antar att vi har blivit 

uppfattade. Extra vikt har lagt vid känslor som är knutna till vissa händelser, så som, glädje, 

irritation etcetera. 

    3. Utifrån dessa observationer och reaktioner har författarna konceptualiserat händelserna 

och förståelsen för att gemensamt skapa en delad bild av situationen, samt kunnat klargöra 

vissa preliminära slutsatser. Ofta har detta lett till att visuella mindmaps har behövts för att 

delge varandra sin aktuella förståelse.  

   4. Utifrån dessa reflektioner och den rådande förståelsen så har författarna sen bedömt vad 

som ev. saknas för att förstå helheten, samt agerat för att ev. boka in nya intervjuer eller ringt 

mailat uppdragsgivare för att reda ut oklarheter. Detta slutsteg av reflektioner har ibland lett 

till modifiering av frågeställningar och intervjufrågor.    

 

Att utföra intervjuer och hantera större mängd kvalitativ data, är enligt Brinkmann och Kvale 

(2015) ett hantverk som utvecklas genom praktisk utövning. Författarna har tidigare erfaren-

heter hanterat kvalitativa metoder med intervjuer och analys, men den här studien har innebu-

rit den enskilt största datainsamlingen. Att kontrollera data och bearbeta har därför varit en 

utmaning, vilket kan tänkas påverka den mängd citat som lyfts fram i resultatet. Därför har 

mycket tid lagts på bearbetning urval av citat samt dess betydelse vilket också har stärkt in-

tervjupersonernas röster. Att ta med mycket citat är en noggrann avvägning för att inte riskera 

att intervjupersonernas röster skulle försvinna i en allt för subjektiv tolkning av resultatet. 

Genom reflektioner enskilt och gemensamt har författarna försökt att hantera detta validitets-

problem genom att ifrågasätta varandras antaganden. Studien innehåller också andra svaghet-

er som kan tänkas ha betydelse för validiteten. Författarna har tolkat ett beroendesamband i 

processen av behörighetstilldelningen alla dessa i beroendeställning bjöds in till en workshop, 

alla kunde inte delta. Fler deltagare i workshopen hade stärkt validiteten i studien. De som 

inte blev hörda var representanter från HR-lön, vilket kan göra studien vriden åt socialkon-

torets fördel. Om chefen från utvecklingsavdelningen hade deltagit skulle gruppen i worksho-

pen varit mer heterogen. Studiens intervjuer har endast bestått av kvinnor i ett relativt jämt 
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åldersspann. Slutligen kan deltagarna i studien räknas till 25 respondenter vilket kan tolkas 

som ett mindre antal jämfört med hur många som är anställda på Socialkontoret. Studiens 

resultat kan generaliseras till socialkontoret trots sitt handplockade urval (Bryman, 2011). 

8.1.1 Urval och Intervjuer  

Urvalet av intervjupersoner har också diskuterats mellan författarna och styrkan i urvalet har 

varit deltagarnas förmåga att kunna redogöra för problematiken och deras upplevelser, vilket 

kan tolkas vara träffsäkert urval, då dessa har kunna bidra med djupa beskrivningar av pro-

blematiken.  

Intervjuernas fyllighet har varit bra, intervjupersonerna delade med dig mycket av erfarenhet-

er och problem samt ev. lösningar dem tänkte på. Det semistrukturerade valet av intervjume-

tod passade bra, då det var nödvändigt för intervjuaren att kunna ställa följdfrågor samt kunna 

ge intervjupersonerna utrymme och tid få tala relativt fritt om sina upplevelser och problem.  

8.1.2 Interbedömarreliabilitet  

För att hantera denna aspekt som rör överensstämmelsen för hur tolkning av datamaterial har 

funnits vara samstämmigt av båda författarna, så har åtgärden vidtagits att dels transkribera 

varandras intervjuer. Sedan har tematisering och kategorisering av data byggt på diskussioner 

och dialog mellan författarna som inte sällan har haft olika förståelse om hur saker skall tol-

kas, vilket har stärkt resultatet och även det minskat risken för alltför lättvindiga tolkningar.   

8.1.3 Respondentvalidering 

Att göra respondentvalidering är ett sätt att styrka trovärdigheten för studiens resultat och dess 

samstämmighet av deltagarnas upplevelser enligt Bryman, (2011).  

Författarna skickade det transkriberade materialet till intervjupersoner för att ge respondenten 

möjligheter att korrigera eventuella felaktigheter samt ge möjlighet att lägga till åsikter eller 

förtydliga ev. oklarheter. Att göra respondentvalidering (Bryman, 2011) har varit ett sätt för 

att stärka studiens validitet och bidra till att minska subjektiviteten om endast intervjuerna 

hade tolkats av utan att validerats av respondenter.    

Workshopens resultat kan ses som en ytterligare möjlighet att lyfta fram deltagarnas åsikter 

och behov samt upplevelser. Resultatet från workshopen var också väl överensstämmande 

med intervjumaterialet.      

8.1.4 Återgivning av studiens resultat 

Författarna presenterade det slutgiltiga resultatet för uppdragsgivarna och ledningsgruppen på 

socialkontoret, för återkoppling om studiens resultat. Det gjordes för att ge möjlighet till del-

tagarna att komma med åsikter och intryck på studiens slutsatser.  

8.1.5 Validitet 

Möten och diskussioner utöver intervjutillfällen och workshop har gjort att det kunnat ske 

naturliga samtal och dialoger mellan författarna och uppdragsgivarna, vilket även det är en 

styrka för att den bidragit till författarnas djupare förståelse för organisationen. Givet är att 

längre vistelse med observation och interaktion inom organisationen hade bidragit till en dju-

pare förståelse för komplexiteten, samt vidare hade kunnat belysa motstånd och utfört fler 

interventioner så som fler workshops.   Redovisningen för uppdragsgivarna och lednings-

gruppen stärkte studiens validitet genom att författarna kunde inhämta feedback och söka 

överensstämmelse med data som framkom vid intervjuerna och i workshopen (Bryman, 

2011). 
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8.1.6 Fortsatt forskning 

Offentliga organisationer i Sverige skulle under en längre tid studeras med hjälp av utfors-

kande verktyg för att bredda bilden av utvecklingsmöjligheter. En metod är aktionsforskning 

där närhet till organisationens problem och syfte ges. Närheten kan förväntas bidra till dialog 

mellan forskare och användare vilket i sin tur kan bidra till djup förståelse för innovation i 

praktiken. Precis som Sanjay och Garnett (2006)  studie lyfter fram behövs mer forskning om 

kultur inom offentlig sektor. Författarna har också tolkat kulturen som nödvändigt forsk-

ningsområde då det troligtvis finns normer som påverkar lärandet och innovationsförmågan. 

Fler undersökningar behövs om användning av olika workshopmetoder inom den offentliga 

sektorn, då mycket forskning om samskapande idag utgår ifrån näringsföretag. 

  I vår studie behandlas en del av problematiken om IT- system och medarbetares upplevelser. 

Fortsatt forskning inom den aktuella organisationen kan handla om ledarskapets värde för 

förberedelser inför digitaliseringens möjligheter och dilemman. Förslagsvis skulle tjänste-

logiskt perspektiv användas av organisationen för att söka nya digitala lösningar som stödjer 

användarna i arbetet.  

  Fortsatt forskning utifrån studien kan vara att öka antalet användare för att synliggöra påver-

kan av samvarierade arbetsuppgifter för fler enheter. Exempel på fler användare skulle kunna 

vara att väva in fler funktioner och avdelningar samt koppla in medborgare/ brukarperspekti-

vet för att bättre förstå vilka utvecklingsbehov som organisationen har. 
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9.1 Bilaga 1  

Missivbrev  
 

En fallstudie om användarbehörighet i IT- systemet på socialförvaltningen i Strängnäs 

kommun 
  

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens Högskola Eskilstuna. Vi ska nu avsluta innovationsteknik 

programmet med ett examensarbete. Vi ska undersöka IT-systemet på socialförvaltningen i 

Strängnäs kommun och det gör vi genom en integrativ forskarroll. 

  

Syftet är att bredda förståelsen för innovationsteknik i offentligsektor. Vi vill medvetandegöra 

vilka möjligheter som innovationsteknik öppnar för offentlig sektor och som de kan använda 

sig av. Arbetet är också menat att skapa en bred medvetenhet för hur viktig användarinformat-

ion är för utveckling. Genom bredare förståelse skapar studien ett värde för de personer som 

behöver användarbehörighet i socialförvaltningens IT-system. 

  

Vi har fördjupat oss i viktiga ämnen som berör fallet och snarlika områden med hjälp av andra 

forskares resultat samt att vi har praktiserat skarpa projekt i föregående kurser. Vi vill ta hjälp 

av medarbetarna på socialförvaltningen för att få en bred förståelse för IT-systemet. Intervjun 

är beräknad att ta ungefär 30 minuter. 

  

Med hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer belyser vi att deltagandet är fri-

villigt, du kan när som helst avbryta undersökningen. Dina svar kommer att behandlas konfi-

dentiellt, vilket betyder att data inte direkt kan anknytas till individ. Vi förbehåller oss rätten 

att använda data i kommande akademiska studier. Data kommer inte lämnas till tredje part för 

kommersiellt bruk. 

  

Bildmaterial kommer eventuellt publiceras i studien. Vid eventuell publicering av bild kontak-

tas innehavaren för godkännande. Bilderna kommer inte lämnas ut till tredje part eller använ-

das för kommersiellt bruk. 

  

Underskrift: ____________________________ 

  

Namnförtydligande:______________________ 

  

Vid frågor eller för mer information är du välkommen att kontakta oss. 

  

Kajsa Frisk:  

Anna Mattsson:  
Handledare, Carina Sjödin:  

 

  

Tack för din medverkan! 



 
 

9.2 Bilaga 2 



 
 

9.3 Bilaga 3 

Intervjuguide 1  
Användes i intervjuer med IT-utvecklare 

- Hur skulle du säga att IT systemet fungerar? 

- Hur påverkar IT- funktionaliteten dina arbetsuppgifter? 

- Vad är viktigt för dig när det gäller IT? 

 

- Behörighetstilldelningen vad vet du om det? 

- Hur fungerar registreringsprocessen idag, vid nyanställning? 

- (ev. följdfråga, HUR lång tid tar det att ge behörighet till en nyanställd?) 

- Vad händer om man inte får tillgång till systemet? 

 

- Hur fungerar avregistreringsprocessen, vad finns det för rutiner? 

- Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för det befintliga systemet? 

- Har du några tankar på lösningar! 

 

 

  



 
 

9.4 Bilaga 4 

Intervjuguide 2  
Användes i intervjuer med Enhetschefer 

- Vilka rutiner finns det för registreringsprocessen idag när du nyanställer (vilka blan-

ketter och i vilken ordning görs det) 

- Hur fungerar det med att få IT-behörighet till nyanställda? 

- Tar det lång tid att få användarbehörighet/IT-konto? 

 

- Har ni KSA- legitimation? Varför? 

- Vad är viktigt för dig och din verksamhet när det gäller tillgång till IT-konto? 

- Vad händer om ni inte får tillgång till IT-systemen? 

 

- Vad finns det för rutiner när det gäller avregistrering när någon slutar? 

- Har erfarenhet eller kunskap om hur registreringsprocessens ser ut i andra kommuner? 

- Finns det något annat du vill tillägga utifrån det vi pratat om? 

 


