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Sammanfattning 
Genom att implementera kontinuerligt förbättringsarbete skapas möjligheter för 
utveckling av företaget. Det är viktigt att följa den globalt fluktuerande efterfrågan för att 
kunna bemöta kundens krav och differentiera sig ifrån dess konkurrenter. Dock är en 
implementering av förbättringsprogram komplext och sätter höga krav på organisationen. 
Detta tvingar ansvariga till att ha förståelse, kunskap och drivkraft för konceptet.  
 

Denna studie baseras på hur Posten AB i Sverige ställer sig till förbättringsarbete. Idag 
använder sig företaget utav stödsystem C2 för att underlätta och skapa systematik i deras 
förbättringsarbete. Genom att analysera statistik i C2 indikerar det till lågt antal 
registrerade förslag i jämförelse med antal anställda på de olika enheterna som valts att 
studeras. Därför undersöker studien vilka faktorer som grundar till den låga registreringen 
utav förslag. För att öka förståelsen för området har efterforskning inom teorin utförts. 
Teorin fokuserar på faktorer som påverkas vid implementering utav ett 
förbättringsprogram.  

Rapporten är en empirisk studie baserad på intervjuer och en enkätstudie. Elva intervjuer 
har genomförts, tre ifrån huvudkontoret med ansvar för förbättringar och utveckling. De 
övriga åtta intervjuerna har genomförts med chefer och ledare utifrån olika enheter runt 
Stockholmsområdet. Enkätstudien delades ut till medarbetare inom de åtta enheterna.  

För att besvara den första forskningsfrågan angående vilka barriärer som ligger bakom den 
låga registreringen av förbättringsarbete i System C2 konstaterades huvudsakligen sju 
faktorer till ett lågt registrerande. Dessa faktorer är: 

 Hanteraförbättringar – förbättringsprocesser 
 Utbildning 
 Mål 
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 Avsatt tid 
 Nyckelpersoner 
 Registrera alla förslag 
 Visuell arbetsprocess  

 

I resultatet beskrivs även förslag till hur Posten kan undgå dessa faktorer.  

Nyckelord: Ständiga Förbättringar, Verksamhetsutveckling, Implementering 
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Abstract 

By implementing continuous improvement opportunities are created for the development 
of the company. It is important for a company to follow the global fluctuating demand in 
order to respond to customer demands and differentiate itself from its competitors. 
However, an implementation of the improvement program is complex and puts high 
demands on the organization. This forces managers to have an understanding, knowledge 
and thrust for the concept. 
 
This study is based on how Posten AB in Sweden deals with continuous improvement. 
Today, the company uses the support systems C2 to facilitate and establish systematicity in 
their improvement work. By analyzing the data in C2 the system indicates to a low 
registration from the various units within the company. Therefore, the authors choose to 
investigate which are the underlying factors for the low registration out of suggestions. In 
order to gain understanding of this area, an investigation of the theory has been carried 
out. The theory focuses on factors that are affected by the implementation of an 
improvement program. 
 
The report is an empirical study based on interviews and a survey. Eleven interviews were 
conducted, three from the upper management with responsibility for improvement and 
development. The other eight interviews were conducted with managers and leaders from 
various units in the Stockholm area. The questionnaire was distributed among employees 
in the eight units. 
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To answer the first research question of which barriers that causes the low registration of 
improvement in System C2, the authors found mainly seven factors. These factors are: 

 Control improvement 
 Education  
 Goals  
 Deposed time 
 Key figures 
 Register all suggestion  
 Visual work procedure 

 
The result also describes suggestions to how Posten can avoid these factors. 

 

Key-words: Continuous improvements, Activity Development, Implementation 
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1 Inledning 
Den här sektionen behandlar bakgrunden till studien. En beskrivning av företaget vilket 
studien angår. I detta kapitel förmedlas även syfte, mål och avgränsningar med studien.  

 
1.1 Bakgrund  
Ett kontinuerligt förbättringsarbete kan vara möjligheten för företag att differentiera sig 
emot dess konkurrenter och befinna sig steget före inom utveckling.  Detta är ett måste på 
dagens globala marknad där konkurrensen är hård. Det finns inte förutsättningar för alla 
företag att överleva på en gemensam marknad. Ständigt nedpressade priser och höjd 
kvalité från lågkostnadsländer ökar trycket för högkostnadsländer att alltid hålla sig 
konkurrenskraftiga. Det är enkelt för företag att ta efter större processer och 
kvalitetsspecifikationer, men desto svårare att kopiera de små (Österberg, Schroeder & 
Robinson, 2010). De företag som ur kundens synpunkt kan erbjuda unika produkter och 
tjänster som ger det bästa utbytet eller högsta mervärdet vinner. Därmed utvecklas en ny 
generation av företag som är snabbare på att lösa kunders verkliga problem och 
tillfredsställa deras behov (Helling, 1999). En avgörande faktor för en framgångsrik 
verksamhet är att jobba med ständiga förbättringar. Det är grundläggande värderingar som 
långsiktighet, allas delaktighet och engagerat ledarskap som utgör basen för ett lyckat 
förbättringsarbete (Lagrosen och Lagrosen, 2009).  

Ständiga förbättringar effektiviserar verksamhetens processer eftersom icke 
värdeskapande kostnader identifieras för att sedan elimineras eller minskas. Produkter 
och tjänster förbättras genom att bedriva effektivt förbättringsarbete vilket erhåller 
nöjdare kunder internt och externt. Internt ökar stimulansen av motivation, utveckling och 
arbetsglädje bland medarbetare och ledning. Externt ökar kundernas vilja att köpa 
produkten eller tjänsten och så skapas en förbättrad relation mellan kund och företag. 
Fördelen att jobba med kvalitetsarbete minskar risken för behov av traditionella 
kostnadsnedskärningar vilket på kort sikt kan öka vinsten, men på lång sikt ofta leder till 
ineffektivitet eftersom även de värdeskapande kostnaderna skärs ner (Sörqvist, 2008).  

Företag kan inte enbart förlita sig på deras ingenjörer för dess utveckling (Österberg, 
2010). Istället bör alla inom organisationen involveras och ta del den stora potential av 
information, förbättringar och idéer som finns bland medarbetarna. Enligt Helling (1999) 
stimulerar ständiga förbättringar till förslag och nya idéer genom allas delaktighet samt en 
förbättrad kommunikation inom organisationen. Medarbetare ser problem och möjligheter 
som chefer inom organisationen missar (Österberg, Schroeder & Robinson, 2010). Enligt 
Robinson och Schroeder (2006) finns 80 % av förbättringsidéer bland medarbetarna. 

För att underlätta skapandet av systematik och rutiner i förbättringsarbetet är att 
implementera ett stödsystem i verksamheten. Verksamheter vill att alla anställda ska 
använda sig av stödsystemet där förändringsarbeten skall bedrivas och att hålla samma 
standard i alla enheter. 

Att använda sig av ett stödsystem är en strategi som Posten har valt för att lyckas med 
deras förbättringsarbete. På grund av postens stora och komplexa organisation har det 
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varit svårt att skapa en systematik i denna sorts arbete vilket har lett till att enheter har 
kommit olika långt i processkapandet utav kontinuerligt förbättringsarbete. ” 

1.2 Företagsbeskrivning 
Posten AB är en del av PostNord AB som bildades efter en sammanslagning med Post 
Danmark A/S. Moderbolaget ägs till 60 % av den svenska staten och resterande 40 % ägs 
av den danska staten. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar inom 
Norden samt leverans av post till svenska hushåll. 2010 hade företaget en omsättning på 
cirka 42 miljarder SEK och har idag drygt 40 000 anställda (Posten, 2012).  

Posten har de två senaste decennierna genomgått stora förändringar inom organisationen. 
1993 ändrades postmarknaden till en fritt konkurerande marknad från att ha varit en 
statlig monopolistisk marknad och därav ombildades Posten till ett aktiebolag. 2009 
bildades Postnord AB efter sammanslagningen av Posten AB och Post Danmark A/S 
(Posten, 2012). På grund av att Posten levererar post till samtliga svenska hushåll är de 
enligt lag tvungna att åta sig ständig kontinuitet i sitt arbete till skillnad från andra 
kommersiella bolag (SFS 2010:1045).  

Företaget har förvandlats från att vara en ineffektiv organisation till att ha ett av världens 
bästa nationella postsystem med hänsyn på effektivitet, precision och leveranshastighet.  
En bidragande faktor till detta är de idésystem som har implementerats i organisationen 
för att involvera Postens anställda att ständiga söka nya och förbättrade lösningar i det 
dagliga arbetet (Österberg, Schroeder & Robinson, 2010). 

1.3 Problembeskrivning  
För att Posten ska lyckas med sitt förbättringsarbete idag, har ett stödsystem C2 
införskaffats sedan år 2000 (C2management, 2012). Stödsystemet C2 hjälper 
verksamheten att arbeta strukturerat och får medarbetarna mer involverade i 
förbättringsarbete. Idag har Posten AB enheter som jobbar aktivt med förbättringar men 
som inte registrerar förslag i stödsystem C2. Detta leder till svårare uppföljning av 
förbättringsförslagen och att sprida idéerna inom organisationen. Enheter är involverade i 
förbättringar dagligen men dokumentationen i systemet är låg jämfört med antal anställda. 
Det finns inga tydliga mål eller krav specificerade gällande registrering av ärenden i 
systemet vilket gör det svårt för anställda att förstå vad som krävs av dem. 
Konsekvenserna av detta är att registrering inte prioriteras och att en enhet kan utföra ett 
förbättringsprojekt som en annan enhet redan utfört.  

1.4 Syfte och mål  
Syftet med denna studie är att undersöka hur användandet av System C2 vid 
förbättringsarbete skiljer sig mellan enheter inom Posten. Fokus ligger kring att undersöka 
barriärer till varför förbättringsförslag inte registreras i System C2. Forskningsfråga lyder 
enligt:  

 Vilka barriärer ligger bakom den låga registreringen av förbättringsförslag i system 
C2 inom enheterna på Posten? 

 Hur kan registrering av förbättringsförslag i System C2 öka? 
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Målet med studien är att skapa enkla rutiner för att registrera förbättringsförslag som 
ständigt effektiviserar och förbättrar arbetsprocesser, arbetsmiljö och organisation. 
Användning av System C2 ska leda till bättre uppföljning av förslag och idéspridning för 
alla anställda och skall ses som en daglig drift.  

1.5 Avgränsning  
Studien avgränsas till: 

 Posten AB i Sverige  
 Att inte ta hänsyn till registrerade ärenden i System C2 som gäller 

skaderapportering. Detta på grund av konfidentiella skäl samt att anställda är 
skyldiga till att registrera denna typ av ärenden i systemet vilket inte indikerar till 
hur väl deras förbättringsarbete fungerar.  

 Posten är uppdelat i regioner för att sedan grena ut i olika enheter. Författarna har 
valt att undersöka åtta enheter inom Posten AB baserat på skiljaktigt 
förbättringsarbete.  

 Att utföra fallstudier på enheter nära Stockholmområdet på grund av tidsramen för 
examensarbetet.  

 Att endast undersöka registrerade ärenden under det senaste året på grund av 
relevans till hur Posten arbetar idag.   

 Att titta på antal inlämnade förslag och inte delaktighet i systemet då det inom vissa 
enheter främst är chefer som registrerar i System C2 vilket leder till låg delaktighet. 

1.6 Rapport Disposition  
Denna rapport är indelad i sju kapitel. Nedan följer en kort beskrivning över var och ett av 
dem.  

Kapitel två inleds med en översikt över examensarbetets struktur och vald 
forskningsmetodik. Datainsamlingen för litteratur och empiri beskrivs och diskuteras. 
Slutligen redogörs studiens validitet, reliabilitet och studiens generaliserabarhet.      

Kapitel tre behandlar insamlad litteratur över olika förbättringsprogram, hinder som 
skapas vid förändringar, fallgropar samt framgångsfaktorer som är viktiga att tänka på vid 
implementering av ett lyckat förbättringsarbete. Författarna beskriver varje 
förbättringsproggram kortfattad med en bakgrund, tillvägagångsätt och för- och nackdelar 
vid implementering av dessa.  

I Kapitel fyra redovisas resultat av den empiriska studien. Den är strukturerad i sex 
fokusområden där ledning och medarbetare har fått svara på frågor inom dessa. I kapitlet 
beskrivs även undersökningen av enkätstudien.    

I Kapitel fem analyseras insamlad data från de teoretiska och empiriska delarna.   

I Kapitel sex ges en översiktlig beskrivning av hur författarna anser att Posten AB kan öka 
registreringen av förbättringsförslag i System C2 samt undvika vanliga förekommande 
hinder. Författarna går igenom rutiner, arbetsprocess och förbättringar av System C2.    
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I Kapitel sju diskuteras hur författarna har sett olika faktorer bland annat, formulering av 
mål, vision och tydlig strategi, kan öka förbättringsförslagen inom en organisation. Kapitlet 
diskuterar även studiens forskningsmetodik och förslag till vidare studier.       
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2 Metod  
Den här sektionen behandlar olika metoder för att skriva en rapport. Kapitlet förmedlar 
tillvägagångssättet vilket författarna har valt att basera studien på och i slutet diskuteras 
metodvalen.   

 

2.1 Forskningsmetodik 
Metodologi är en procedur för forskning vilket innebär att forskaren använder sig av en rad 
olika metoder för att samla in data. Data kan vara samlat från primär data, som intervjuer 
och experiment, eller sekundär data som journaler och inspelningar, (Collis och Hussey, 
2009).  

Detta examensarbete har strukturerats i fyra stadier, se Figur 1. Det primära stadiet 
började med att diskutera fram och identifiera en problemställning tillsammans med 
handledarna Peter Spangfort och Lars Nilsson. Detta följs sedan upp av en omfattande 
litteratur studie för att studera återkommande fallgropar vid implementering av ett 
stödsystem samt upptäcka nya teorier gällande framgångsfaktorer. Detta lade grunden för 
den empiriska studien som omfattade intervjuer och enkäter konstruerade för åtta valda 
enheter. Det sista stadiet behandlade lösningsförlag utifrån en analys och diskussion från 
den insamlade data. Nedan följer en strategi plan som beskriver processen över detta 
examensarbete:   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Processplan över examensarbetet. 

2.2 Positivistisk och tolkande forskning 
Metodologiska paradigm är tillvägagångsätt till hur forskningen skall samlas in. De två 
paradigmen är positivism och interpretivism. Positivism innebär att forskaren samlar in 
stora mängder data där sociala fenomen ger generaliserbara resultat. Verkligheten är 
singular, objektiv och oberoende av oss och insamling av data sker genom observationer 
och experiment.  Resultatet av forskningen har hög reliabilitet men låg validitet. 
Interpretivism står för små mängder av data som är bundna till en viss kontext som i sin 
tur ger hög validitet men låg reliabilitet (Collis och Hussey, 2009).  

Positivism använder sig av kvantitativ data där data samlas in från enkäter och experiment 
medan interpretivism använder sig av kvalitativa metoder och samlar in data genom 

Diskutera och 
identifiera 
problemställning  

Litteraturstudie  
Böcker, artiklar, 
föreläsningar  

 Empirisk studie 
Intervjuer och 
enkäter   

Lösningsförslag  
och åtgärder 
utifrån analys och 
diskussion   

Rapportskrivning, handledning och feedback  
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fallstudier. Det finns ingen rätt eller fel paradigm och i vissa fall begränsas forskningen 
tidigt efter frågeställningen. Det sker ofta att forskningen blandar in metoder från de två 
paradigmen vilket innebär att olika metoder tas från direkta motsatser och inte 
metodologin i sin helhet (Collis och Hussey, 2009).  

Den här studien är av en interpretivism vinkel med kvalitativa metoder för att erhålla en 
djupare förståelse inom området. Målet har varit att försöka förstå och identifiera 
symptom i en situation för att sedan studera om det finns ett återkommande mönster i 
andra liknande situationer.  

2.3 Positionering av studie  
Inom en studie är det vanligt att skilja mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik 
för att beskriva data (Collis och Hussey, 2009). Vid kvantitativ undersökning ska data 
samlas in genom observationer av numeriska värden (Karnung, 2001). Undersökningen är 
mer formaliserad och strukturerad. Syftet är att bekräfta en hypotes genom formaliserade 
analyser och jämförelser (Holme och Solvang, 1997).  Varav en kvalitativ undersökning 
samlar data utifrån en nominal form och avser egenskaper inom forskningen. 
Undersökning fokuseras kring insamling av information för att skapa en djupare förståelse 
samt en helhetsbild över området (Holme och Solvang, 1997).  

Beroende på förkunskap kan en intervju ske genom deduktiv eller induktiv form. Logiken 
bakom deduktiv undersökning går från allmän till specifik. Deduktiv undersökning har en 
konceptuell och teoretisk struktur som sedan testas genom empiriska observationer för att 
en slutsats skall dras. För induktiv undersökning skrivs teorin utifrån observationer av 
realistisk empiri (Collis och Hussey, 2009). 

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka barriärer det finns bakom 
användningen av System C2 inom Postens enheter samt ledning. Det undersöker även 
numeriska värden från enkätundersökningar och statisk vilken kvantitativ forskning är 
mer inriktad på då det undersöker förekomsten av ett visst fenomen som redan är känt 
med syfte att klarlägga ett samband (Collis och Hussey, 2009). Därför anses studien vara av 
kvalitativ karaktär som kompletteras med några kvantitativa metoder då kvantitativ och 
kvalitativ forskning inte behöver motsäga varandra, utan de kan komplettera varandra 
(Collis och Hussey, 2009). Examensarbetet är av deduktiv form då det studerar teori som i 
sin tur undersöks genom intervjuer och enkäter för att kunna dra en slutsats.  

2.4 Datainsamling  
Enligt Collis och Hussey (2009) är primär data är samlad information ifrån original källan, 
exempelvis ifrån dess experiment, undersökningar eller intervjuer. Sekundär data är 
information samlad ifrån en redan existerande källa och publicerad av en annan författare, 
exempelvis ifrån böcker, vetenskapliga artiklar och databaser. Primär data krävs för att 
undersöka det specifika syftet för studien. Medan sekundär data är insamlat med ett annat 
syfte och frågeställning vilket är viktigt att överväga när information samlas in (Collis och 
Hussey, 2009). ” 

Informationsinsamlingen för studien har gjorts till största del ifrån primär data. Detta 
genom enkätundersökningar, intervjuer och statistik från System C2. Sekundär data har 
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inhämtats ifrån litteraturstudier från tidigare examensarbeten, vetenskapliga artiklar, 
böcker och tidskrifter.     

2.5 Litteratur studie   
Litteraturstudier komplimenterar studien, exempelvis genom att stödja arbetet med 
formuleringen av en vetenskaplig problemställning. Det indikerar även på tidigare 
kunskapsluckor samt ger tips om metodval och analystekniker. Vid granskning av litteratur 
krävs en kritisk analys som är relevant till val av syfte och studie (Collis och Hussey, 2009). 
En risk som kan förekomma vid litteraturstudier är att information inte alltid är relevant 
för den studien då de oftast har samlats in i ett annat syfte. Därför är det viktigt att 
klassificera och organisera informationen i ett mönster (Bell, 2000). Det är bra för att 
förstå problemet och sätta sig in i djup förståelse för att sedan kunna konstruera rätt 
intervjufrågor. 

Den här studien använder sig till större del av vetenskapliga artiklar och böcker. 
Litteratursökningen har gjorts genom bibliotek och databaser som Scopus, Emerald, 
Google Scholar och Business Source Premier. Artiklar och böcker har även tagits från C2 
Management egna bibliotek och av rekommendationer från handledare. Sökningen har 
utförts inom sökord som: Implementering, ständiga förbättringar, kvalitetsstyrning, 
förändringsarbete, affärssystem, förbättringsverktyg och verksamhetsutveckling. De flesta 
artiklarna och böckerna som valts ut är inte äldre än tio år, detta för att de ska vara 
relevanta för den här studien.    

Urval av litteratur 
Författarna har studerat vetenskapliga artiklar, böcker inom olika kvalitetsverktyg och 
implementering, tidigare examensarbeten som gjorts på C2 Management och inom 
området ständiga förbättringar. Informationssökningen har fokuserat på att studera 
fallgropar och framgångsfaktorer inom implementering, förändringar i processer och olika 
förbättringsproggram. Arbetssätt om dessa verktyg och varför de är bra och viktiga har 
även studerats.  
 
Förbättringsprogram som Lean, TQM och 5S har studerats eftersom dessa har 
implementerats till en viss utsträckning inom Posten. Även kvalitetsmetoden Sex sigma har 
studerats, detta för att kunna jämföra mellan de olika metoderna och för att kunna 
analysera framgångsfaktorer i dess arbetssätt.      

2.6 Empirisk studie  

2.6.1 Val av enheter  
Statistik är sekundärdata som hämtats från System C2. Information om inlämnade förslag 
av systemet har hämtats för alla enheter och därifrån har beslut tagits över de enheter som 
har studerats närmare. Då författarna valt att studera kring andelen inlämnade förslag per 
anställda valdes åtta enheter där fyra av enheterna hade högre andel inlämnade förslag än 
de andra, se Bilaga 1. Enheterna består av fyra utdelningsområden och fyra 
produktionsområden som geografiskt är lokaliserade inom och nära Stockholm. 
Författarna anser genom att intervjua dessa enheter kan en övergripande bild fås över 
enhetens arbetssätt, utvecklingsnivå och tillvägagagångasättet över implementering av 
System C2.  
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Enheterna valdes ut efter att ha diskuterat med handledaren Lars Nilsson på C2 
Management, Peter Spangfort, kvalitetsspecialist med 30 års erfarenhet inom Posten, samt 
Ann-Marie Sandholm, kvalitetsspecialist med 31 års erafenhet inom Posten. Enheterna 
kontaktades per telefon för att boka intervjuer och genom E-post mail för att skicka 
enkätundersökningen som beskrivs längre ner.      

2.6.2 Intervjuer   
Genom intervjuer samlas information in för en djupare förståelse för beteenden, 
handlingar, användning och behov. Intervjuer används även för att besvara och redogöra 
för problemets frågeställning och kan ge bättre överblick av problemställningen. Genom att 
intervjua flera respondenter inom olika befattningar och enheter bidrar det till en bredare 
bild av fenomenet.  Det ökar förståelsen och ger en inblick i människors känslor, tänkande 
och värderingar till olika händelser (Collis och Hussey, 2009).  

Inom detta examensarbete har det använts ostrukturerade och strukturerade intervjuer. 
Ostrukturerade är frågor som inte är skrivna innan intervjun. Frågor och diskussion 
utvecklas istället under intervjun för att komma djupare in i problemet (Collis och Hussey, 
2009). Denna typ av frågor användes i början av studien för att förstå bakgrunden till 
problemet. Det är en bra metod att använda eftersom vi ville förstå respondentens åsikt 
och logik. Nackdelen med denna typ av intervju är att de tar väldigt lång tid att utföra och 
andra problem relaterade till analysen kan brista (Collis och Hussey, 2009). I en 
strukturerad intervju kan det förekomma både öppna och stängda frågor och är skrivna 
innan intervjun. En viss struktur används genom att välja ut en rad olika teman som sedan 
ska täckas under intervjun. Respondenten får på så sätt en hel del frihet inom de gränser 
som strukturen utgör (Bell, 2000). Denna metod är effektiv och är mycket lättare att utföra 
eftersom strukturen utformas i förväg.  

Genomförande av intervjuer  
Författarna har valt att intervjua personer inom huvudkontor, 
produktionschefer/produktionsledare samt enkätundersökning för medarbetare för att 
studera olika perspektiv av problemet.  

 
Figur 2 illustrerar processen över de olika intervjumetoderna vilket beskrivs mer 
detaljerat nedan. 
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Figur 2: Illustration över processen för intervjuer och enkätstudien. 

Studien påbörjades med ostrukturerade intervjuer med vår kontaktperson från Posten AB 
Peter Spangfort och handledaren Lars Nilsson på C2 Management. En lista över datum och 
tider för mötena finns i Bilaga 2. Dessa möten var till hjälp för att kunna diskutera fram en 
frågeställning och för att skapa en bred förståelse över organisationen och anställda.  
 
Strukturerade intervjuer utfördes senare på åtta enheter och tre kvalitetsspecialister och 
förändringsledare. Detaljer över de olika enheterna finns i Bilaga 1. Intervjuerna var 
omkring en timme lång och undersökte faktorer som påverkar användning av 
stödsystemet och svårigheterna med det. Frågorna baserades på förstudien samt 
litteraturens analys och omfattades av både direkta och öppna svarsalternativ, se Bilaga 3. 
Utformningen är baserad på områden som utbildning, inställning, kunskap, ledarskap 
kommunikation, resurser, motivation, mål och vision. Dessa områden framstod som viktiga 
faktorer för implementering och användning av ett stödsystem. Flertalet av frågorna var 
ställda ur flera synvinklar för att få en bredare bild av problemet.   
 
Inom huvudkontoret intervjuades tre kvalitetsspecialister/förändringsledare där frågorna 
var anpassade efter deras befattning och område, se Bilaga 4. Inom enheterna intervjuades 
istället produktionschefer/produktionsledare där frågorna var baserade på samma 
områden och hade samma intervju mall. Detta för att få en hög reliabilitet då enheterna 
arbetar nästan under lika omständigheter.  
 
Alla intervjuer spelades in, efter ett samtycke från motparten, och en reflektion utfördes 
efter varje intervju. Intervjuerna transkriberades och diskuterades därefter då nya idéer 
och lösningar dykt upp. Under intervjuprocessen skickades enkätstudier till åtta enheter 
som beskrivs nedan. ”          

2.6.3 Enkäter  
En enkät är skapad för att samla primär eller sekundär information genom att analysera 
dem statistiskt och generalisera resultaten. En enkätundersökning som skall göras för en 
större population är väldigt tidskrävande och dyr, därför väljs slumpmässigt visst antal 
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personer ut för att delta i undersökningen. En enkät delas in i två kategorier beroende av 
dess syfte (Collis och Hussey, 2009): 
 
 Beskrivande enkät, syftet med denna enkät är att den ska bidra med en noggrann 

beskrivning av fenomenet vid ett specifikt eller diverse tillfälle.  
 

 Analytisk enkät, denna är utformad för att fastställa ifall om det finns en relation 
mellan ett par och fler multipler av variabler. Ifall denna sorts enkät ska göras krävs 
en teoretisk struktur baserat ifrån litteratur.  

I ”detta examensarbete utfärdades en beskrivande enkät för att få en detaljerad förklaring 
till problemet. Enkäten bestod av 21 frågor där svarsalternativen var av en 5 gradig skala, 
se Bilaga 5. För att säkerhetsställa noggrannheten och förståelsen av enkäten testades 
frågorna på medarbetare inom C2 Management. Sedan utdelades 48 enkäter till åtta olika 
produktionsområden inom posten för att sex personer med olika befattningar skulle 
besvara den. Delaktigheten har totalt uppgått mot 85 procent. ” 

2.7 källkritik  
Primär data har en hög trovärdighet då intervjuerna har varit konstruerade av öppna 
frågor där respondenten har fått tala fritt. Enkäter har även ifyllts av anställda utan några 
påverkningar från författarna. Nästan all fakta som har insamlats genom sekundär data är 
högst tio år gamla för att erhålla en hög trovärdighet. Fakta som är baserad ifrån studier 
som är 10 år eller äldre innehåller information vars grund inte ändrats med tiden.  

2.8 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet beskriver hur trovärdigt resultatet av forskningen är. Insamling av 
information måste alltid granskas kritiskt för att avgöra hur tillförlitlig och giltig 
informationen är (Bell, 2000).  

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på hur mycket ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter (Bell, 
2000). För att resultatet av en forskning skall vara tillförlitlig måste det ge samma resultat 
vid upprepande studier (Collis och Hussey, 2009).  

Validitet står för hur noggrann en viss fråga mäter eller beskriver de forskaren avser att 
undersöka (Bell, 2000). En undersökning är alltså valid om den mäter eller visar vad 
forskaren hävdar att den gör. Undersökningsmetoden och tillvägagångssättet skall alltså 
vara fritt från systematiska och slumpmässiga fel (Collis och Hussey, 2009).  

Positivistiskt tillvägagångssätt fokuserar på precision i mätningar där upprepande studier 
ska ge samma tillförlitliga svar. Men det finns en risk då validiteten kan bli väldigt låg 
eftersom mätningen inte reflekterar över fenomenet som forskaren avser att mäta (Collis 
och Hussey, 2009). Om en fråga inte är tillförlitlig, saknar den också validitet, men bara för 
att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara det också. En fråga kan ge samma svar 
vid upprepande studier men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta (Bell, 2000).  

Rapporten är indelad i kapitel med informationsinsamling som är avsedd till att besvara 
frågeställningen. För att besvara frågeställningen utfördes strukturerade intervjuer med 
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anställda med liknande arbetsuppgifter. Denna undersökning repeterades på ett antal 
enheter för att erhålla en hög reliabilitet. ” 

2.9 Generalisering 
C2 ”Management AB har idag ca 160 kunder som använder sig av stödsystem C2. Resultatet 
av studien kan vara applicerbar i andra företag som använder sig av stödsystemet och som 
befinner sig i en liknande situation som Posten AB. Vissa slutsatser kan säkert vara 
användbara för andra företag trots att denna rapport studerar endast Postens situation. 
Det finns många företag som använder sig av något slags stödsystem där målet är att få alla 
medarbetare arbeta aktivt med förbättringar genom systemet. Eftersom studien även 
fokuserar på stora områden inom förändring och implementering och inte detaljer så finns 
det en möjlighet att andra företag visar intresse för denna studie.  
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3 Litteraturstudie  
I detta kapitel beskrivs den teori och ämnesområde som använts för att få en översiktlig 
kunskap kring studiens syfte. Kapitlet börjar med att teorin kring stödsystem och dess vikt i 
ett lyckat förbättringsarbete det följer upp med fördelar och nackdelar med olika 
förbättringsprogram och hur dessa fungerar. Därefter nämns olika förbättringsverktyg som 
underlättar arbetet med förbättringar.  

 
3.1 Förbättringsprogram 
I detta kapitel beskrivs olika förbättringsprogram- samt verktyg som används av företag 
för lyckas med ständiga förbättringar och utveckling av företag. Det som beskrivs hos de 
olika förbättringsprogrammen är historia om hur de kommit till, information om hur de 
fungerar och implementering av dessa. Vid implementeringen beskrivs faktorer som är 
orsaker till ett lyckande eller misslyckande. Förbättringsprogrammen som beskrivs är:  

 
 Sex Sigma 
 Total management quality, TQM 
 Lean management  
 5S 

 

3.1.1 Sex Sigma  
Bakgrund 
Sex Sigma är ett förbättringsprogram som introducerades under 1980-talet av Motorola, 
och dess huvudsakliga syfte var reduktion av oönskad variation. Konceptet är baserat på 
statistisk teknik samt förbättringsarbete som koncentrerar på att identifiera, kvantifiera 
och reducera fel i arbetsprocesserna samt produkter. Med resultat att minska förluster 
genom att minska variation inom produktion.  Detta görs genom ledarskap, kundmål, 
projektarbete, kundfokusmätningar och kontroll över kostnaderna. Sex Sigma är en 
kvalitetsnivå som innebär att defekter enbart får nå 3.4 fel per miljon möjligheter. Det är 
ett mått på standardavvikelse och den representerar variansen av den normala 
densitetsfördelningen (Lloréns-Montes och Molina 2006; Sörqvist 2004). 
 
Arbetssätt  
Vad som skiljer sex sigma från andra förbättringsprogram är dess skapande av nya 
positioner som specialiseras på olika förbättringsuppdrag, istället för att hänvisa 
förbättringsuppdraget till en chef med andra huvudsakliga sysslor. För att nå målen inom 
sex sigma har programmet delats upp i 4 kategorier Black Belts, Masters Black Belts, Green 
Belts och Project Champions. Där ansvariga inom arbeten uppgraderas genom utbildning 
och träning (Lloréns-Montes och Molina, 2006) 
 
För att skapa konsekvent ledarskap beteende, förena medarbetare med processer och 
projekt är utbildning oundviklig faktor för sex sigma (Sörqvist och Höglund, 2007). 
Anledningen till ett lyckat förbättringsprogram beror på högt kvalificerade utövare. 
Företaget måste därför investera tid och pengar i att utbilda personal (Plowman, 2010). 
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Sex sigma arbetsmodell kallas DMAIC och bygger på de fem faserna Define, Measure, 
Analyze, Improve och Control. Översatt till svenska Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra 
och Styra, se Figur 3. Innebörden av modellen är att problem ska lösas genom att först noga 
definieras. Därefter sker insamling av data och mätning för en bredare kunskap av ett 
problem.  Det analyseras för att identifiera dess bakomliggande faktorer. Sedan tas 
lämpliga åtgärder fram för att eliminera problemet. Till sist införs uppföljningsmetodik för 
att säkerhetsställa att lösningen förblir effektiv (Sörqvist och Höglund, 2007).   

 

 

 
Figur 3. DMAIC arbetsmodell (Cassolution, 2011) 

Implementering  
Sex sigma är bäst anpassad för hög-volym processer där kvalitén av produkten är viktig. I 
mindre projekt kan implementering av sex sigma bli kostsamt (Plowman, 2010). Det är 
främst relevant för företag där systematisk analys och problemlösning har stor betydelse 
för framgång. Vid mått på resultat skiljer sig sex sigma från andra kvalitetskoncept, istället 
för att mäta framgång genom erhållna certifikat eller uppmätta poäng baseras resultat på 
sparade pengar och ökad kundtillfredsställelse (Sörqvist och Höglund, 2007). Det slutliga 
resultatet av Sex Sigma beror till stor del på implementeringen och inte på innehållet i 
programmet. En generell övervägelse tyder på att allt fler organisationer misslyckas med 
användningen av detta program p.g.a. av att resultatet inte överensstämde med ledningens 
mål (Pyzdek, 2003). En nackdel med Sex Sigma är att det inte existerar någon 
standardmodell för hur implementering ska ske. DMAIC är enbart en standard över hur 
problem ska lösas inom Sex Sigma (Moosa & Sajid, 2010). Framgång eller misslyckande av 
en implementering har stark koppling till hur en organisations ledarskap, styrkor, kultur, 
kompetens och resurser är format. Dock ignoreras betydelsen av dessa faktorer vid 
implementeringsfasen (Eckes, 2003). En vanlig faktor till ett misslyckande är den höga 
tidspress som sätts på implementeringen samt att vikten läggs på snabba resultat ifrån 
ledningen vilket leder till en underskattning. Sex Sigma är ett tidskrävande program för att 
nå bästa möjliga resultat och det är komplext att specifika datum till att det ska vara färdig 
implementerat (Pyzdek, 2003).   
 

Genom att dela upp implementeringen av Sex Sigma i olika steg så kan det underlättas. 
Enligt Moosa och Sajid (2010) så delas den upp i 3 steg, (1) immature state (omognads 
fasen), (2) amateur state (amatör fasen) och (3) mature state (mognads fasen).  
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(1) Omognadsfasen är vid starten av implementeringen då börjar integreringen av 
programmet till hela eller delar av organisationen. 

(2) Amatörfasen är då vikten läggs över på medarbetarna och deras kompetens 
(3) Mognadsfasen, vid detta stadie är programmet en del av organisationen  

De två första faserna är de kritiska stadierna och de som kräver mesta tid samt 
noggrannhet. Det är viktigt att få in nytt tänkande i de vardagliga rutinerna genom att 
ständigt trycka på och återkoppla medarbetarna (Moosa & Sajid, 2010).  

Sex Sigma kräver noggrann planering och tydlig vision för att lyckas nå det slutgiltiga 
målet. Det är viktigt att ledningen inte skjuter ifrån sig ansvaret på chefer eller inhyrda 
konsulter efter taget beslut om att införa Sex Sigma som förbättringsmetod i företaget. Det 
gäller att de tror på konceptet och att de ständigt trycker på i vikten av att just 
implementera Sex Sigma. Alla inom företaget måste tro på det för att det ska lyckas fullt ut 
(Moosa & Sajid, 2010).  

3.1.2 Total management quality, TQM 
Bakgrund  
TQM har översatts till offensiv kvalitetsutveckling i Sverige och är ett arbetssätt baserat på 
metoder, principer, och verktyg för att ständigt överträffa och uppfylla kundens krav. Det 
hjälper organisationer att ständigt fokusera på kunder, processer, ständiga förbättringar, få 
med allas delaktighet och att basera beslut på fakta (Joce, 1996).  
 
Arbetssätt  
Arbetssättet fokuserar på högsta ledningen som ska bidra med stort engagemang för att få 
medarbetare arbeta helhjärtat med kvalitet. Det kräver även att organisationen utvecklar 
en unik affärsfilosofi som gör organisationen annorlunda och får den att behålla 
försprånget framför andra konkurrenter, (Joce, 1996).  
 
Zairi och Youssef (1995) anser att kunden står i centrum och får all uppmärksamhet från 
leverantör till ledning och är därför den drivande kraften inom TQM filosofin, se Figur 4. 
För det andra anser de att ledningens engagemang är en viktig faktor för att TQM skall 
bedrivas framgångsrikt. Det främjar även de kulturella och organisatoriska förändringar 
som är nödvändiga förutsättningar för TQM:s framgång. 
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Figur 4. Kunden i centrum inom TQM (Zairi och Youssef, 1995, s.4). 

 

Implementering  
Det finns rad olika faktorer som kan påverka implementering av TQM negativt. Genom att 
identifiera dessa faktorer kan metoder tillämpas för att minska dessa barriärer. En 
undersökning gjord av (Mann och Kehoe, 1995) beskriver vilka faktorer som skapar 
problem vid implementering av TQM genom att studera 21 ledande TQM organisationer. 
Undersökningen visade att de största faktorerna var typ av ledning och delade värderingar 
som var stora barriärer för implementering av TQM, se Figur 5.   
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Figur 5. Faktorer som påverkar implementering av TQM (Mann och Kehoe, 1995, s.16). 

 

Nedan beskrivs de största barriärerna mer djupgående och hur dessa kan undvikas enligt 
(Mann och Kehoe, 1995). 

Typ av ledning  
Enligt studien delas chefsledningen inom tre nivåer, högt uppsatta chefer, mellanchefer och 
underordnade chefer.    
 
 Högt uppsatta chefers inställning till förändring. Högt uppsatta chefer är de som 

utvecklar företagets mål, vision och delade värderingar av framtiden. Det är väldigt 
viktigt att få med all dessa typer av chefer engagerade och delaktiga i TQM och vara 
bra förebilder för hela organisationen. De har en avgörande roll för hur bra 
implementeringen av TQM kan lyckas.   

 
 Mellanchefers inställning till förändring. Är chefer som finns i exempelvis marknad, 

produktion och andra affärsenheter och fungerar som projektledare. De kan ha svårt 
för att anpassa sig efter TQM eftersom de är för bekväma i det gamla arbetssättet. 
Detta eftersom de oftast har jobbat länge inom företaget. Men genom att utbilda, öva 
och se efter deras behov kan detta undvikas. 
 

 Underordnade chefers inställning till förändring. Underordnade chefer är de som finns 
under mellancheferna och ger stöd åt olika projekt och har mycket kontakt med 
övriga medarbetare. De kan ha samma problem som mellancheferna. Det är väldigt 
viktig att de utbildas så de förstår TQM fullt ut i och med att de är den direkta 
länken mellan anställda och ledning.  
 

 Typ av ledarskap. TQM uppmuntrar den deltagande ledarstilen genom hela 
organisationen. Denna typ är mer entusiastiska och kommer därför ha mindre 
behov av att ändra sin struktur inom kommunikation och system.  
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 Planering. TQM stå för långsiktig planering och organisationer som drivs av 

kortsiktig planering kan ha svårt att byta till detta. Organisationerna bör då 
genomföra ett omfattande utbildningsprogram för att lyckas med TQM.   
 

 Interaktion. Organisationer som uppmuntrar specialisering och är funktions 
orienterade kan ha svårt att konvertera till TQM. Hinder som uppstår är bland annat 
att avdelningar konkurrerar ut varandra istället för att stödja. För att undvika detta 
är det nödvändigt att bilda nya lagar eller system mot förbättring av tvärfunktionell 
integration.    

 
Delade värderingar  
 Medarbetarnas inställning till förändring. Negativ inställning kan ändras genom att 

utbilda och engagera de anställda genom att förbättra kommunikationen mellan 
ledningen och anställda så att problem kan undvikas i ett tidigt stadium. 
Organisationer bör införa en kultur där medarbetarna känner att det är en del av 
deras ansvar att känna igen problem och lösa de automatiskt.    
 

 Prestationer. Organisationer med utmärkta affärsresultat kan acceptera behovet av 
att ändra arbetssättet enligt TQM för ännu större framgång. Däremot är det svårare 
för medarbetarna att acceptera TQM eftersom de inte förstår behovet av att 
förändra ett redan framgångsrikt system. Med tanke på att medarbetare förhåller 
sig olika beroende på företagets resultat så är det viktigt att beakta detta vid alla 
beslut.   
 

 Organisationens livslängd. Generellt så är det enklare för nya eller unga 
organisationer att implementera TQM snarare än i en redan etablerad organisation. 
Detta eftersom etablerade organisationer måste genomgå stora och radikala 
förändringar såsom dess värderingar och företagsstruktur, som i själva verket 
utvecklats under många år. 
 

 Arbetssätt. Anställda som jobbar under traditionella arbetsmetoder kan ha svårt att 
tillämpa TQM. Dessa är oftast specialiserade inom ett visst område och ställer sig 
därför negativa till nya arbetsmetoder. Däremot är anställda som använder sig av 
nyteknik mer benägna att tillämpa nya arbetsmetoder som i sin tur leder till att de 
blir mer positiva för TQM. 
 

 Att förstå behovet av kvalitetsarbete. Organisationer som jobbar mycket med 
förbättringar har lättare att anpassa sig efter TQM.   

 
 Arbetsmiljö. Anställda som har en bra arbetsmiljö är mer entusiastiska för TQM till 

skillnad från de som har det sämre.  

3.1.3 Lean Mangement  
Bakgrund 
Lean mangement skapades av japanska ingenjörer i Toyota i Japan och är en metod för 
verksamhetsutveckling med fokus på att skapa maximalt kundvärde med de resurser som 
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existerar bland företag. Målet med utvecklingen av Lean var att eliminera slöseri, speciellt i 
Japan som är ett land med få naturtillgångar (Sim och Rogers, 2008). Med eliminering av 
slöseri menas det att reducera mänskligt arbete, inventering, tiden från tillverkning till 
marknad med fokus på kunders efterfrågan samtidigt som kvalitetsprodukter produceras 
på det mest effektiva och ekonomiska arbetsätt (Singh, Garg & Sharma, 2010). Lars 
Sörqvist definierar Lean enligt: 
 
”Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla 
flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov.” (Sandholm 
Associates, 2012, s.7) 
 
Arbetssätt  
Lean använder sig bland annat av visuellt arbetssätt där förbättringsförslag och processer 
kartläggs på tavlor uppsatta på väggen. Målet med tavlorna är att fånga upp flödet av 
arbetsuppgifter så att anställda vet vart i processen de befinner sig i. Informationen skall 
vara enkel att tolka och nå till alla inblandade där anställda sedan kommer fram till nya 
åtgärder och prioriteringar (Dennis, 2002).  
 
Implementering 
En studie gjord av Sim och Rogers (2008), hävdar att det finns fem utsatta områden där 
implementeringen kan brista inom Lean. Studien utfördes i en Fabrik i USA där 50 
anställda fick svara på frågor inom dessa områden, som beskrivs nedan.  
 
 Kommunikation, anställda har ingen klar bild över företagets mission och mål. Detta 

för att informationskunskap och förståelse skiljer sig mellan medarbetare, chefer 
och ledning. 

 Samhörighet, anställda känner ingen samhörighet med organisationen och känner 
varken sig själva eller sitt arbete som viktiga fast de är viktigaste källan till att 
erbjuda förbättringsförslag  

 Rätt utbildning, anställda får inte anpassade utbildningar och därför nås inte de 
resultat som ledningen önskar  

 Trygghet, missuppfattning kring fortsatt anställning sker bland medarbetare p.g.a. 
av att ledningen inte övertygar om förbättrade arbetsförutsättningar och 
jobbgarantier vid implementering. Det uppstår även en rädsla bland medarbetare 
då företag nuförtiden väljer att flytta en stor del av verksamheten utomlands på 
grund av den globala konkurrensen 

 Motivation, företag är dåliga på att motivera medarbetare eftersom utveckling av 
arbete inte möjliggörs 

Sörqvist (2004) anser att det är viktigt att verksamheten matchar ambition och mognad på 
rätt sätt. Ambitionen skall inte läggas för högt eftersom detta bara medför svårigheter om 
anställda inte kan nå upp till de målen. Ambitionen ska matcha mognaden och som i sin tur 
leder till snabbare resultat och konstant mognad. Sörqvist (2004) anser även att 
organisationer som misslyckas med implementering av Lean använder fel 
tillämpningsmetoder och definierar fallgroparna enligt: 
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 Trendighet istället för förståelse, Ledningen väljer att implementera Lean utan 
förståelse för konceptet  

 Metodfokus, Metoder anpassas inte till företagets kultur och organisation och 
följs istället enligt teori 

 produktionsfokus istället för kundfokus 
 svårigheten/möjligheten med Lean underskattas  
 ledningens engagemang och övertygelse är otillräcklig  
 fokus på verktyg istället för på människor och kultur 
 arbetet delegeras i stor utsträckning till konsulter 

3.1.4 5S 
Bakgrund  
5 S representerar fem standardaktiviteter som implementeras inom en organisation för att 
skapa systematik och ändra de anställdas förhållningssätt till förbättringsarbete. Konceptet 
grundades inom Toyota för att skapa ordning inom företaget samt att minska spill ifrån 
produktion (Liker och Hoseus, 2008).  
 
Arbetssätt 
Processen syftar till att skapa ordning och reda på arbetsplatsen genom att utföra de fem 
delarna i 5S som beskrivs nedan: 
 Sortera, skilja ut allt som är nödvändigt för gemene mans arbetsuppgift inom dess 

arbetsområde. Det som inte används sorteras bort för att resultera i tids- och 
utrymmesvinster. 

 Systematisera, endast det som behövs för att utföra arbetet ska finnas tillgängligt 
inom arbetsområdet, det ska samtidigt vara lättillgängligt och synligt.  

 Städa, allt ska vara städat för att snabbar lokalisera användbara ting samt 
undanröjning av säkerhetsrisker 

 Ständighet, rutin ska skapas för att ständigt hålla rent 
 Standardisera, är den sista aktiviteten av 5s och denna är viktig att stå hårt vid för 

att konceptet ska lyckas skapa kontinuitet. Den nivå som eftersöks kan enbart 
upprätthållas ifall den är förankrad, accepterad och praktiserad av samtliga inom 
organisationen.  

Implementering  
5S arbetsätt är att stödja organisationen med visuell ledning. Fördelen med detta är att 
störningar och problem blir synliga och kan därför lätt upptäckas och åtgärdas (Dennis, 
2002). En strukturerad och städad arbetsplats bidrar med arbetsglädje och motivation då 
funktionen av verksamheten påverkar omgivningen. Det ger även kunden ett positivt 
intryck och ekonomiska besparingsmöjligheter eftersom onödig tid som står för oreda 
elmineras (Sörqvist, 2004).  

3.2 Förändring i arbetsprocesser 
Förändrade arbetsprocesser är ett tänkbart hinder som kan vara orsaken till ineffektiv 
användning av stödsystem. 

Nya arbetsprocesser innebär upplärning och förändringar av rutiner i det vardagliga 
arbetet. Vid detta skede uppstår problem hos de anställda som har negativ inställning till 
förändring. Istället för att vidta till de förändringar som skett inom organisationen så 
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fortsätter dessa arbeta på samma sätt som tidigare. Enskilda manuella lösningar skapas för 
att undgå förändring och detta bidrar till att systemet inte utnyttjas till dess syfte. 
Resultatet av systemet får en motsatt effekt och misslyckandet är ett faktum (Robey, Ross 
& Boudreau, 2002).  

Förändringsmotstånd   
Förändringar kan få positiva och negativa reaktioner hos de anställda. En positiv reaktion 
skapas av en direkt förbättring, där medarbetaren i tidigt skede kan urskilja förbättringen. 
Medan negativ reaktion uppkommer ifrån att förändringen uppfattas som hotfull eller 
påfrestande. Det är naturligt att människan motsätter sig förändringar och p.g.a. detta 
försöker medarbetare med negativ inställning behålla sina gamla arbetsuppgifter 
(Davenport, 2000).  Till en början kan medarbetare uppfatta att fortsatt arbete utav rutin 
kan minska arbetsbördan, dock på lång sikt leder det till ett försämrat arbete (Angelöw, 
2010).  
 
Ansvarsområden  
Problem som uppstår vid förändring kan bero på att allt ansvar läggs på individen medan 
ansvaret hos chefer och ledning tonas ner. Det är viktigt att ledningen skapar förståelse av 
förändringen hos medarbetarna. En ineffektiv förändringsprocess kan bero på att 
medarbetaren är nöjd och att det nuvarande arbetssättet fungerar, därför ser de ingen 
nytta till förändringar. När personalen identifierar behovet av förändring och förståelse av 
ett nytt system så inverkar till ett positivt bemötande (Angelöw, 2010).  

Delaktighet och förståelse  
Medarbetares delaktighet under förändringen är en viktig process för att den ska bemötas 
positivt samt bidragande till ett bra resultat. Ifall beslut tas utan individens vetskap eller 
kunskap leder detta till motstånd. Förändringen kan bemötas av motstånd ifrån 
medarbetarna p.g.a. av de ansträngningar som krävs.  Reaktion kan vara rättfärdig då 
ledningen inte har full kunskap av de anställdas arbetssituation (Angelöw, 2010).  
Tunnelseende är ett hinder som kan uppstå vid nya arbetsrutiner och är ett allt mer vanligt 
problem i dagens organisationer som sätter större krav på dess medarbetare att åta sig 
uppgifter utanför deras enskilda arbetsuppgifter såsom t.ex. förbättringsarbete. Vid 
tunnelseende väljer medarbetare att enbart fokusera kring deras huvudsakliga 
arbetsuppgift. Orsaker till detta är att personen inte har kunskap om ledningens mål i 
arbetet med förbättringar (Van Stijn och Wensley, 2000). 

Nyckelpersoner  
Framgångsrika förändringar kan bero på nyckelpersoner, dessa personer bär på hög 
kunskap inom området och är en pådrivande faktor till en effektiv förändring. Nackdelen är 
att framgången blir beroende av en specifik person och ifall den försvinner så får det en 
negativ inverkan på förbättringsarbetet. De få antal nyckelpersoner kan bero på att inte 
tillräckligt många har fått utbildning och kunskap i vikten av ett förbättringsarbete (Robey, 
Ross & Boudreau, 2002). 

3.3 Framgångsfaktorer till ett lyckat förbättringsarbete 
Nedan beskrivs utvalda framgångsfaktorer som bidrar till att jobba framgångsrikt med 
förbättringsarbete.  
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Systematik i förbättringsarbete  
En viktig faktor hos en lyckad förbättringsprocess är ett systematiskt och enhetligt 
förbättringsarbete. Att driva ett förbättringsarbete genom att planeringen och 
genomförningen bestäms specifikt för varje enskild situation utifrån aktuella 
förutsättningar är ett komplext koncept. Förbättringsarbetet uppfattas tungrott och trögt 
med saknad av resurser och övergripande planer. Större problem krävs för att möjliggöra 
identifiering (Sörqvist, 2004).  
 
För att förbättringsarbetet ska fortgå är det viktigt att säkra de processer som införs vid 
implementeringen. Detta görs genom att standardisera det nya arbetssättet. Resultatet av 
att standardisera en process är att gemensamma arbetsrutiner säkerhetsställs för att 
effektivisera. Det standardiserade arbetssättet är därefter det enda accepterade och att 
frångå detta ses som en avvikelse. En fördel för att lyckas med standardisering är genom 
att strukturera arbetet enligt exempelvis checklistor, rutinbeskrivningar eller 
flödesscheman (Sörqvist, 2004) 

Strategier och Mål 
För ett framgångsrikt förbättringsarbete krävs en koppling till organisationens visioner, 
strategier och mål. Detta underlättar initieringen av förbättringar som bidrar till 
verksamhetens framgång. Strategier ska innehålla planering av hur verksamheten kommer 
att arbeta med ständiga förbättringar. Målen med förbättringsarbetet ska vara tydliga för 
att sätta direktiv samt innehåll av mätetal för att redogöra hur arbetet utvecklas. Vanliga 
mätetal är genomförda förbättringar, delaktighet, inlämnade förslag, besparingar etc. Utan 
tydliga kopplingar mellan förbättringsarbete och strategi samt mål leder satsningen till 
orealistiska förhoppningar som får ge vika för vardagens prioriteter (Sörqvist, 2004).  
 
Arbetsmodell 
För att underlätta systematisk och enhetligt förbättringsarbete är införandet av en 
arbetsmodell ett bra alternativ. Modellen beskriver hur verksamheten ska jobba med 
förbättringar i steg. Fördelar som modellen bidrar med är att den underlättar 
kommunikationen och lärandet. Den är även en viktig grund för att skapa kontinuitet och 
riktningar av processer (Reniers, Cremer & Buytaert, 2011). Två vanliga är DMAIC-
modellen, som beskrivs i kapitel 3.1.1, och PDCA-modellen som beskrivs nedan.  
 
Plan-Do-Check-Act, PDCA 
För att urskilja orsaker till avvikelser i processer samt vid införande av nya arbetsrutiner 
är ett angreppssätt att tillföra systematik och noggrannhet. Ett användbart hjälpmedel för 
dessa syften är PDCA-cykeln som står för ”Plan-Do-Check-Act”. Verktyget uppfanns av 
Walter Shewart 1931 och är en kvalitetsteknisk metod för systematiskt förbättringsarbete. 
I en svensk variant översätts de fyra faserna till planera, göra, studera och beskrivs i 
Bergman & Klefsjö (2001).  

 Planera, i denna fas definieras de problem som uppstått samt tas lämpliga 
förslag på åtgärder fram.  Ifall av ett större problem bryts det ner i mindre delar 
för att underlätta hantering.  

 Gör, Implementering av förändringsåtgärder sker i denna fas.  
 Studera, Efter att åtgärderna har skett undersöks ifall det har lett till önskat 

resultat. 
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 Lär, Det sista steget i cykeln är att ta lärdom av förbättringen för anpassning till 
skedd förändring. 

 
Medarbetare 
Ett förbättringsarbete där medarbetarna är engagerade och delaktiga resulterar i många 
nya idéer. Många bra förslag inom förbättringar av arbetsrutiner finns bland 
medarbetarna. Därför ska alla inom verksamheten bli involverade i förbättringsarbetet för 
att skapa drivkrafter (Sörqvist, 2004). Att skapa en kultur där förbättringar är en vardaglig 
rutin i det dagliga arbetet och att medarbetarna känner intresse över att vara med och 
utveckla verksamheten är ett bra mål (Iselin, Sands & Mia, 2011).  
 
Medarbetarnas motivation har en avgörande betydelse i ett lyckat förbättringsarbete och 
därför bör chefer ägna mycket tid till att motivera individerna. Motivation uppmuntras 
genom att skapa rätt förutsättningar i omgivningen utifrån behov, värderingar och 
prioriteter (Iselin, 2011). 
 
Planering och Uppföljning 
Uppföljningen har en stor roll för förbättringsarbetets framgång. De initierade 
förbättringar övervakas genom uppföljning, vilket är bra för att skapa kontinuitet och 
verifikation av förbättringarna samt tydliggöra framgångarna av förbättringarna och dess 
effekt på verksamheten. Efter uppföljningen av en lyckad förbättring kan detta återkopplas 
vidare via kommunikation i företaget för att öka intresse och engagemang (Sörqvist, 2004).   
 
Kommunikation 
En viktig faktor i förbättringsarbetet är kommunikation. En chef bör ha goda egenskaper 
inom kommunikation för att medla rätt budskap och mål till medarbetarna utan 
missförstånd. Kommunikation innebär ett ömsesidigt utbyte av information, grunden 
ligger i att anpassa kommunikationen till mottagarens språk (Sörqvist, 2004).  
 
Strukturera och visualisera 
Grafer och bilder hjälper människor att förstå och ta till sig information lättare än 
information uttryckt i texter. Genom att strukturera och visualisera viktig information 
hjälper det att utveckla tänkandet och öka förståelsen för alla. Hur informationen kan 
visualiseras kan anpassas efter varje enskild organisation och uttryckas i färger och 
grafiska hjälpmedel som träddiagram, mindmaps, flödesschemans osv. (Sörqvist, 2004).     

3.4 Fallgropar vid implementering av förändringar  
I detta kapitel beskrivs de vanligaste barriärerna som förekommer vid implementering av 
förändringar.  
 
Fokus på fel typ av idéer  
Många verksamheter vill få in de stora idéerna för att spara stora summor. De glömmer 
bort de små idéerna som egentligen är den största drivkraften för bra kvalitet och hög 
effektivitet. Istället läggs fokus på de större som ger upphov till stora förändringar och 
därmed skapar stort motstånd. En fördel med att arbeta med små idéer är att de skapar 
varaktiga och mycket större konkurrensfördelar än stora idéer. Det beror på att de större 
idéerna är mer synliga och gör det lättare för konkurrenter att kopiera eller motarbeta de 
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snabbt. Det är även lättare att få in små idéer, kostar mindre och är enklare att genomföra. 
(Östberg, Schroder & Robinson, 2010) Det är svårt att starta med stora idéer i 
inledningsfasen och det leder till ett mer komplext projekt (Sörqvist, 2004). 
 
Brist på motiverande krafter  
Enligt Östberg, Schroeder & Robinson (2010) beskrivs ekonomiska belöningar som hinder 
för samarbete och kreativitet. Det är fel sätt att motivera medarbetare på samtidigt som det 
skapar problem om bland annat rättvisa och relationer. Sörqvist (2004) beskriver att en 
individs motivation kommer från det inre, men den kan påverkas genom att skapa rätt 
förutsättningar i omgivningen. Detta genom att visa uppmärksamhet åt goda prestationer 
och resultat istället för ett ekonomiskt belöningssystem. I en studie om belöningssystem 
som utförts av (Östberg, Schroeder & Robinson, 2010) studerades hur belöningar 
begränsar idéer. Det visade sig att ju högre belöningen var desto färre idéer uppkom. 
Ekonomiska belöningar signalerar att ledningen enbart är intresserade av idéer som har 
finansiella resultat vilket i sin tur utesluter kreativiteten hos medarbetare som dagligen 
vistas kring potentiellt mindre förbättringar (Östberg, Schroeder & Robinson, 2010). Det 
leder till att medarbetare känner sig mindre motiverade till att involvera sig i förbättringar. 
 
Ledarskap 
En ledning utan engagemang och övertygelse har en väldigt stor avgörande roll för hela 
organisationen. Det är svårt att arbeta med ständiga förbättringar utan ledningens stöd och 
det leder till att medarbetare blir mindre involverade i att förbättra sitt dagliga arbete. 
Mellanchefer kan även missas och bli motståndare om inte ledningen kommunicerar sitt 
engagemang, mål och viktig information på ett bra sätt (Sörqvist, 2004). Starkt ledarskap 
och engagemang ifrån chefer har därför stor betydelse för en lyckad implementering och 
fortsatt användning av ett förbättringsprogram. För att förbättringsarbetet ska få bästa 
resultat med kontinuitet krävs en koppling till verksamhetens högsta ledning och bör även 
ha en central roll inom alla ledningsnivåer. Chefers roll är att inrikta och motivera 
medarbetarna till att ständigt tänka förbättringar (Huang, Rode & Schroeder, 2011). Det är 
även viktigt att medarbetarna har en förstålig och konkret bild av målet med 
förbättringsarbetet för att skapa en stor delaktighet. Detta görs genom en tydlig 
kommunikation och att vara en förebild (Sörqvist, 2004).   
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Behovet av resurser underskattas  
Behovet av resurser under implementeringsfasen underskattas oftast av verksamheten. 
För att implementera ett förbättringsprogram kan många problem och vanliga fel undvikas 
genom att ta in externa samarbetspartners och konsulter. Viktigt är att dessa konsulter 
besitter breda kunskaper gällande metoder, verktyg och även goda kunskaper inom 
beteendemässiga aspekter för att förstå och hjälpa organisationen på bästa sätt (Sörqvist, 
2004).   
 
Val av fel personer för att driva förbättringsarbetet 
Om inte personerna som driver förbättringsarbetet är tillräckligt engagerade eller 
övertygade om vad som kan åstadkommas med dessa förbättringar så kommer det smittas 
av på medarbetarna och det blir svårare att utföra och generera förbättringar (Sörqvist, 
2004).  
 
Bristfällig utbildning  
Ett vanligt problem vid utbildning av höga är att de oftast är bristfälliga eller alltför korta 
eftersom dessa sällan anser sig ha möjlighet att avsätta den tid som egentligen krävs för 
sådan utbildning. Detta trots att verksamhetens högsta ledning har en totalt avgörande 
inverkan på förbättringsarbetets framgång (Sörqvist, 2004).   
 
Underskattar betydelsen av förändringsmotstånd 
Alla medarbetare ställer in sig olika mot förändringar i organisationen. Vissa är mer vana 
och positiva till förändring medans andra är negativa och har svårt för att förändra sitt 
arbetssätt. Det är viktigt att detta studeras innan implementeringen och göra noggranna 
planeringar för att förebygga ovanstående fallgropar (Sörqvist, 2004).   
     
Förbättringsarbetet kopplas inte till verksamhetens strategier och mål  
Om ledningen inte förmedlar strategier och mål tydligt till alla medarbetare så kommer 
medarbetarena inte ta eget ansvar och initiativ till skapande av kontinuerligt 
förbättringsarbete (Bessant, 2003). 
 
Tidsbrist  
Tidsfaktorn har en direkt påverkan på människans inställning och attityd. Det påverkar hur 
människor upplever förändringen inom arbetspaltsen och individens mentala bearbetning 
av information. Om medarbetare inte får den tid som behövs för att förstå och acceptera 
förändringen ökar det risken att förändringen istället ses som påtvingad och hotfull. I 
grunden är inte den faktiska tillgången på tid som är problemet utan hur denna upplevs. 
Därför är det viktigt att en organisation verkligen avsätter tid för arbetet och informerar 
om kommande förändringar vid rätt tidpunkt (Sörqvist, 2004).      
 
Ingen kulturell anpassning sker 
För att lyckas framgångsrikt med implementering av ett förbättringssystem så måste det 
passa in i kulturområdet som vi lever i och därpå anpassas till verksamhetens specifika 
kultur. De flesta modeller och koncept inom förbättringsområdet härstammar från 
antingen nordamerikansk eller japansk kultur. Det är företag och organisationer vars 
kultur skiljer sig drastiskt från den nordiska kulturen. Detta innebär att ett koncept som 
fungerat bra i en kultur betyder inte att det fungerar i en annan. Det går inte att följa ett 
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upplägg slavist utan det måste anpassas efter kulturen där verksamheten agerar i 
(Sörqvist, 2004).   

3.5 Stödsystem 
Ett stödsystem underlättar ett förbättringsarbete och är ett bra komplement samt 
stödverktyg till ett förbättringsprogram. Det är uppbyggt ifrån olika applikationer eller 
moduler för att integrera hela organisationen vilket förbättrar kommunikation och 
underlättar utveckling. Stödsystem binder samman organisation genom att alla anställda 
inom olika avdelningar får möjlighet till att ta del av information som läggs upp. All 
information som påverkar företaget skall gå via stödsystemet för att få ut maximal effekt 
och underlätta informationsspridning. Information som registreras i ett system kan bestå 
utav försäljningsdata, förbättringsförslag, incidenter, avvikelser, kundsynpunkter, etc. 
System underlättar ärendehantering genom att skapa ett enkelt flöde för hela processen. 
Det bör även ha med olika mätmedel för att jämföra statistik och påvisa resultat (Forslund, 
2010).   

3.5.1 System C2   
C2 Management grundades 1999 av Lars Nilsson och Håkan Nilsson som utvecklade 
stödsystem C2 TM för att skapa systematik och rutiner i förbättringsarbetet. Idag hjälper 
företaget kunder med att etablera ständiga förbättringar för att styra mot verksamhetens 
mål och ge mätbara resultat(C2 Management, 2012).          

System C2TM är ett verktyg som hanterar olika typer av förbättringar och andra typer av 
ärenden som bland annat reklamationer, tillbud och avvikelser. Systemet är byggt på en 
ASP-lösning (Application Service Provider), vilket innebär att kunden hyr en komplett, 
extern databaslösning utan att integrera det i det egna nätverket. All kommunikation sker 
över internet. Företaget sprider även sin kunskap och hjälper kunder genom utbildningar, 
seminarier och konsulting (C2 Management, 2012).          

Det är ett ärendehanteringssystem som fungerar som en elektronisk förslagslåda där 
anställda registrerar förslag till förbättringar. I systemet lagras information för att sedan 
skickas till ansvarig. Det är möjligt att kontinuerligt följa hur långt förbättringsprocessen är 
gången, se Figur 6. ” 

 

Figur 6. Genomförande processen för förbättringsförslag (Bild lånad ur System C2, 2012). 

Detta tillåter även verksamheten att ständigt ha en god översikt över företagets styrkor, 
svagheter och sprida idéerna inom organisationen. Användningen av stödsystemet C2 gör 
det möjligt att lättare följa upp förbättringsförslag och det kan även vara användbart för 
återkoppling av avslutade förbättringsprojekt.  

När ett nytt ärende skapas kan användaren välja förbättringslag inom ett område och 
sedan registrera in förslaget efter anvisningarna, se Figur 7.  

http://www.c2management.se/
http://www.c2management.se/
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Figur 7. En bild över hur ett förbättringsförslag skapas (Bild lånad ur System C2, 2012). 
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4 Empiri  
Detta kapitel beskriver Posten AB hierarki samt sammanställer empiriska fakta som erhållits 
ifrån de intervjuer som har förts med huvudkontor, chefer och ledare på de olika enheterna.   

 

4.1 Posten AB  
PostNords organisation består av en koncerndel samt fyra affärsområden, Breve Danmark, 
Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Den traditionella postverksamheten bedrivs av 
affärsområdena Breve Danmark och Meddelande Sverige i respektive land. Koncernens 
samlade logistikverksamhet styrs av logistik och informationslogistik av affärsområdet 
Strålfors, se Figur 8.  
 

 

Figur 8. PostNord:s organisation som består av ledning och de olika affärsområdena där den 
empiriska studien utförts på affärsområdet Meddelande Sverige (Postnord, 2012). 

Affärsområdet Meddelande Sverige är organiserat i en huvudkontorsdel samt försäljning 
och produktion som i sin tur består av 10 regioner. Under varje region finns ett antal 
distrikt som består av flera utdelningskontor, se Bilaga 6. 
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De valda distrikten för fallstudien är uppdelade mellan Stockholm Syd region (AO MS 
Stockholm Syd Region) och Stockholm Nord region (AO MS Stockholm Nord Region). Under 
varje vald region finns flera distrikt som är antingen produktionsenheter, brevterminaler 
eller utdelningseneheter. 

4.2 Fallstudie  
I detta kapitel följer en sammanfattning av intervjuerna som utförts inom huvudkontoret 
och enheterna för att finna barriärerna bakom användningen av System C2. Detta för att få 
en övergripande bild över Postens arbetssätt inom System C2. Intervjuarna ska undersöka 
hur synen på arbetssättet skiljer sig mellan ledning och medarbetare. 

4.2.1 Huvudkontor   
Intervjuer inom huvudkontoret har utförts för att kunna ta del av dess syn på 
förbättringsarbete och hinder bakom användningen av System C2. Totalt intervjuades tre 
personer från huvudkontoret med en lång erfarenhet av ständiga förbättringar, se Bilaga 7. 
En av de intervjuade är från huvudkoncernnivå vilket även beskriv mer detaljerat i Bilaga 
7. Nedan beskrivs en sammanställning av de tre intervjuerna för varje fokusområde.  

Namn Befattning  

1. Peter Spangfort Koncernfunktion Miljö & TQM  
2. Ann-Marie Sandholm Post Meddelande   
3 Charlotte Jansson Post Meddelande  

 
Utbildning 
Enligt ledningen finns det numera inte någon central utbildning av System C2 inom de 
valda enheterna. Cheferna har eget ansvar och kan få utbildning efter önskemål. Det finns 
heller inga krav på utbildning för chefspositioner och produktionschefer fast systemet 
ändrats en del under åren. Det har varit problematiskt för somliga chefer att hantera 
ärenden rätt där förslag har sett ut att bli nedlagda när de i själva verket hade blivit 
genomförda och avslutade. En anledning till detta kan bero på att dessa chefer inte 
utbildats inom PDCA modellen. Charlotte Jansson berättar att det även beror på personliga 
egenskaper som kan förbättras genom utbildning av ledarskap.   
 
Inställning och kunskap 
Det råder en positiv syn till förbättringar men enheter har svårt att finna tid till att jobba 
med dessa frågor och de har även svårt att se vilka vinster detta arbetssätt kan medföra. 
Det är en lång process och det tar tid att komma in i arbetsprocessen därför har många 
enheter svårt att engagera varandra. Förut jobbade brevbärare väldigt enskilt och skötte 
sina dagliga uppgifter utan att behöva tänka på att hjälpa sina kollegor. Idag jobbar de som 
en organisation där alla hjälper varandra och försöker jobba aktivt med att tänka ständiga 
förbättringar. Det är en stor beteende förändring som tar tid och det är väldigt viktig att 
skapa förståelse för alla inblandade där alla ska jobba efter samma rutiner. Charlotte 
Jansson påpekar att det inte går att endast ge direktiv åt anställda om hur de ska jobba utan 
det är viktigt att ledningen måste ”leva som de lär”. Det betyder att ledning, chefer och 
ledare måste jobba efter samma rutiner. Förändringsarbete är viktigt och det räcker inte 
att endast styra effektivitetsmässigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Ledningen måste 
fokusera på att ständigt fråga enheter hur de jobbar med förbättringsarbete för att lyckas 
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med förbättrade arbetsförhållanden samt processer. Organisationen kan införa en stor 
förändring men besitter inte den kunskap som behövs för att få det hållbart.       
 
Medarbetare som lämnar in förbättringsförslag blir väldigt positiva när de får respons och 
finner det viktigt att få gehör och uppmärksamt för sitt arbete. Ann-Marie Sandholm anser 
att är det är bra att först och främst involvera anställda som är intresserade inom 
förbättringsarbete. Hon menar att enheter kan börja jobba först med förbättringsgrupper 
där anställda får själva välja att delta. Inom dessa grupper skall syn på organisation, 
omvärld och idéer diskuteras för att få en bättre förståelse för förändringar. Det leder till 
att andra inom enheten kan ta del av deras arbete och på så sätt skapa ett intresse hos 
andra. Ann-Marie påpekar även att System C2 inte har implementerats för att kunna 
anpassas till alla, utan det har implementerats främst för chefer, ledare, specialister och få 
intressenter. Peter Spangfort anser att det inte är enkelt att få anställda engagerade. 
Anställda har sina arbetsuppgifter gör generellt ett mycket bra jobb men det är viktigt att 
även skapa en kultur där samtliga anser att det ingår i jobbet att bidra i förbättringsarbetet. 
Att skapa detta är chefens ansvar och då även att ge förutsättningar samt följa upp att 
förbättringsförslag hanteras enligt de riktlinjer som finns. Ett problem är, enligt Ann-Marie 
Sandholm, att chefer vanligen skjuter upp på att registrera dessa ärenden då de inte 
prioriteras. Anställda får i sin tur ingen respons tillbaka och slutar lämna in fler förslag. Det 
tyder på att det är viktigt vad chefer och ledare har för inställning till förbättringsarbete 
och hur de jobbar med det.   

Organisationen idag trycker mycket på om att ständigt förbättra arbetsplatsen men inte att 
registrera in ärenden i systemet. Förbättringsarbete kopplas direkt med effektivisering där 
många medarbetare ser det som nedskärning av arbetsplatser. Vilket i sin tur har lett till 
att medarbetare som inte har förståelse för ständiga förbättringar, känner en rädsla över 
att kanske förlora sitt jobb om enheten effektiviseras. Charlotte Jansson påpekar att det är 
viktigt att få anställda ändra fokus mot hur de ska jobba smartare för att hantera arbetet: ” 
Om ledningen bestämmer att avveckla ett antal arbetsplatser så måste det utföras oavsett 
rädsla”.  
 
Ledarskap och arbetsprocess 
De åtta enheterna som undersökts i denna studie har olika arbetsprocesser för inlämning 
av förbättringsförslag i System C2. Enligt ledningen har ett fåtal enheter avlagd tid åt 
förbättringsarbete och andra enheter arbetar med det i mån av tid. Ann-Marie Sandholm 
berättar att enheter som jobbar med förbättringar i mån av tid fungerar inte:” Det har visat 
sig att distrikt som jobbar systematiskt med förbättringar inom System C2 även har högre 
teknisk kvalité1”. Att ha en schemalagd tid åt förbättringsarbete kräver ett stort 
engagemang från chefer genom att aktivt ge feedback och leda för att få det hållbart.  
 
System C2 har implementerats främst för chefer, ledare och specialister och inte för alla 
medarbetare inom de studerade enheterna. Ann-Marie Sandholm uttrycker sin åsikt enligt: 
”Det är en stor nackdel eftersom det finns många dolda talanger som kan komma med bra 

                                                        
1 Teknisk kvalité används för olika pakettjänster och mäter kvalitén i hur väl ett paket kan spåras. Detta görs 
genom Postens egna spårningssystem Track & Trace genom att skicka ut testbrev som registreras vid in- och 
utlämning, (http://www.posten.se/sv/Om%20Posten/kvalitet/Sidor/Leveranskvalitet.aspx). 
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förslag eftersom de jobbar dagligen med det som kan förbättras”. Vissa enheter arbetar mer 
visuellt med förbättringar och använder tavlor som verktyg. Där kan medarbetare lämna in 
förslag och chefer registrerar endast de större förlagen eftersom små förslag åtgärdas 
direkt. Nackdelen med detta arbetssätt är att det kan finnas en risk att samma förslag 
utförs på andra enheter eftersom det inte finns någon historik. Eftersom registrering av 
ärenden inte sker aktivt och kan leda till att enheter får många ärenden på en gång har lett 
till att vissa enheter registrerar in endast antal ärenden och inte dess specifika förslag. 
Peter Spangfort och Ann-Marie Sandholm påpekar att de får ett antal samtal av chefer och 
andra medarbetare som vill ha hjälp att hantera ärenden i systemet.  Enligt Peter Spangfort 
ska chefer se till att System C2 används på samma sätt som alla andra koncernsystem och 
uttrycker det enligt. ”Chefer ska hantera sina ärenden i systemet men det utförs inte alltid av 
olika anledningar. Det kan bero på okunskap, hög arbetsbelastning, svårighet att ta beslut på 
grund av svåra ärenden eller oklar beslutsbefogenhet”. 

Enligt respondenterna är kompetensen hos chefer och ledare inte tillräcklig idag för att 
kunna bemöta och driva frågor om förbättringsarbete. Chefer och ledare måste visa mer 
intresse för att sända ut rätt signaler till sina medarbetare. Det är viktigt att chefer och 
ledare kommer igång med att tänka förbättringar innan medarbetare börjar arbeta med 
det. De ska kunna vägleda och inspirera sina medarbetare och undvika att ta död på idéer 
genom att inte ge respons för inlämnade förslag.  

Kommunikation 
Informationsspridningen över uppdateringar av System C2 ges ut via E-post idag. Det 
skickas ut ett E-post meddelande till alla ansvariga, som huvudkontor, chefer och ledare, 
varje gång det görs en ändring i systemet. Vissa ändringar i systemet är svåra att lära sig 
och behöver därför en större informations satsning än ett E-post meddelande. Ansvariga 
kan även välja själva och navigera sig i systemet för att läsa om förändringar som har 
gjorts. Det utförs ingen uppföljning eller återkoppling av förändringen.  Ingen kontroll sker 
heller för att säkerställa att alla har förstått förändringen och ifall det har fungerat.  
 
Det finns ingen modell eller system för att medarbetare ska få sina förbättringsförslag 
uppmärksammade. Ingen bär ansvar för detta fast anställda tror det. Eftersom det inte 
finns några kommunicerade direktiv eller rutiner gällande förbättringsförslag sker det ofta 
missförstånd på grund av olika tankesätt och kunskap. Ledningen har även svårt att 
kommunicera ut och tydliggöra att förbättringar förenklar medarbetarnas arbetssituation 
och att det inte leder till nedskärningar. Det är bland annat förbättringsarbetet som gör att 
organisationen kan utvecklas. 
 
Ingen av de studerade enheterna har berättat att de har kännedom av Postens 
förbättringsprocesser fast Posten har fastställt dokument över hantering av dessa.  
 
Resurser 
De valda enheterna har varierande tillgång till datorer. Anställda har inte egna datorer 
eftersom det anses att de inte har behov av detta. Det finns endast ett fåtal datorer inom 
enheten där anställda kan registrera sina förbättringsförslag. I vissa fall där avdelningen 
saknar dator kan medarbetare tvingas till att söka upp en själva hos en annan avdelning. 
Ett alternativ som finns är att det finns tavlor tillgängliga där anställda kan skriva ner sina 
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förslag. Nackdelen är att det kan bli för många ärenden ibland som gör det svårt för chefer 
och ledare att gå igenom allt och registrera in dem i systemet.  
 
Motivation, mål och vision  
Huvudkoncernen har inte fastställt några mål för förbättringsförlag och registrering av 
dessa i System C2. Det finns heller ingen tydlig vision för förbättringsarbete för varken 
enheter och ledning att jobba efter. Ann-Marie Sandholm påpekar att det finns ett stort 
behov av att ha klara direktiv för att alla ska jobba mot samma mål vilket saknas idag. 
Vidare förklarar Charlotte Jansson att det har funnits formulerade mål för 
förbättringsarbete en gång i tiden som kommunicerades ut olika beroende på typ av enhet. 
Det gjordes genom Postens intranät, nätverk, ledningsdagar och workshops med chefer där 
de får tillfälle att förmedla detta, vilket praktiseras även i dagsläget.   
 
Enligt Ann-Marie Sandholm och Peter Spangfort finns det inget belöningssystem eller en 
modell för uppmärksammande av förbättringsförslag. Det är svårt för chefer och ledare att 
uppmärksamma och visa uppskattning till förbättringsförslag eftersom organisationen inte 
har utvecklat någon arbetsmodell för detta. Det finns inga riktlinjer ifall anställda ska 
uppmärksammas för sina förbättringsförslag i så fall hur det ska göras.  Det är viktigt att 
chefer får de hjälpmedlen för att uppmärksamma förbättringsförslag vilket skapar 
engagemang bland medarbetarna. Anställda måste skapa systematik på sin arbetsplats för 
att organisationen är i behov av att alla jobbar aktivt med förbättringar.  

System C2 
I dagsläget finns det fler förbättringsärenden än det som är dokumentrat i System C2. Det 
görs förändringar utan att anställda och chefer för in dessa i systemet. Enligt Charlotte 
Jansson har chefer svårt att bedöma vilka förslag som ska registerars. Det är svårt att dra 
en gräns och påpekar att systemet har blivit viktigare än vilken effekt systemet kan ge. 
Posten är en stor och komplex organisation vilket gör det svårare för chefer att delegera 
inlämnade förbättringsförslag till rätt personer. Ann-Marie Sandholm och Peter Spangfort 
berättar att de ofta får förbättringsförslag ifrån regionerna för att de inte vet till vem 
ärendet ska skickas.   
 
Enligt respondenterna är det enkelt att använda System C2 men det kan göras ännu 
enklare och mer användarvänligt. Posten utvecklar organisationen ständigt och System C2 
måste följa med den utvecklingen. Idag är systemet organisationsberoende och användare 
måste klicka sig i ner distrikten i System C2 för att söka efter ett visst ansvarsområde. 
Charlotte Jansson anser att det skulle vara lättare att hitta en process ifall systemet bryts 
ner processmässigt och inte ur en organisationskategori. Det finns inga visualiserade 
flöden, t.ex. ett flöde över en inköpsprocess, i systemet vilket gör det komplext att selektera 
till önskade steg i en process.  

4.2.2 Enheter  
Inom Posten valde författarna att besöka varje produktionschef och produktionsledare för 
samtliga åtta produktions- och utdelningsområden, se Tabell 1. Dessa områden är 
positionerade i distrikt beroende på placering i vädersträck och finns inom regionen 
Stockholm syd och nord. Som produktionschef för ett utdelnings- eller produktionsområde 
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har personen mellan 1-5 produktionsledare under sig samt 80-130 anställda.  Varje 
utdelningsområde består även av utdelningskontor som ansvaras av produktionsledare. 

                  Tabell 1: En tabell över besökta enheter. 

Enhet Namn Titel  

1. Solna Syd Kjell Rurling Produktionschef  
2. Solna Nord Tommy S Fransson Produktionschef  
3. Täby Hans A Linder Produktionschef  
4. Södertälje Stefan Svedjeby Produktionschef  
5. Oxelösund Anders Urborn   Produktionsledare  
6. Huddinge Erik Finer Produktionschef  
7. Botkyrka Veronica Rydelle-Lindgren Produktionschef  
8. Åkersberga Rami Arzoni Produktionschef  

 

Alla enheterna använder sig av C2 stödsystem till rapportering av skador och tillbud men 
är olika gångna vid registrering av förbättringsförslag. Initiativet till förbättringsarbete 
kommer ifrån huvudkoncernen med syfte om att kunna effektivisera posten och dess 
organisation för att följa den utveckling som sker inom marknad för brev och paket.  

Samtliga chefer och ledare för enheterna har förståelse för förbättringsarbete och är 
medvetna av vikten för detta arbete.  

Utbildning 
Det är endast chefer, ledare och skyddsombud som har fått genomgång av System C2 vid 
förfrågan medan medarbetarna har undgått detta p.g.a. att registrering i System C2 inte 
ingår som arbetsuppgift. Hans Linder berättar att förslagen lämnas in via lappar, dock sker 
ingen bekräftelse om vad som skett med förslaget. Enligt honom vore det bra ifall 
registrering skulle ske individuellt vilket skulle leda till ökad generering av fler förslag. Det 
existerar brister i utbildningen eftersom personer som fått utbildning av System C2 inte 
förstått att systemet är grundat på PDCA-cykeln, vilket Ann-Marie Sandholm från 
ledningen också påpekar. Detta har lett till att förslag har blivit nedlagda trots genomförd 
förändring. Påföljderna av detta har en negativ effekt på personen som registrerat förslaget 
eftersom de informeras om nedlagt ärende utan anledning och orsak. Det skapar en känsla 
av dålig uppskattning ifrån chefer och ledare vilket kan påverka det framtida 
förbättringsarbetet. Anledningen till att problemet uppstått är den omedvetenhet som 
existerar bland de ansvariga personerna om att ärenden i C2 kommer återkopplas till dem. 
Istället för att göra rätt så lägger de ansvariga ned förslaget vid tron av att det är fel i 
systemet.  
 
Ingen av områdena har några krav på utbildning av system C2 bland medarbetarna då 
majoriteten av de intervjuade inte tror det finns behov av detta. Anledningen till detta är 
medarbetarnas negativa inställning till utförande av sysslor utanför deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter samt att många inte har någon regelbunden tillgång till en dator. Finns en 
tro hos Täby utdelningsområde att effektivare förbättringsarbete och ökad registrerings 
skulle ske ifall samtliga medarbetare fick utbildning i systemet.  
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Inställning och kunskap 
Samtliga chefer ansåg att orsaken till ett delvis ineffektivt förbättringsarbete berodde på de 
anställdas negativa inställning till förändringar. Många har jobbat inom posten länge vilket 
har skapat rutiner och tradition som därför gör det svårt att ställa om till diverse 
standarder som införs. Den trygghet som existerar påverkar medarbetarnas inställning till 
förändringar samt förnekar behovet av detta trots den utveckling som sker inom posten 
idag. Det är väldigt viktigt att medarbetarna är medvetna om dessa förändringar och att de 
är villiga att förbättra samt effektivisera deras arbetsprocesser för att kunna möjliggöra 
deras framtida arbete. Många av de anställda har valt detta jobb p.g.a. av det individuella 
arbetssätt som har existerat och därför har det enbart funnits behov av att göra gemena 
medarbetares huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta har dock förändrats och idag måste alla 
jobba gemensamt i en organisation. Enligt Kjell Rurling är det initiativtagande till att 
komma upp med nya förbättringsförslag lågt, då det väl sker så beror det på att något 
uppenbart har skett t.ex. som ett tillbud. Många av cheferna nämner att medarbetarna ofta 
hänvisar till tidsbrist och mycket arbete vilket lägger förbättringsarbetet i skymundan. 
Enligt Kjell Rurling existerar en viss osäkerhet bland de anställde att förslagen kommer 
fram till rätt person eller att de blir genomförda ifall de går via System C2. Det finns ingen 
kunskap om hur systemet fungerar och vikten av att sprida idéer inom hela organisationen. 
Därför sker ofta förändringar på plats utan att registreras. Det är viktigt med kunskap inom 
förbättringsarbete för att det i sin tur ska generera i förslag. Kjell Rurling jobbar 
kontinuerligt med att öka förståelsen hos de anställda. Många chefer instämmer till att det 
finns en rädsla hos de anställda att kontinuerligt förbättringsarbete kan leda till 
nedskärningar av jobb. Det finns en trend som tenderar till effektivisering av brevsortering 
vilket minskar arbetet av sortering bland brevbärarna och ökar arbetstider för utlämning 
av brev och paket.  P.g.a. dagens villkor är brevutlämning en högt fysiskt krävande aktivitet 
och leder därför till skador samt förslitningar på kroppen. Detta skapar en rädsla om ökad 
stress bland medarbetarna vilket har en negativ inverkan på förbättringsarbete. Istället för 
att se på förbättringar som en utveckling till fördel för dem så sker motsatt effekt. 

På utvecklingskontor i Oxelösund jobbar produktionsledaren Anders Urborn aktivt med att 
engagera medarbetarna och han anser att det viktigt med en hög kunskapen för 
förbättringsarbete. Medarbetarna har fått en hög kunskap i och med att Oxelösund är ett 
utvecklingskontor därav har de tilldelats en viss utbildning inom området. Anders ser alltid 
till att finnas till hjälp och trycker ständigt på vikten av ett kontinuerligt förbättringsarbete. 
Den stora uppmärksamhet som läggs på kontoret är något som har ökat intresset för 
förbättringsarbete hos medarbetarna vilket leder till en positiv inställning till förändringar. 
En känsla av stolthet har skapats bland medarbetarna efter stor respons ifrån ledning och 
flertal av medarbetarna har önskat att få dit nyhetsposten för att få en artikel skriven om 
deras kontor och dess positiva utveckling.  

Registrering av förslag i C2 sker via chefer på samtliga kontor som undersökts. En del 
chefer har försökt få medarbetarna till att registrera förslag själva detta genom att göra det 
tillsammans med dem dock är intresset väldigt lågt. Hur förslag kommer chefen tillhand är 
olika. Vissa använder sig av idélådor där förslagen skrivs ner på papper andra tar det 
muntligt. Anställda ser det som en belastning att registrera i System C2 anser Rami Arzoni. 
De har även svårt att se fördelen med att registrera förslagen och ser därför till att lösa 
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problemen på direkten och förändringen sker därför på plats. Många idéer är lokala anses 
därför vara ointressant för resten av organisationen. 

Medarbetarna kommer in med förslag utan att hänsyn till ekonomin tas i akt. Det kan bero 
på dålig kunskap eller lågt intresse för förbättringsarbetet. Till en början finns en 
skepticism och rädsla kring en genomförd förändring vilket med tiden utgår till en 
självklarhet. Tommy Fransson påpekar att det är svårare för produktionsområden att 
arbeta med förbättringar jämfört med exempelvis terminal där människor jobbar med 
maskiner.  

Trots en negativ inställning till förändring finns en medvetenhet bland de anställda att 
posten och arbetsprocesserna måste utvecklas för att bemöta framtidens behov och 
möjliggöra de nya arbetssätten.  Tommy Fransson nämner även att viljan att utvecklas 
finns bland medarbetarna men p.g.a. av bristande kunskap så är tillvägagångssättet 
svårtolkat och därför är de ovetande om hur ett förbättringsarbete går till. Ansvaret för att 
lyckas skapa ett förbättringstänk bland medarbetarna är upp till cheferna, det är viktigt att 
fortsätta bygga på den medvetenhet som finns bland de anställda för att sedan utveckla det 
till en del av de vardagliga arbetsrutinerna.  

Ledarskap och arbetsprocess  
Det finns inga direktiv om vilka typer av förslag som ska registreras. Många chefer anser 
att endast viktigare förslag som kräver beslut ifrån en högre distans ska registreras. På 
Oxelösunds utvecklingskontor finns en policy om att alla förslag ska registreras i C2 med 
undantag från väldigt små förändringar. Veronica Rydell instämmer i svårigheterna till att 
dra en gräns för vilka typer av förslag som ska registreras. Hon berättar att många idéer 
som medarbetare kommer fram med är udda och väldigt svåra att förverkliga men att det 
samtidigt är viktigt att visa en uppskattning till dessa personer så att de inte tappar lusten 
med att lämna in förslag. Ett bra sätt för visad uppskattning skulle vara genom att 
registrera alla sorters förslag. Tommy Fransson tycker inte att det ska dras någon gräns för 
vilka förslag som ska registreras och han tycker även att alla ska lära sig System C2 för att i 
framtiden kunna registrera själva. Dock krävs en investering i fler resurser i form av 
datorer för ett lyckat resultat.  
 
Det finns ingen avsatt tid för komma fram med förbättringsförslag förutom på Oxelösunds 
utvecklingskontor där förbättringsarbetet är schemalagt. Under den tiden jobbar de i 
grupp om fem för att skapa en diskussion kring förbättringar. Alla enheter har regelbundna 
morgonmöten och arbetsträffar där det uppmanas till ett ökat förbättringsarbete men dock 
så avsätts ingen tid till att generera förslag. Många av de intervjuade nämner att det är 
svårt att anordna ett möte för samtliga medarbetare inom området då det oftast måste ske 
utöver arbetstid vilket inte är uppskattat För att de ska lyckas med detta på Oxelösunds 
utvecklingskontor får de anställda alternativen om att komma en timma före eller efter 
utsatt arbetstid för att sedan ta ut denna övertid i ledighet.  

Anders Urborn berättar att på Oxelösunds utvecklingskontor jobbar de visuellt med 
förändringar, se Figur 9. Detta för att öka kreativiteten. Inga förslag blir nedlagda förrän en 
dialog har skett med personen som registrerade förslaget, detta för att undvika 
missförstånd. De trycker mycket på att jobba strukturerat med förbättringsarbetet för att 
skapa systematik i arbetsprocessen.  På Södertäljes produktionsområde avsätts tid för 5S, 
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det är nyligen påbörjat och genom detta sätt skapas bra möjligheter för att skapa ett 
systematiskt förbättringsarbete enligt Stefan Svedjeby. Han ser även till att personer som 
lämnar in förslag får uppdateringar och bekräftelse angående processen, vilket skapar 
uppskattning och motivation bland medarbetarna. Solna Nord har infört aktiviteter för att 
förbättra och utveckla kontoren vilket har lett till goda resultat med positiv respons, de 
anställda noterade en markant skillnad till förbättrade arbetsprocesser. De aktiviteterna 
som utförs är att diskussioner sker mellan kollegor om att utveckla de dagliga 
arbetsrutinerna. När idéer samlats in träffas produktionschefer och ledare för att 
gemensamt diskutera och utföra förändringar ifrån bra idéer.  

 

Figur 9. Visuell tavla där förbättringsförslag, problem och återkoppling skrivs upp på tavlan 
på Oxelösunds arbetsplats. 

Inga av de studerade enheterna förutom Oxelösund som tidigare nämnts använder sig av 
förbättringsgrupper. Cheferna har olika åsikter kring detta, vissa tyder på att det inte skulle 
fungera. Stefan Svedjeby hänvisar sitt tycke till tidigare försök av förbättringsgrupper då 
anledningen till nedläggning berodde på att inga resultat kunde urskiljas vilket antogs bero 
på dåligt engagemang hos individerna i förbättringsgrupperna. Vissa av cheferna har 
diskuterat kring införandet av förbättringsgrupper men att inget har skett än så länge.  

Enligt Hans Linder jobbar medarbetarna omedvetet med förbättringsarbetet, enda 
skillnaden är att det inte uppmärksammas samt sker ingen registrering av förslagen. En del 
av de intervjuade nämner att förbättringsarbetet har hamnat i bakgrunden p.g.a. tidsbrist 
och ekonomiska skäl. Vilket leder till dåligt engagemang hos cheferna för att uppmuntra 
medarbetarna till att jobba med ständiga förbättringar.   

Kommunikation 
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Information om uppdateringar i C2 sker via det interna datasystemet och endast ifall det 
skett en större förändring meddelas resterande medarbetare.  
Kommunikation mellan distrikten och huvudkoncernen är bristfällig vilket märks av de 
orimliga krav som ställs på de olika produktions- och utdelningsområden enligt vissa av 
cheferna. Huvudkoncernen bortser från ekonomin, tid och kunskap när förslag om hur de 
ska arbeta läggs fram.  

Tommy Fransson påpekar att som chef är det inga problem att få ta del av information och 
uppdateringar, ibland kan det däremot komma in mycket ifrån olika delar av posten. Då är 
det viktigt att portionera ut informationen i rätt mängd till övriga medarbetare för att den 
inte ska förträngas.   

Det är delade meningar angående uppskattning ifrån huvudkoncernen. Vissa anser att de 
inte får någon respons och uppskattning när förslag till förbättringar ges medan andra 
anser motsatsen.  De som är positiva över kommunikationen ifrån ledning ut till chefer och 
anställda nämner att en bra dialog sker kontinuerligt dock vore det bra med fler fysiska 
träffar.  

Bland cheferna var det tre av åtta som hade svårt att veta till vilken person som ärendena 
skulle skickas vidare till.  För dem som kände sig säkra vart ärendet skulle skickas berodde 
ofta på ett brett kontaktnät inom posten.  

Resurser 
Inom området av resurser anser majoriteten att det finns tillräckligt med datorer ifall 
fortsatt registrering enbart ska ske ifrån chefer och ledare.  Eftersom de flesta är överens 
om att registreringen enbart ska ske av chefer och ledare så finns det inget behov av 
datorer. Dock så är det många som beklagar sig över den dåliga tillgången till datorer men 
samtidigt medges att behov av användning av en dator hos medarbetarna är låg.  
 
Motivation, mål och vision  
Inga mål om antal inlämnade förbättringsförslag är uttalade för sju utav åtta enheter som 
studerades. Den enda enheten som har fått uppsatta mål var Oxelösund utvecklingskontor i 
form utav test för att se resultat. Där gavs direktiv att lämna in 5 förslag per anställd under 
ett halvår för att sedan öka det till 10 stycken under andra delen av året.  Anders Urborn 
uppmuntrar sina medarbetare med att berätta hur det ligger till i processen för diverse 
förslag samt resultatet av utförda förbättringar. De jobbar visuellt med en tavla på kontoret 
för att öka kreativitet bland medarbetarna, på tavlan läggs även genomförda förslag upp 
för att visa uppskattning till inlämning. Enligt Stefan Svedjeby skulle ökat 
förbättringsarbete ske ifall det fanns uppsatta mål för inlämnade förslag eftersom ett tryck 
mot cheferna skulle skapas vilket i sin tur skulle generera till en ökning. Nämner även att 
fler förslag skulle registreras ifall tydliga mål sattes ifrån ledningen. Hans Linder anser att 
sätts ett mål för antal inlämnade förslag skapas ett tvång bland medarbetarna vilket 
resulterar i försämrad kvalité på inlämnade förslag. 
 
En otydlig vision om vart posten ska nå med ett ökat förbättringsarbete och vad det ska 
resultera i. Vissa av cheferna ansåg att ökning av förslag skulle öka med att bestämda mål 
skulle sättas. Andra antydde till nackdel för förbättringsarbete vid uppsatta mål. Erik Finer 
tycker att ledningen lägger för mycket fokus kring de stora idéerna som skall leda stora 
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förändringar. Bör istället förstå vikten av många som förändringar som kan leda till en stor 
förändring. 

Medarbetarna är medvetna av behovet till förbättringar dock är motivationen låg bland 
dem p.g.a. dåligt engagemang ifrån ledning och chefer. För att skapa ett engagemang ibland 
medarbetarna bör fokus läggas på de personer som finner intresse utav att utveckla och 
förbättra. Ingen mening med att försöka övertyga personer med negativ inställning och 
dem som motverkar förändringar. Men det är viktigt att aldrig lämna någon ovetande. 
Genom att börja med att engagera de entusiastiska och påvisa resultat skapas ett intresse 
hos de andra medarbetarna.  

System C2 
Förståelsen för systemet skiljer sig mellan cheferna. Hos de flesta av enheterna används 
System C2 enbart till rapportering av skador och tillbud. Ingen använder sig av systemet 
för att leta upp registrerad förslag vilket kan användas till utveckling av de egna kontoren. 
Det är svårt att hitta specifika förslag i C2. Det finns intresse av att hitta exempel till 
förbättringar dock kan det anses komplicerat Därför borde förslag även kunna 
kategoriseras enligt den process som det tillhör och inte enbart enligt enheter.  
Alla tycker att C2 fungerar bra och det är högst användarvänligt. Dock är det lätt att 
glömma bort hur programmet fungerar p.g.a. den låga användargrad av systemet. Ingen 
anser att systemet bör anpassas efter enhet utan att det ska fungera lika för alla. Finns dock 
en tro om att det inte finns en mening med att registrera bland vissa. Medan andra har full 
förståelse till varför systemet behövs och att registrering i systemet ser till förslag blir 
genomförda 

4.3 Enkätundersökning  
Ett utskick på 48 enkäter gav svar på 41 enkäter vilket ger medverkandegraden bland 
medarbetare på 85 %. Enkätundersökningen innehåller 21 frågor med en gradskala 1-5 
där 5 stämmer väldigt bra med påståendet och 1 stämmer inte alls, se Bilaga 5. Vid 
granskning av enkäterna hittades 18 enkäter som hade orimliga svar. Dessa orimliga svar 
innebär att svaren blir motstridiga ifall en medarbetare svarar en etta på alla frågor. Detta 
ger i sin tur felaktig presentation av värdena och därför har författarna valt att ta dessa 
enkäter som bortfall. Till de bortfallna enkäterna tillhörde även medarbetare som valt att 
inte delta i studien genom att endast svarat på två till tre frågor i enkätundersökningen.        

Resultaten av enkäterna är baserade på 23 enkäter. Det totala medelvärdet visade 2,8 
vilket indikerar på att medarbetare har låg förståelse av System C2 och ständiga 
förbättringar. Resultaten visade att följande barriärer är givna mindre än 3 av 5 på 
gradskalan.       

 
Utbildning 
(1.6/5) Posten har gett mig utbildning av System C2 så jag kan använda systemets 

funktioner 
 
Inställning   
(2.2/5) Jag tycker att C2 är enkelt att använda 
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Ledarskap 
(2.4/5) Chefer hänvisar till att enbart använda sig av System C2 
 
Kommunikation 
(2.6/5) Jag vet vad som pågår med mitt ärende när jag lämnat in det  
 
Resurser 
(2.6/5) Jag har lätt att få tillgång till att använda System C2 
 
 
Genom att de besvarat totalt 21 frågor inom utbildning, inställning, ledarskap, 
kommunikation och resurser, kan ett säkrare antagande tas för den låga förståelsen och 
kunskapen för System C2, se Diagram 1. Statistiken höjs ifrån produktionsledare och 
skyddsombud som har mer kunskap inom förbättringar och System C2 varav det ingår i 
deras arbetsuppgift att registrera i systemet. I övrigt indikerar resultaten ifrån enkäten att 
förståelsen är ytterst låg ifrån medarbetarna. Fråga 6 angår ifall personen i fråga är positiv 
till förändring vilket har lett till ett högre resultat, se Diagram 1. Det låga resultatet till 
resurserna är p.g.a. av dålig tillgång till datorer. Vad som gäller för kommunikation beror 
på dålig uppmuntring till att med förbättringar genom C2.  Utbildningen är låg eftersom 
anställda inte använder sig av C2 därför finns inget behov av detta. 
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Diagram 1. Sammanställer genomsnittet av varje fråga där 1 stämmer inte alls och 5 
stämmer väldigt bra med påståendet över 21 frågor. 

Resultaten visade även att standardavvikelsen var 1.3 i genomsnitt och maximum 1.5.  
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5 Resultat och analys  
I detta kapitel anlyseras de olika fokusområdena genom att jämföra empirin med 
litteraturstudien som finns presenterad i kapitel tre.   

 

5.1 Huvudkontor och enheter  
Utbildning  
Medarbetarna får ingen utbildning utav System C2 eftersom det är endast chefer, ledare 
och skyddsombud som är användare. Detta eftersom vissa anser att registrering av 
ärenden i System C2 inte ingår som arbetsuppgift. Majoriteten av de intervjuade tror inte 
det finns behov av utbildning hos medarbetarna då det skulle bli en påkostad process utan 
större resultat. Anledningen till detta är medarbetarnas negativa inställning till utförande 
av sysslor utanför deras huvudsakliga arbetsuppgifter samt att många inte har någon 
regelbunden tillgång till en dator. (Sörqvist, 2004) påpekar att ett vanligt problem vid 
utbildning att de oftast är bristfälliga eller alltför korta eftersom dessa sällan anser sig ha 
möjlighet att avsätta den tid som egentligen krävs för sådan utbildning. Detta trots att 
verksamhetens högsta ledning har en totalt avgörande inverkan på förbättringsarbetets 
framgång (Sörqvist, 2004).   
 
Andra brister som existerar i utbildningen är att personer som fått utbildning av System C2 
inte förstått att systemet är grundat på PDCA-cykeln. Detta har lett till att förslag har blivit 
nedlagda trots genomförd förändring.  Det har skapat negativeffekt på personen som 
registrerat förslaget eftersom de informeras om nedlagt ärende utan anledning och orsak. 
Anledningen till att problemet uppstått är den omedvetenhet som existerar bland de 
ansvariga personerna om att ärenden i System C2 kommer återkopplas till dem. Istället för 
att göra rätt så lägger de ansvariga ned förslaget vid tron av att det är fel i systemet. Det är 
endast ett antal personer från huvudkontoret som är införstådda i att systemet är grundat 
på PDCA-cykeln. Dessa nyckelpersoner bär på hög kunskap inom området och är en 
drivande faktor för framgångsrika förändringar. Nackdelen är att framgången blir 
beroende av en specifik person och ifall den försvinner så får det en negativ inverkan på 
förbättringsarbetet. Varför det är få nyckelpersoner kan bero på att inte tillräckligt många 
har fått utbildning och kunskap i systemet och förbättringsarbete (Robey, Ross & 
Boudreau, 2002). 
 
Inställning och kunskap 
En orsak till ett delvis ineffektivt förbättringsarbete beror på de anställdas negativa 
inställning till förändringar. Många av de anställda har jobbat länge inom posten vilket har 
skapat rutiner som därför gör det svårt att ställa om till nya arbetssätt. Den trygghet som 
existerar påverkar medarbetarnas inställning till förändringar samt förnekar behovet av 
detta trots den utveckling som sker inom posten idag. Det är väldigt viktigt att 
medarbetarna är medvetna om dessa förändringar och att de är villiga till effektiviserade 
arbetsprocesser för att kunna möjliggöra deras framtida arbete. Nya arbetsprocesser 
innebär upplärning och förändringar av rutiner i det vardagliga arbetet. Vid detta skede 
uppstår problem hos de anställda som har negativ inställning till förändring. Istället för att 
vidta till de förändringar som skett inom organisationen så fortsätter dessa arbeta på 
samma sätt som tidigare. Enskilda manuella lösningar skapas för att undgå förändring och 
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detta bidrar till att systemet inte utnyttjas till dess syfte. Resultatet av systemet får en 
motsatt effekt och misslyckandet är ett faktum (Robey, Ross & Boudreau, 2002).  

Bland produktions- och utdelningsområden tenderar utvecklingsarbete leda till 
effektivisering av brevsortering vilket minskar arbetet av sortering och ökar arbetet för 
utlämning av brev.  P.g.a. dagens förutsättningar är brevutlämning en högt fysiskt krävande 
aktivitet och leder därför till skador samt förslitningar på kroppen. Förändringar kan få 
positiva och negativa reaktioner hos de anställda. En positiv reaktion skapas av en direkt 
förbättring, där medarbetaren i tidigt skede kan urskilja förbättringen. Medan negativ 
reaktion uppkommer ifrån att förändringen uppfattas som hotfull eller påfrestande. Det är 
naturligt att människan motsätter sig förändringar och p.g.a. detta försöker medarbetare 
med negativ inställning behålla sina gamla arbetsuppgifter (Davenport, 2000). I detta fall 
skapas en rädsla om ökad stress bland medarbetarna vilket har en negativ inverkan på 
förbättringsarbete. Istället för att se på förbättringar som en utveckling till fördel för dem 
så sker motsatt effekt.  

Många av de anställda har valt detta jobb p.g.a. av det individuella arbetssätt som har 
existerat. Detta har dock förändrats och idag måste alla jobba gemensamt i en organisation. 
Anledningen till det ett lågt intresse utav förbättringsarbete kan bero på att medarbetaren 
är nöjd med de nuvarande arbetssätten och ser därför ingen nytta till förändring. Det är 
först när personalen identifierar behovet av förändring och förståelse för detta som det 
leder till ett positivt bemötande (Angelöw, 2010). 
 
Det existerar en viss osäkerhet bland de anställde att förslagen kommer fram till rätt 
person eller att de blir genomförda ifall de går via System C2. Kunskapen är låg om hur 
systemet fungerar och vikten av att sprida idéer inom hela organisationen. Därför sker ofta 
förändringar på plats utan att registreras. Det är viktigt med kunskap inom 
förbättringsarbete därför behövs utbildning för anställda. Får inte de anställda anpassade 
utbildningar nås inte de resultat som ledningen önskar (Sim och Rogers, 2008). 

Det finns en rädsla hos de anställda att kontinuerligt förbättringsarbete kan leda till 
nedskärningar av jobb. Ifall ledningen bestämmer att avveckla ett antal arbetsplatser så 
måste det utföras oavsett rädsla. Det finns ingen direkt koppling emellan effektivisering 
och uppsägning, detta är viktigt att förmedla ut till medarbetarna samt påpeka vikten av att 
lyckas bemöta de nya arbetsprocesserna krävs förbättringar. Trygghet, missuppfattning 
kring fortsatt anställning sker bland medarbetare p.g.a. av att ledningen inte övertygar om 
förbättrade arbetsförutsättningar och jobbgarantier vid implementering (Sim och Rogers, 
2008)  

Enheterna har svårt att se vilka vinster ett ständigt förbättringsarbete kan medföra. Detta 
kan bero på tunnelseende som uppstår vid nya arbetsrutiner som är ett allt mer vanligt 
problem i dagens organisationer som sätter större krav på dess medarbetare att åta sig 
uppgifter utanför deras enskilda arbetsuppgifter såsom t.ex. förbättringsarbete. Vid 
tunnelseende väljer medarbetare att enbart fokusera kring deras huvudsakliga 
arbetsuppgift. Orsaker till detta är att personen inte har kunskap om ledningens mål i 
arbetet med förbättringar (Stijn och Wensley, 2000). 
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Ledarskap och arbetsprocess 

Ledarskap är en viktig faktor vid skapandet av ett lyckat förbättringsarbete. Det är chefer 
och ledare som måste skapa förståelse vid implementering av förbättringsprogram. Det 
som eftersöks inom organisationen är standardiserat arbetsätt för förbättringar detta görs 
genom att skapa ett systematiskt tillvägagångssätt, dock är det ytterst tidskrävande och till 
en början ställer det höga krav på chefer samt ledare (Sim och Rogers, 2008). Det har visat 
sig att distrikt som jobbar systematiskt med förbättringar inom System C2 har högre 
kvalité på arbetsprocesser.  
 
Ledningen har en tendens att ställa orimliga krav på de olika produktions- och 
utdelningsområden enligt vissa av cheferna. Huvudkoncernen bortser från ekonomin, tid 
och kunskap när förslag om hur de ska arbeta läggs fram.  Det finns även en vilja ifrån 
ledningen att en förändring ska leda till resultat väldigt fort vilket ofta ses som en orimlig 
bedrift utav cheferna. En vanlig faktor till ett misslyckande är den höga tidspress som sätts 
på implementeringen samt att vikten läggs på snabba resultat ifrån ledningen. 
Implementering av förbättringsarbete tidskrävande och bör ses som långtidsprojekt 
(Pyzdek, 2003). I teorin nämns vikten av att ledningen inte skjuter ifrån sig ansvaret på 
chefer efter implementering av förbättringsprogram. En vanlig orsak till misslyckande av 
förbättringsarbete är att ledningen sätter över kraven på cheferna efter beslut om 
implementering. Det som ofta sker är att de anser att deras jobb är gjort och det är nu upp 
till cheferna att fortsätta med arbetet. Det ligger i stor vikt till ett lyckande att ledningen 
ständigt uppmanar och är med i processen fullt ut (Moosa & Sajid, 2010). Sörqvist (2004) 
beskriver att organisationer som misslyckas med ett förbättringsarbete beror på att 
ledningens engagemang och övertygelse är otillräckligt. Det är ledningen samt de högt 
uppsatta cheferna som skapar företagets mål och vision, det är därför viktigt att dessa är 
engagerade och delaktiga (Sim och Rogers, 2008). För bästa resultat utav ett kontinuerligt 
förbättringsarbete krävs en koppling till verksamhetens högsta ledning och bör även ha en 
central roll inom alla ledningsnivåer (Huang, Rode & Schroeder, 2011). 

Inga av områden förutom Oxelösund har förbättringsgrupper. Åsikterna angående detta 
skiljer sig, vissa tyder på att det inte fungerar vilket grundar i tidigare försök till att 
använda sig av förbättringsgrupper. Inga resultat kunde urskiljas efter arbete med 
förbättringsgrupper på Södertäljes enhet vilket antogs bero på dåligt engagemang utav 
medlemmarna. Diskussion kring skaffande av förbättringsgrupper sker men inga klara 
direktiv ifrån ledning har getts.  En osäkerhet kan skapas bland cheferna vilket kan påverka 
engagemanget. För att förtydliga och effektivisera förbättringsarbetet krävs tydliga 
direktiv. Detta görs genom att arbeta enligt strukturerad arbetsmodell baserat på 
företagets strategier och mål. Strategin ska innehålla planering av hur verksamheten ska 
arbeta med ständiga förbättringar vilket alla enheter ska jobba enligt (Sörqvist, 2004). 
Inom Sex Sigma så jobbar de ansvariga inom grupp till olika förbättringsuppdrag för att nå 
målen (Lloréns-Montes och Molina, 2006). 

Lean använder sig av visuellt arbetsätt för att öka kreativiteten och eftersom posten är i en 
fas där Lean implementeras hos de olika produktions- och utdelningsområdena är detta 
ytterst relevant. Av de enheter som besöktes var det enbart Oxelösund utvecklingskontor 
som kommit långt i utveckling och implementering av förbättringsarbete samt Lean. På 
detta kontor sker ett visuellt arbete med tavlor som verktyg. Målet med tavlorna är att 
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fånga upp flödet av arbetsuppgifter så att anställda vet vart i processen de befinner sig i. 
Detta lyfts även fram av (Dennis, 2002) som påpekar att anställda vet vart i processen de 
befinner sig genom att använda visuella flöden uppsatta på tavlor. Informationen skall vara 
enkel att följa och tolka för att stödja och stimulera medarbetare.  

Kommunikation  
Tommy Fransson påpekade att ibland kan det komma in mycket information ifrån olika 
delar av posten. Då är det viktigt att portionera ut informationen i rätt mängd till övriga 
medarbetare för att den inte ska förträngas. Enligt (Sörqvist, 2004) är det inte säkert att 
alla chefer besitter den egenskapen om att portionera och kommunicera rätt information. 
För att förmedla rätt budskap och mål till medarbetarna utan missförstånd måste chefen 
ha goda kunskaper inom kommunikation och anpassa detta till mottagarens språk 
(Sörqvist, 2004). För att underlätta kommunikationen och skapa ett systematiskt och 
enhetligt förbättringsarbete kan en arbetsmodell vara ett bra alternativ (Reniers, Cremer & 
Buytaert, 2011). Det är även en viktig grund för att skapa kontinuitet och riktningar av 
processer. De studerade enheterna visade att ingen hade kännedom om dokumenten över 
förbättringsprocesser vilket har skapat osäkerheter och missförstånd bland chefer och 
ledare.  
 
Resurser 
Eftersom System C2 är ett IT-stödsystem är det helt beroende utav datorer med tillgång till 
internet. En viktig faktor till lyckat förbättringsarbete är tillgång till rätt resurser i bred 
utsträckning. Ignoreras behovet av resurser ökar risken till ett försämrat resultat och 
ineffektivt förbättringsarbete (Eckes, 2003). Det är få anställda på produktionsområden 
som har en kontinuerlig användning av dator i arbetsuppgifterna och är därför en onaturlig 
process i arbetet. Eftersom behovet till datorer är lågt så kolliderar detta med en ökad 
användning av System C2. Det är en komplex situation som skapas där beslut måste tas ifall 
registrering i System C2 ska ske av samtliga anställda eller enbart utav lämpligt utvalda 
personer. Det finns inga bestämda direktiv ifrån ledningen hur detta ska gå tillväga vilket 
skulle underlätta för skapandet av ett systematiskt förbättringsarbete. Idag sker enbart 
registrering av chefer, ledare och skyddsombudsmän på samtliga produktions- och 
utdelningsområden. Dock är det delade meningar ifall samtliga skulle registrera förslagen. 
 
Direktiv, mål och vision  
Huvudkoncernonen har inte fastställt några mål för förbättringsförlag och registrering av 
dessa i System C2. En otydlig vision råder om vart posten ska nå med ett ökat 
förbättringsarbete och vad det ska resultera i. Enligt Peter Spangfort finns det tydliga 
riktlinjer och anvisningar, men efterlevnaden av dessa påverkas av att det saknas mål. 
 
Ann-Marie Sandholm påpekade att det finns ett stort behov av att ha klara direktiv för att 
alla ska jobba mot samma mål. För att kunna förmedla rätt vision och mål ut till 
medarbetarna krävs full förståelse för detta. Vissa chefer ansåg att ökning av förslag skulle 
öka med att bestämda mål skulle sättas. Andra antydde till nackdel för förbättringsarbete 
vid uppsatta mål. (Bessant, 2003) redogör för att om ledningen inte förmedlar strategier 
och mål tydligt till alla medarbetare så kommer medarbetarena inte ta ansvar för det.  
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Många chefer anser att endast viktigare förslag som kräver beslut ifrån en högre distans 
ska registreras. Beslut om att dra en gräns för vilka typer av förslag som ska registreras är 
komplext. Nackdelen med att dra en gräns för vilka förslag som får registrerar är att det 
begränsar och skapar en osäkerhet bland medarbetarna. Många idéer som medarbetare 
kommer fram med är udda och väldigt svåra att förverkliga samtidigt är det viktigt att visa 
en uppskattning till dessa personer så att de inte tappar lusten med att lämna in förslag. Att 
använda sig av otydliga regler leder till en bristande kommunikation och anställda 
missförstår företagets mål med förbättringsarbetet (Sim och Rogers, 2008). Enligt Helling 
(1999) stimulerar ständiga förbättringar till kreativa förslag och nya idéer genom allas 
delaktighet samt en förbättrad kommunikation inom organisationen. Ett problem som 
uppstår ifall alla förslag ska registreras är den ökade kapacitet på resurser som krävs för 
att följa upp alla förslag. Att begränsa sig till förslag som enbart gör stor skillnad bygger 
upp barriärer för de mindre som i vid större antal likväl kan utveckla företaget. Det är 
enkelt för företag att ta efter större processer och kvalitetsspecifikationer, men desto 
svårare att kopiera de små (Österberg, Schroeder & Robinson, 2010). 
 
Oxelösund utvecklingskontor är ett av de få kontoren som har fått uppsatta mål för 
inlämning och registrering av förbättringsförslag. Målet var att lämna in 5 förslag per 
anställd under ett halvår för att sedan öka det till 10 stycken under andra delen av året. Det 
har påvisat ett väldigt gott resultat och kontoret jobbar aktivt med att nå dessa mål. Målen 
med förbättringsarbetet ska vara tydliga för att sätta direktiv samt innehåll av mätetal för 
att redogöra hur arbetet utvecklas. Vanliga mätetal är genomförda förbättringar, 
delaktighet, inlämnade förslag, besparingar etc. Utan tydliga kopplingar mellan 
förbättringsarbete och strategi samt mål leder satsningen till orealistiska förhoppningar 
som får ge vika för vardagens prioriteter (Sörqvist, 2004).  
 
Andra förbättringsprogram som Sex Sigma och Lean tar även upp att det krävs en 
noggrann planering och tydlig vision för att lyckas nå det slutgiltiga målet. Det är viktigt att 
ledningen inte lägger ansvaret på chefer och inhyrda konsulter utan tar tag i det själva 
(Moosa & Sajid 2010; Sörqvist 2004). Verksamheten måste beakta och matcha ambition 
och mognad på rätt sätt. Ambitionen skall vara rimlig så det inte medför svårigheter om 
anställda inte når upp till de målen (Sörqvist, 2004).  
 
Motivering och uppmärksammande 
Medarbetarna är medvetna av behovet till förbättringar dock är motivationen låg bland 
dem p.g.a. dåligt engagemang ifrån ledning och chefer. Ett antal enheter ansåg att 
engagemang ibland medarbetarna kan skapas om fokus läggs på de personer som finner 
intresse utav att utveckla och förbättra. Genom att börja med att engagera de entusiastiska 
och påvisa resultat kommer det i sin tur skapa ett intresse hos de andra medarbetarna. Att 
skapa en kultur där förbättringar är en vardaglig rutin i det dagliga arbetet och att 
medarbetarna känner intresse över att vara med och utveckla verksamheten är ett bra mål 
(Iselin, Sands & Mia, 2011). (Sörqvist, 2004) beskriver även att förbättringsarbete där 
medarbetarna är engagerade och delaktiga resulterar i många nya idéer. Men många bra 
förslag inom förbättringar av arbetsrutiner finns bland medarbetarna och därför ska alla 
inom verksamheten bli involverade i förbättringsarbetet för att skapa drivkrafter. Det är 
alltså inte fördelaktigt för organisationen att endast fokusera på de entusiastiska 



52 
 
 

 

 

medarbetarna och inte försöka övertyga personer med negativ inställning och de som 
motverkar förändringar.  

Många chefer och ledare ifrån de enheter som studerats inom posten visar ett svagt 
intresse för förbättringsarbete vilket sänder ut fel signaler till medarbetarna. Det är viktigt 
att chefer och ledare kommer igång med att tänka förbättringar innan medarbetare börjar 
arbeta med det för i ett senare skede kunna vägleda och inspirera medarbetarna. 
Anledningar kan bero på att chefer kan ha svårt att anpassa sig till nya arbetsförhållanden 
eftersom de jobbat länge inom företaget. Genom utbildning kan detta hinder förebyggas 
(Sim och Rogers, 2008). Chefers roll är att motivera medarbetarna till att ständigt tänka 
förbättringar (Huang, Rode & Schroeder, 2011). Starkt ledarskap och engagemang ifrån 
chefer bär av stor vikt för ett lyckat resultat. Medarbetarna ska ha en förstålig och konkret 
bild av målet med förbättringsarbetet för att skapa delaktighet. Detta görs genom en tydlig 
kommunikation och att vara en förebild (Sörqvist, 2004). Det är viktigt att chefer får de 
hjälpmedlen för att uppmärksamma förbättringsförslag vilket skapar engagemang bland 
medarbetarna. Sörqvist, (2004) beskriver att en individs motivation kommer från det inre, 
men den kan påverkas genom att skapa rätt förutsättningar i omgivningen. Detta genom att 
visa uppmärksamhet åt goda prestationer och resultat istället för ett ekonomiskt 
belöningssystem. Vilket Östberg, Schroeder & Robinson (2010) även intygar då de 
beskriver att ekonomiska belöningar skapar hinder för samarbete och kreativitet. Det är fel 
sätt att motivera medarbetare på samtidigt som det skapar problem om bland annat 
rättvisa och relationer. Ekonomiska belöningar signalerar att ledningen enbart är 
intresserade av idéer som har finansiella resultat vilket i sin tur utesluter kreativiteten hos 
medarbetare som dagligen vistas kring potentiellt mindre förbättringar (Östberg, 
Schroeder & Robinson, 2010).  

Anders Urborn från utveklingskontoret Oxelösund uppmuntrar sina medarbetare genom 
att informera om status för diverse förslag samt resultatet av utförda förbättringar. De 
jobbar visuellt med en tavla på kontoret och lägger upp genomförda förslag för att visa 
uppskattning till inlämning. Enligt Stefan Svedjeby skulle ökat förbättringsarbete ske ifall 
det fanns uppsatta mål för inlämnade förslag eftersom ett tryck mot cheferna skulle skapas 
vilket i sin tur skulle generera till en ökning. Han menar även att betydligt fler förslag 
skulle registreras ifall tydliga mål sattes ifrån ledningen.  (Sörqvist 2004) instämmer med 
detta och beskriver att ledningen måste kommunicera sitt engagemang, mål och viktig 
information på ett bra sätt eftersom de har en väldigt stor avgörande roll för hela 
organisationen.  Det är svårt att arbeta med ständiga förbättringar utan ledningens stöd 
och det leder till att medarbetare blir mindre involverade i att förbättra sitt dagliga arbete. 
Andra förbättringsprogram, som TQM, anser också att en viktig faktor för att arbetet skall 
bedrivas framgångsrikt är ledningens engagemang. Hans Linder anser istället att ifall mål 
sätts upp för antal inlämnade förslag så kommer det att skapa ett tvång bland 
medarbetarna vilket resulterar i försämrad kvalité på inlämnade förslag. (Iselin, 2011) 
redogör för att motivation uppmuntras genom att skapa rätt förutsättningar i omgivningen 
utifrån behov, värderingar och prioriteter. Men det är viktigt att sätta upp mål annars kan 
en konsekvens vara att chefer och ledare missas och blir istället motståndare (Sörqvist, 
2004).    
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Tidsbrist 

En stor del av de intervjuade nämner att förbättringsarbetet har hamnat i bakgrunden 
p.g.a. tidsbrist och ekonomiska skäl. Anledningen till varför initiativtagande till att komma 
upp med nya förbättringsförslag är lågt beror främst på att medarbetare ofta hänvisar till 
tidsbrist och mycket arbete vilket lägger förbättringsarbetet i skymundan. Enligt Kjell 
Rurling beror det låga antalet registrerade ärenden på att anställda är osäkra vid 
inlämningen av förslaget. De är oftast osäkra om förlaget kommer fram till rätt person och 
ifall de blir genomförda ifall de går via System C2. Därför sker ofta förändringar på plats 
utan att registreras. Enligt Moosa och Sajid (2010) kan implementeringen delas upp i faser 
för att få in ett nytt tänkande i de vardagliga rutinerna genom att ständigt trycka på och 
återkoppla medarbetarna utan att det hänvisas till tidsbrist. Att implementera ett system 
framgångsrikt är tidskrävande. En vanlig faktor till misslyckande beror ofta på en hög 
tidspress och att vikten läggs på snabba resultat ifrån ledningen (Pyzdek, 2003).    
  
Väldigt få enheter har avsatt tid åt förbättringsarbete och de flesta arbetar med 
förbättringar i mån av tid. I mån av tid är inte hållbart koncept då tid är en brist inom 
Posten. Att ha en schemalagd tid åt förbättringsarbete kräver ett stort engagemang från 
chefer samt en större budget. Företag måste investera tid och pengar för att få 
förbättringsarbetet att fungera (Plowman, 2010). På Oxelösunds utvecklingskontor är det 
schemalagt. Under den tiden jobbar de i grupp om fem för att skapa en diskussion kring 
förbättringar. De anställda får alternativen om att komma en timma före eller efter utsatt 
arbetstid för att sedan ta ut denna övertid i ledighet. Det ger medarbetarna tid till att 
arbeta med förbättringar som ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö vilket skapar 
entusiasm och engagemang (Mann och Kehoe, 1995).  

5.2 Enkätundersökning  
Utbildning 
Det totala medelvärdet 2,8 visar att medarbetare har generellt en låg förståelse av System 
C2 och ständiga förbättringar. Resultaten visar att 12 av 23 medarbetare med hög kunskap 
av System C2 beror på utbildning och att de blir informerade vid uppdateringar inom 
systemet. Av dessa 12 medarbetare är det fem ledare, chefer och skyddsombud och 
resteranade är brevbärare med minst 20 års arbetserfarenhet inom Posten. 
Standardavvikelsen inom området utbildning visade 1,3. 
 
Inställning 
Gällande området inställning har medarbetare som är positiva till förändringar lättare att 
använda System C2 och litar på att systemet ger förbättringsförslagen observans. Fast ett 
medelvärde på 2.2 visar att systemet inte är enkelt att använda vilket beror främst på 
utbildning och resurser. För detta område var standardavvikelsen 1,2.    
 
Ledarskap 
Chefer är duktiga på att uppmuntra till att komma med förbättringar genom System C2 
men lyckas inte engagera sina medarbetare till att använda det vid förbättringsförslag. 
Detta tyckte 52 % av respondenterna. Resterande instämde knappt om att de får 
uppmuntran, engagemang eller hänvisning till att komma med förbättringar genom System 
C2 utav chefer. Standardavvikelsen var 1,2.  
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Kommunikation 
Vid frågan om medarbetare vet vad som pågår med sitt ärende när de lämnat in det är det 
66 % chefer, ledare och skyddsombud som det stämmer in på. Dessa har även lätt att få 
tillgång till att använda System C2. Resterande 34 % instämmer inte alls med påståendet. 
Standardavvikelsen var 1,3.  
 
Resurser 
För resurser visade enkäten att 43 %, (10 av 23), hade väldigt lätt till att få tillgång till att 
använda System C2. Hälften av dessa, (5 av 10), är chefer, ledare och skyddsombud. 17 % 
tyckte att påståendet stämmer någorlunda och resterande 40 % tycket att det inte 
stämmer alls. Standardavvikelsen var 1,3. 

5.3 Summering av analys  
En kort summering av de faktorer som har en negativ inverkan på förbättringsarbetet som 
har tagits fram genom att dra paralleller mellan teori och empiri. 

Utbildning:  
 Endast chefer, ledare och skyddsombud som fått utbildning utav System C2 

 Dålig kunskap till att System är baserat på PDCA-cykeln 

Inställning och Kunskap:  
 Negativ inställning till förändringar bland medarbetarna 

 Utveckling av processer inom utdelnings- och produktionsområden tenderar att 

leda till ökad fysisk aktivitet vilket har en negativ inverkan på många bland 

medarbetarna 

 Förändringar av arbetsprocesser 

 Osäkerhet om vart ärenden i systemet tar vägen 

 Rädsla att bli av med jobbet p.g.a. kontinuerligt förbättringsarbete 

 Svårt att se fördelar med förbättringsarbete 

Ledarskap och Arbetsprocess:  
 Ledningen ställer orimliga krav på utdelnings- och produktionsområden 

 Enheter saknar förbättringsgrupper 

 Ingen avsatt tid för förbättringsarbete 

Kommunikation:  
 Ledningen tenderar att komma ut med för mycket information vilket skapar 

förvirring 

 
Resurser:  
 Tillgängliga datorer för medarbetare saknas ifall alla ska registrera 

 
Direktiv, Mål och Vision:  
 Det finns inga direktiv om vilka typer av förslag som ska registreras 
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Motivering och Uppmärksammande: 
 Medarbetare saknar motivation 

 Chefer får dålig uppskattning utifrån ledning 

Tidsbrist:  
 Tidsbrist p.g.a. ekonomiska skäl 
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6 Lösningsförslag  
I detta kapitel presenteras förbättringar för arbetsprocess samt System C2 som framtagits 
utifrån analysen. 

 

6.1 Förslag till framgångsfaktorer  
Utifrån den empiriska studien och analysen har ett antal barriärer hittats. Nedan beskrivs 
sju åtgärder som Posten bör införa för att möta dessa barriärer.  
 
Hantera förbättringar – förbättringsprocessen  
 Det är viktigt att enheterna är införstådda i förbättringsprocesser som Posten har 

idag. Därför måste chefer och ledare inom enheterna sätta sig in i denna 
arbetsprocess och arbeta efter den för att undvika osäkerheter och missförstånd. 

 
Utbildning 
 Både huvudkontoret och de studerade enheterna påpekar att det inte finns krav på 

utbildning utav chefer och ledare för System C2 idag. Det sker endast efter 
önskemål. Systemet har utvecklats under åren och det har varit problematiskt för 
somliga chefer att förstå denna utveckling utan någon utbildning. Det påverkar i sin 
tur medarbetarna i enheten i form av att de inte blir uppdaterade om deras 
inlämnade förbättringsförslag. Därför måste det finnas krav på utbildning för 
System C2 för chefer och ledare för att kunna stötta sina medarbetare genom hela 
arbetsprocessen. Det är även viktigt för att chefer och ledare ska vara ständigt 
uppdaterade om System C2 och för att förbättra ärendehanteringen.   
 

Mål 
 Cheferna har inte fått några klara direktiv ifrån ledningen hur mycket förslag som 

ska registreras och vilka typer av förslag som är värda att registreras. Hälften av 
cheferna ansåg att uppsättning av mål var en lösning till problemet. Att sätta upp 
mål skapar bild av de krav som ställs på förbättringsarbetet som eftersöks. Vilket 
ökar förståelsen i kommunikationen mellan olika parter vilket i sin tur leder till ett 
förbättrat slutresultat. För att förbättra resultatet gentemot förbättringsarbetet bör 
Posten fastställa mål i antal inlämnade och tydligt indikera vilka typer av förslag 
som efterfrågas. Varje enhet ska fastställa mål och bryta ner det i chefsnivå. Viktigt 
är att sätta realistiska mål som är uppnåbara för enheten och cheferna.   
 

Nyckelpersoner 
 Det ska finnas så kallade superusers inom varje enhet som ska ansvara för att hjälpa 

andra i System C2. Superusers främsta uppgift är att tillhandahålla hjälp till 
medarbetarna vid frågor kring förbättringar och C2. De ska även registrera 
inlämnade förbättringsförslag från medarbetare. Varje enhet bör minst ha två 
stycken ambassadörer. 
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Avsatt tid 
 Efter har studerat hur förbättringsarbetet fungerat hos de olika enheterna på 

Posten har 7 av 8 chefer relaterat till tidsbrist som anledning till att det inte 
fungerar fullt ut. Den chefen som ansåg att det fungera jobba på 
Oxelösundskontoret, detta kontor har investerats i extra resurser för att skapa ett 
lyckat förbättringsarbete. En del i detta projekt var att inför avsatt tid för att 
generera förslag. Vilket har resulterat i tydlig ökning av registrerade förslag samt ett 
lyckat förbättringsarbete. Därför är det viktigt att enheter avsätter tid för 
förbättringsarbete och bygga in det i rutinerna så att medarbetare får regelbundet 
arbeta med dessa frågor.   

 
Registrera alla förbättringar 
 Enheter skall registrera alla typer av förslag, likaså de som redan är genomförda. 

Förslag från förbättringsprogram som 5S ska även registreras i System C2.  
 
Visuell arbetsprocess 
 Vid en implementering är det till fördel att standardisera processer för att förenkla 

för vederbörliga. Det leder till skapandet av rutiner som i längden skapar automatik 
i förbättringsarbete vilket ett företag eftersöker vid implementeringen. Eftersom 
enheterna inte har resurser som täcker behovet idag är en visuell tavla till att samla 
in förbättringsförslag och skapa ett öppet diskussionsforum. Tavlan beskrivs mer 
detaljerad nedan. 

 

Figur 10 visar en visuell tavla som utformats utifrån examensarbetets litteraturstudie samt 
fallstudie. Den illustrerar arbetsprocessen av ständiga förbättringar och hur det kan 
generera fler förbättringsförslag och registreringen av dessa.  Tavlan skall användas av 
chefer och ledare under vecko- och dagsmöten inom enheten. Den är till för att visulisera 
arbetet med ständiga förbättringar som i sin tur kommer öka registreringen av dessa 
förslag i System C2. Eftersom medarbetare inte har tillgänglighet till tid och datorer som 
behövs idag är denna visuella arbetsprocess till att upplysa och engagera alla inom 
ständiga förbättringar. Det är även ett enkelt och billigt diskussionsforum som inte kräver 
samma utbildning i systemet.   
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Figur 10. Visuell tavla över mål, förbättringsförslag, problem/störningar och återkoppling av 
ärenden. 

Tavlan är lätt att följa och förstå samt synlig för alla medarbetare och innehåller 
information som skapar förutsättningar för medarbetare att arbeta aktivt med 
förbättringsförslag. Under vecko- och dagsmötena skall chefen eller ledaren gå igenom de 
olika delarna på tavlan. Syftet är att väcka idéer och tankar med förbättringar under dessa 
möten bland medarbetarna. Medarbetare får chansen att diskutera över sin arbetsplats och 
utbyta idéer för att börja tänka ständiga förbättringar. Det är även ett bra sätt att se hur 
enheten ligger till där störningar visualiseras och kan snabbt åtgärdas.  Genom att väcka 
intresset hos medarbetarna och skapa en större förståelse kommer det generera fler 
förbättringsförslag som betyder fler registreringar i System C2.   

6.3 Förbättring av System C2 
Under arbetets gång har författarna stött på flera möjliga förbättringsområden i System C2 
som skulle generera mycket värde för Posten. Därför följer här ett stycke om potentiella 
förbättringar som skulle kunna förstärka Postens förbättringsarbete.  

Som den empiriska studien visat så är det ingen av de samtliga chefer använder System C2 
för att läsa registrerade förslag. Det finns en stor potential till utveckling för Posten ifall fler 
uppdateras om olika genomförda förbättringar. Chefer kan även hitta nya lösningar till 
problem genom att läsa om liknande förslag. Det är möjligt att läsa registrerade förslag i C2 
dock är det komplicerat och tidskrävande. Ifall ett specifikt förslag söks måste personen i 
fråga leta under samtliga enheter. Det är möjligt att göra en avancerad sökning men 
fortfarande måste personen utgå ifrån enhetsbasis.  
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Något som skulle underlätta sökningen är ifall det i finns en kategori i huvudmenyn för 
områden, se Figur 11. Efter val av denna är det möjligt att specificera vilken del av posten 
det ska gälla, exempelvis produktionsområde, utdelningsområde eller brevterminal etc. Att 
specificera vilken del av posten som är angelägen till nya idéer underlättar för att enkelt 
och snabbt se ifall det finns tidigare lösningar på problem eller nya utvecklingsmöjligheter.  

 

Figur 11. Förbättrings kategorier som skall finnas i huvudmenyn (Bild lånad ur System C2, 
2012). 

Den nuvarande versionen av C2 kräver en avancerad sökning för att kunna filtrera på 
förbättringsområden. Även fast detta görs utgår den dock ifrån enhetsbasis. Men detta 
menas ifall användaren eftersöker ett förslag inom ett visst område måste personen 
manuellt gå in på enskild enhet för att se registrerade förslag, se Figur 12. Något som skulle 
underlätta detta är ifall samtliga förslag som är registrerade för ett specifikt område 
hamnar i samma lista ifall detta eftersökes.   
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Figur 12. Den nuvarande versionen av System C2 (Bild lånad ur System C2, 2012). 

Figur 12 visar hur System C2 ser ut i dagsläget, när användaren väljer avancerad sökning 
finns alternativ förbättringsområde. Efter specificerat förbättringsområde och utförd 
sökning kategoriseras svaren enligt regioner. Istället för detta hade det underlättat om det 
hade kategoriserats enligt förbättringsområde enligt, se Figur 13. 
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Figur 13. En illustration över hur förbättringsförslagen borde kategoriseras.   
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7 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel inleds med en diskussion över metodiken samt forskningen. Slutsatser finns 
presenterade utifrån analysen och besvarad forskningsfråga. Slutligen avslutas kapitelet med 
förslag för vidare studier.  

 
7.1 Diskussion 
För att posten ska lyckas med sitt förbättringsarbete bör ökad kommunikationen ske 
mellan huvudkoncernen och chefer för enheter runt om i Sverige. Genom ökad 
kommunikation ska ledningen ständigt uppmuntra samt uppmana till ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. Ledningen måste komma fram med tydliga mål och en vision vart de 
vill att förbättringsarbetet ska leda. Genom att förtydliga målen för cheferna ökar 
kunskapen vilket skapar ett större intresse. Det är en mycket betydelsefull del i 
förbättringsarbetet är att öka förståelsen bland chefer och medarbetare genom att skapa 
en mental bild av vad som ska uppnås.  

En strategi bör fastslås för hur posten ska jobba standardiserat med ett förbättringsarbete. 
Exempel på resonemang som bör föras är ifall alla förslag ska registreras eller om en gräns 
ska dras för typer av förslag. Företaget måste veta vilka resurser som de kan tillgå för att 
lyckas med att sätta direktiv. Men att ge ut klara direktiv ifrån ledningen är grunden för att 
starta ett lyckat förbättringsarbete. Beslut bör även tas ifall avsatt tid för 
förbättringsarbete ska införas samt hur de ska jobba med detta. Ska det skapas 
förbättringsgrupper eller ska samtliga jobba med det? Som den empiriska studien visat så 
är Oxelösund ett exempel på att avsatt tid för förbättringsarbete generar fler 
förbättringsförslag. Alla olika enheter inom posten bör jobba med förbättringar på ett 
liknande sätt utefter klara direktiv ifrån ledningen. Detta för att lyckas skapa rutiner och 
göra förbättringsarbetet till en del av det vardagliga arbetet. En budget för 
förbättringsarbete bör läggas upp för samtliga enheter. Författarna anser även att det till 
en början kan vara bra att sätta mål om antal förslag som ska registreras varje månad.  

Det existerar en osäkerhet inom Posten kring vilka som ska registrera förslagen i C2. Idag 
registreras förslagen via chefer, ledare eller skyddsombud. Dock anser vissa att alla 
anställda borde ha befogenhet till systemet för att registrering ska ske individuellt. 
Författarna själva indikerade i lösningsförslaget att enbart chefer, ledare och skyddsombud 
ska ha fortsatt befogenhet till systemet. Ett resonemang kring fördelar nackdelar angående 
detta går att föras. Ifall alla ska registrera krävs stora investeringar i resurser, idag finns 
inte tillräckligt med datorer. Vad som bör tilläggas är att det inte ingår att använda en dator 
i medarbetarens arbetsrutin. Att både investera i fler datorer och samtidigt skapa detta 
behov är en stor utmaning. Något som talar för denna investering är att tekniken utvecklas 
i samhället och företag blir allt mer beroende av detta. För att posten ska lyckas utvecklas 
med marknaden och kunna bemöta framtida behov bör en tidig förändring ske. En nackdel 
med att enbart visst antal ansvariga ska registrera är att det ökar i arbete för dem, de 
måste vara tillgängliga på plats men ett bevis på att detta kan fungera är enheten i 
Oxelösund. En visuell arbetsprocess kan införas utan större investeringskostnader och 
därmed lägre risk. Visst är det möjligt att skriva ner på en lapp men det kan anses som 
extra arbete. Missförstånd i budskapet av förslaget kan ske vid kommunikationen mellan 
parterna. Fördelar med att enbart chefar, ledare och skyddsombud registrerar är att ingen 
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insats till utbildning av system behövs. Det är ett fungerade koncept idag. De anställda 
slipper känna att mer ansvar läggs på dem och istället kan de fokusera på att komma fram 
med idéer. Skulle det krävas mer access till System C2 i längre fram så är det ingen som 
hindrar att man tillsätter den satsningen i framtiden.   

Uppmärksammande och bekräftelse är till stor fördel för att lyckas skapa ett intresse eller 
en vilja bland medarbetarna. Dessa två faktorer är kritiska för att medarbetarna ska 
engagera sig i idégenerering. Vid intervjuer konstaterades att chefer och ledare hade och 
olika tankar till att visa uppskattning till medarbetarna. Vissa ansåg att en fysisk produkt i 
form av ting eller pengar borde delas ut till personer som kom fram med förslag. Medan 
andra föredrog att visa uppskattning genom att uppmärksamma förslagen genom att vissa 
genomförda förslag skulle publiceras i postens interna tidning eller inom enheten. Vissa 
ansåg även att det skulle räcka med visad uppmuntran ifrån chefer och ledning.  

Posten har tidigare haft ett belöningssystem men idag existerar inga direktiv på hur förslag 
ska uppmärksamma. En komplex lösning för denna situation beror på att personen som 
lämnar förslaget ska få uppskattning för att även skapa intresse bland de andra men det får 
inte bilda en avundsjuka. Nackdelen med att belöna med värdesäker kan skapa osämja 
bland medarbetarna då vissa har lättare för att komma in med förslag än andra. Ett beslut 
om direktiv för uppskattning bör tas ifrån ledningen för att underlätta arbetet för chefer. 
Ifall cheferna är medvetna om ett fungerande tillvägagångssätt för att uppmärksamma 
kommer förbättringsarbetet underlättas. 

En viktig fråga att spekulera kring är hur man ska få alla involverade i förbättringsarbetet. 
Idag är det väldigt få antal som frivilligt kommer in med förslag till förbättringar, trots den 
negativa inställningen finns en medvetenhet för postens behov till utveckling. Potentialen 
till att lyckas med ett förbättringsarbete finns inom organisationen dock måste drivkraft 
och motivation hittas. Enligt de intervjuade befinner sig posten i en komplex situation då 
företaget strävar att skapa en gemensam organisation runtom i Sverige från att ha varit 
bedriven individuellt. Tidigare har brevbärarna enbart behövt komma till kontoret hämtat 
sin post för att sedan dela ut den. Denna inställning existerar fortfarande bland många av 
de inställda och därför har det svårt att ändra på sina rutiner.  Bland de yngre som är 
anställda på posten finns en större vilja av att arbeta med ständiga förbättringar och 
komma in med förslag dock så är de flesta endast deltidsanställda medans de söker andra 
jobb eller att de jobbar extra utöver exempelvis studier.  

Ledningen bör ta beslut om hur de ska utföra ett förbättringsarbete. Till att börja med skall 
bestämmelser om vilka som ska engageras i detta. Antingen ska samtliga anställda 
involveras i processen dock kan det vara till nackdel att tvinga fram detta sorts arbete ifrån 
personer med negativ inställning. Det andra alternativet är att skapa förbättringsgrupper 
där personer som är villiga att arbeta med detta ställer upp. Detta kan i sin tur föda ett 
intresse bland de andra när uppmärksammade förbättringar sker.  

7.2 Metoddiskussion  
Intervjuer 
En fördel med att intervjufrågorna utformats utifrån litteraturstudien är att författarna får 
en bättre insikt och förståelse för problemställnigen och området. Det är även bra för att 
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kunna styra intervjun kontrollerat med möjlighet att förklara och tydliggöra ytligare vid 
missförstånd.  

För intervjumallen valdes ett antal teman för att strukturera upp frågorna. Det är väldigt 
effektivt eftersom respondenten får utveckla sig fritt inom dessa gränser. Alla intervjuer 
har spelats och transkriberats därefter. Enligt författarna är det en stor fördel att intervjun 
spelas in. Det ger fullständig uppmärksamhet för respondenten och följdfrågor kan ställas 
aktivt under intervjun för att komma till djupet inom problemet. En annan fördel är att 
intervjuerna kan lyssnas om ifall det förekommer några oklarheter. På så sätt har nya idéer 
och lösningar dykt upp. Nackdelen är att det krävs mycket tid till att lyssna om och 
transkribera dessa intervjuer. Respondenterna kan också ha känts sig obekväma under 
inspelningen och skulle möjligtvis svarat annorlunda ifall intervjuerna inte hade spelats in 
trots deras samtycke.   

De intervjuade personerna för fallstudien valdes utifrån erfarenhet och kompetens inom 
området. Inom huvudkontoret intervjuades personer med en lång erfarenhet inom 
ständiga förbättringar och kvalitet och som använde System C2 dagligen. Dessa personer 
har rekommenderats av kontaktpersonen, Peter Spangfort, från Posten. Det kan ha varit en 
fördel då han är mer insatt i organisationen och vet vilka som är lämpliga för denna studie. 
Dock kan det även vara en nackdel eftersom det finns en risk att han styr studien åt en 
annan riktning. Inom enheterna valdes istället chefer och ledare som respondenter. 
Författarna har försökt att ställa samma fråga ur olika synvinklar för varje respondent för 
att öka trovärdigheten. Detta eftersom människor ofta vill lyfta upp sin arbetsplats.     

 
Validitet och reliabilitet 
”Litteraturstudien har visat att flera författare har beskrivit samma eller liknande barriärer 
och farmgångsfaktorer för användningen av ett stödsystem. Litteratur som har studerat ett 
annat syfte har även påvisat liknande faktorer. Det indikerar på att studien har en god 
reliabilitet”.  

Validiteten ”står för hur noggrann en viss fråga mäter det författarna avser att undersöka. 
Eftersom intervjufrågorna har utformats utifrån litteraturstudien och verifierats av 
anställda på C2 Management har det gett en god validitet då irrelevanta frågor har kunnat 
undvikas”. ” 

 
Enkät 
Diskussion kring hur trovärdigheten för en enkät är bred. Det är många faktorer som 
noggrant bör analyseras för att få ut högst validitet sam reliabilitet. För att öka förståelsen i 
frågorna bör enkäten testas på utomstående personer. I detta fall gjordes detta men dock 
på icke oberoende personer. Enkäten testades enbart på personer som jobbar på C2 
Management de har därför större förståelse för frågorna än en oberoende. Utformningen 
av enkäten delades upp i frågor med svar i en skala 1-5. Ifall kritik om detta ska framhävas 
bör så nämnas huruvida stark koppling skalan kan tolkas till frågorna. Är det möjligt för 
alla respondenter att betygsätta svaren enligt denna skala.  
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En nackdel med enkäten var när enkäten skrevs antogs att alla medarbetare registrerade i 
System C2 och hade kunskap om detta. Efter utskick av enkäter och intervjuer framgick att 
endast chefer, ledare och skyddsombud var användare utav systemet. Detta ledde till att 
vissa av respondenterna inte kunde genomföra enkäten eftersom de inte hade kunskap om 
systemet. Det gav orimliga svar i form av att svaren blev motstridiga när en medarbetare 
svarat en etta på alla frågor eller endast besvarat två till tre frågor utav 21 stycken. Enkäter 
med orimliga svar beslutade därför författarna att ta som bortfall.  
 
Enkäterna skickades ut till respondenterna via chefen på enheten. Hur kan detta ha 
påverkat resultatet av svaren? Eftersom chefen blir en mellanhand med mindre kunskap 
kring denna studie samt p.g.a. den relationen som finns mellan chef och medarbetare, kan 
såväl det ha påverkat enkäten. Hade istället författarna delat ut enkäten där ingen tidigare 
relation påverkar samt att de kunnat framhäva i vikten av noggranna svar så hade det 
möjligtvis ökat validitet och reliabilitet. Dock är det inte till fördel ifall ansvarig påverkar 
respondenten vid besvarande av enkät. Även en viss stress kan påskyndas ifall ansvarig är 
närvarande under tiden enkäten besvaras. En koppling som inte gjordes i denna studie var 
ifall ålder samt titel hade någon påverkan till svaren. Detta ansågs inte relevant utav 
författarna. Personerna som svarade behövde inte känna någon press när de fyllde i 
enkäten då den skickades in i efterhand, detta minskade pressen på dem vilket författarna 
anser ökade trovärdigheten i svaren. Det är viktigt att inte förbise någon av dessa faktorer 
vilket noggrant har kontrollerats i denna studie.  

Val av enheter 
De enheter som studerades valdes ut genom jämförelse av statistik i C2. Genom att jämföra 
antal registrerade förslag och delaktighet. Statistiken tydde på låg skillnad mellan de olika 
enheterna runt om i Sverige. P.g.a. tid för denna studie valdes därför åtta enheter utav dess 
geografiska läge. Ett kritiskt resonemang kring detta är ifall enheter med högre 
registrerings- och delaktighetsgrad hade undersökts, hade det lett till en annorlunda 
slutsats. De flesta av enheterna påminde om varandra i huruvida de ställde sig till 
förbättringsarbete och hur registrering skedde. För en tydligare analys hade enheter med 
större skillnad i processer föredragits, bör så nämnas att det är väldigt svårt att urskilja 
detta enbart ur statistik. 
 
En av enheterna som undersöktes i studien var ett utvecklingskontor, det är ett 
utvecklingskontor som är positionerat i Oxelösund. Denna enhet skiljde sig i kraftigt 
jämfört med övriga enheter i form av fler registrerade förslag och ett fungerade 
förbättringsarbete.  
Detta kontor var långt kommen i implementering av Lean, de hade en större budget att 
tillgå vilket gav dem möjligheter till att avsätta tid för generering av förbättringsförslag. En 
anledning till det lyckade förbättringsarbetet berodde på den fokus som riktades mot 
kontoret i form av prioritet, uppmärksamhet och beröm. Detta skapade i sin tur en stolthet 
bland medarbetarna som ökade lusten att förbättra.  

7.3 Slutsats  
”Genom att studera hur enheter och ledning ställer sig till användningen av System C2 vid 
förbättringsarbetet har frågeställningen kunna besvarats. Anledningen till den låga 
registreringen av förbättringsförslag i System C2 jämfört med antal anställda beror på den 
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saknad av rutin för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns ingen standard till hur 
organisation ska ställa sig till detta arbetssätt. Det existerar en medvetenhet bland 
medarbetare samt chefer att Posten måste utvecklas och därför sker det mindre lokala 
förändringar dock inte i den mån ledningen eftersöker. Det finns ingen kunskap till vilka 
typer av förbättringsförslag som eftersöks vilket skapar en osäkerhet vad som ska 
registreras i System C2.  

För att besvara den första forskningsfrågan över vilka barriärer som ligger bakom den låga 
registreringen av förbättringsarbete i System C2, har det utifrån en fallstudie ett antal 
faktorer undersökts. Genom analys av fallstudie har följande barriärer tagits fram. 

De åtta enheter som studerades inom Posten jobbar i dagsläget inte inom ramen för den 
vision som ledningen har utav ett kontinuerligt förbättringsarbete. Eftersom inga tydliga 
mål har förespråkats skapas en osäkerhet bland chefer och medarbetare för vad som 
efterfrågas angående ett förbättringsarbete. Inga direktiv kommuniceras mellan ledning 
och chefer hur detta koncept ska drivas vilket leder till bristande kunskaper inom området.   

Det finns brister i utbildningen utav systemet som kan tydas genom en osäkerhet i 
utförandet av ärendehantering bland de ansvariga. Det finns ingen kunskap över processen 
i systemet som leder till att förbättringsförslag misshanteras vilket skapar en negativ 
känsla bland medarbetarna. Den negativa känslan grundar i dålig uppskattning och 
uppmärksamhet som beror på bristfällig återkoppling.  

Chefer och ledare saknar utbildning inom området av kontinuerligt förbättringsarbete. God 
kunskap utav förbättringsarbete är viktigt för att bilda förståelse för detta bland 
medarbetarna. Båda parter kräver god förståelse för en framgångsrik kommunikation. 
Denna bristfällighet som skapas i kommunikationen gynnar inte inställningen till ett 
förbättringsarbete.  En inställning som är en kritisk faktor till motivation och engagemang 
till generering av förbättringsförslag.  

I dagsläget jobbar enheterna med förbättringar i mån av tid dock i brist på detta hamnar 
förbättringsarbetet i skymundan och prioriteras inte. Det finns ingen avsatt tid som tillåter 
medarbetare att reflektera och diskutera över sin arbetssituation vilket generar i ökat antal 
registrerade förslag.  

Det finns inte tillräckligt med datorer till alla medarbetare för att kontinuerligt registrera 
förbättringsförlag. Anställda uppmanas istället att lämna in förbättringsförslag muntligt 
eller skriftligt till en ansvarig. Detta riskerar att ärendet misstolkas eller glöms bort. ”      

Andra forskningsfrågan gällande hur registrering av förbättringsförslag i System C2 kan 
öka konstaterades huvudsakligen sju förslag.  Dessa förslag är: 
 Hantera förbättringar – förbättringsprocesser 
 Utbildning 
 Mål 
 Avsatt tid 
 Nyckelpersoner 
 Registrera alla förslag 
 Visuell arbetsprocess  
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7.4 Förslag till vidare studier  
 Hur känd är förbättringsprocessen inom Posten AB? 

 Studera hur brevterminaler förhåller sig till ständiga förbättringar och System C2. 

 Studera om Posten har några framgångsrika utbildningar som organisationen kan 

lära sig av. 

 Studera ekonomiskt resultat av förbättringsförslag inom Posten, hur lönsamt är det?  

 Undersöka vilka verktyg som chefer och ledare behöver eller skall använda för att 

kontrollera och leda förbättringsarbetet framåt. Detta kommer vara hjälpmedel till 

chefer och ledare under dags- och veckomöten för att kunna stimulera medarbetare 

till fler inlämnade förslag. 

 Akademisk forskning i hur kompensationssystem ska konstrueras för att stötta 

förbättringsarbete. Empiriska studier av modeller för belöning eller 

uppmärksammande av inlämnade förslag bör studeras för att föreslå lösningar. Det 

är viktigt att undersöka vad medarbetarna har för behov och anpassa modellen 

efter detta. Skall belöningen t.ex. vara ekonomisk? Eller ska det endast vara en 

modell för att endast uppmärksamma och iså fall hur ska den vara utformad?    
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9 Bilagor  

Bilaga 1: Statisk över delaktighet och antal inlämnade förslag  
Denna bilaga beskriver de åtta valda enheterna med redovisad delaktighet i procent och 
antal inlämnade förslag per anställd under 12 månader. Under varje enhet redovisas även 
antal anställda.  
 
Statistik – delaktighet  
Typ: Alla typer  
Tidsperiod: 12 månader  
 

 

AO MS Sthlm Nord Region Delaktighet 
i % 

Antal förslag per 
anställd  

Antal anställda 

Distrikt Nord    
Solna Syd utdelningsområde 10 0.33 96 
Solna Nord utdelningsområde 6.4 0.44 94 
    
Distrikt Öst    
Täby utdelningsområde 5.1 0.19 79 
Åkersberga utdelningsområde 9.8 0.08 51 

 

 

 

AO MS Sthlm Syd Region Delaktighet 
i % 

Antal förslag per 
anställd  

Antal anställda 

Distrikt Syd    
Södertälje produktionsområde 10 0.29 116 
Oxelösund utvecklingskontor 7.4 0.43 121 
    
Distrikt Väst    
Huddinge produktionsområde 3.4 0.11 88 
Botkyrka produktionsområde 4.5 0.08 112 
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Bilaga 2: Sammanställning över intervjuer och datum  
En tabell över intervjuer med handledare från C2 Management, Posten AB och KTH. 

 

Handledare Befattning Plats Datum 

Lars Nilsson VD, C2 Management Stockholm 
 

Kontinuerligt  
2012-04-09 

Till 2012-08-20 
 

Peter Spangfort Kvalitetssamordnare 
Koncernfunktion Miljö & 
TQM, Posten   

 

Stockholm  2012-04-25 
2012-05-03 
2012-05-21 

Jannis Angelis  Handledare, KTH Stockholm 
 

Kontinuerligt  
2012-04-26 till 

2012-07-19 
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Bilaga 3: Intervju frågor för enheter  
Intervjufrågor för de åtta valda enheterna. Intervjun strukturerades upp i olika områden 
som övergripande frågor, utbildning, personal, kommunikation och System C2.  
 
Övergripande frågor 

 Berätta om dig själv!(ålder, utbildning), Hur är du som chef? 
 Vilken typ av idéer fokuserar ni på, stora el. små? 
 Har du förståelse för förbättringsarbete? 
 Tycker du det finns ett behov av förbättringsarbete? 
 Tycker du det är viktigt att registrera förslag i C2? 
 Personlig åsikt om System C2? 

 
Utbildning 

 Avsätter ni någon tid för att generera förbättringsförslag, i så fall i grupp, individuellt? 
 Hur arbetar ni med förbättringsarbete? Förbättringsgrupp? Vilka ska jobba med detta 

(alla, intresserade etc.)? 
 Hur är kunskapen kring ett förbättringsarbete bland medarbetarna? 
 Hur utformas utbildningen och hur bemöts behovet av utbildning? 
 Blir distrikten informerade vid uppdatering av C2 system, i så fall hur? 
 Har de ansvariga tillräcklig kompetens för att driva förbättringsarbete? 
 Har ni några krav på utbildning/kunskap av förbättringsarbete? 

 
Personal  

 Hur uppmuntras ni från ledningen till ständiga förbättringar? Får ni det stöd ni 
behöver? 

 Hur är din syn på förbättringar och hur engagerar du medarbetare? 
 Hur ser du på System C2? 
 Hur uppfattar du att bemötandet av förbättringsarbete är bland medarbetarna? 
 Vilka typer av förbättringsförslag anser du är viktigaste? 
 Vart ska man dra gränsen vilka förslag som ska registreras i C2? 
 Vem ska ta beslut om att förslag ska genomföras? 
 Vet du vem du ska kontakta vid förändringsärenden som du inte känner att du har 

befogenhet till att ta beslut om eller om det är utanför ditt område? 
 Hur bemöts förändringar av processer och organisation bland medarbetare? 
 Finns det rädsla bland medarbetare för att nedskärningar ska ske om organisationen 

förbättras? 
 Hur uppmärksammar ni goda resultat av avslutande förslag? 
 Hur engageras/uppmuntras personal till förbättring? 
 Vet du om anställda kommer med många förslag utan att registrera i C2? 
 

Kommunikation  
 Hur förmedlar ni mål och vision? 
 Har du en tydlig bild av målet/visionen av förbättringsarbetet?  
 Finns det någon systematik i att jobba med förbättringar och att komma in med 

förslag? 
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 Några anledningar till ett lågt deltagande i förbättringsarbetet samt inlämnande av 
förslag? 

 Vad är viktiga faktorer på en arbetsplats för att få folk att engagera sig, vad saknar ni 
på Posten enligt dig? 

 Hur fungerar informationsspridningen idag, bör den utvecklas?  
 Hur uppmärksammas förbättringsarbete? 
 Hur hjälper ni anställda som inte kan registrera i System C2?  
 Sätter ni upp mål angående förbättringar? 
 Vad/vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas med förbättringar och att öka 

användningen av C2?  
 Hur är den allmänna inställningen bland medarbetare till förändring? 

 
System C2 

 Behövs det enklare/tydligare system? Är systemet användarvänligt? 
 Tycker du det är bra att öka användandet av System C2?  
 Tycker du att systemet bör anpassas till olika enheter? 
 Hur uppfyller ni behovet av resurser?  
 Fanns det något motstånd emot implementering av System C2 med aspekt på 

förändringar, iså fall hur löstes detta? 
 Jobbar ni med någon arbetsmodell för förbättringsarbete inom posten? 
 Kan det uppfattas som ett problem när ett förslag återkommer i systemet? Beror på 

att C2 är strukturerat efter PDCA, känner du/medarbetare till detta? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor för huvudkontor 
Intervjufrågor för huvudkontor. Samma mall användes till alla intervjuade person inom 
huvudkontoret.   

Övergripande frågor  
 Inom vilket område jobbar du?  
 Hur länge har ni arbetat med förbättrings frågor och kvalité? 
 Hur mycket involverad är du i olika enheter inom Posten? 

 
 Vet du om det finns distrikt som kommer med mycket förslag utan att registrera i C2? 
 Vilken typ av idéer fokuserar ni på, stora el. små? 
 Blir distrikten informerade vid uppdatering av C2 system, iså fall hur? 
 
 Hur är kunskapen kring ett förbättringsarbete bland medarbetarna? 
 Hur utformas utbildningen och hur bemöts behovet av utbildning? 
 Avsätter ni någon tid för att generera förbättringsförslag, iså fall grupp, individuellt? 
 Hur uppfattar du att bemötandet av förbättringsarbete är bland medarbetarna? 
 Hur uppmärksammar ni goda resultat av avslutande förslag? 
 Har cheferna för distrikten några krav på utbildning/kunskap av förbättringsarbete? 
 Hur är ledningens syn på förbättringar och hur engagerar de mellancheferna? 

 
 Hur förmedlar ni mål och vision? 
 Några anledningar till ett lågt deltagande i förbättringsarbetet samt inlämnande av 

förslag? 
 Finns det några större förändringar som har ändrat processer och beteende inom 

organisationen? 
 Vad är viktiga faktorer på en arbetsplats för att få folk att engagera sig, vad saknar ni 

på Posten enligt dig? 
 Hur fungerar informationsspridningen idag, bör den utvecklas?  
 Hur engageras/uppmuntras personal till förbättring? 
 Hur uppmärksammas förbättringsarbete? 
 Har de ansvariga tillräcklig kompetens för att driva förbättringsarbete? 

 
 Sätter ni upp mål angående förbättringar? 
 Vad/vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas med förbättringar och att öka 

användningen av C2?  
 

 Hur är den allmänna inställningen bland medarbetare till förändring? 
 Behövs det enklare/tydligare system? 
 Hur uppfyller ni behovet av resurser?  
 Fanns det något motstånd emot implementering av System C2 med aspekt på 

förändringar, i så fall hur löstes detta? 
 Bör systemet profileras till enskilda distrikt pga. kultur och arbetssätt? 
 Jobbar ni med någon arbetsmodell för förbättringsarbete inom posten? 
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Bilaga 5: Enkätundersökning 
Enkätstudien som skickades ut till åtta valda enheter.  

 

1= Stämmer inte alls 2= Stämmer knappt 3= Stämmer någorlunda 4=Stämmer rätt bra 
5=Stämmer väldigt bra  

  
Utbildning  

                
          

1. Min kunskap av System C2 får mig att använda det vid förbättringar   1 2 3 4 5 
2. Posten har gett mig en utbildning av C2 så jag kan använda systemets funktioner 1 2 3 4 5 
3. Jag blir informerad om uppdateringar inom C2         1 2 3 4 5 
4. Jag har möjligheten att få utbildning av C2 vid behov       1 2 3 4 5 

  
Inställning 

                
          

5. System C2 effektiviserar/underlättar förbättringsarbetet utan att påverka mina  1 2 3 4 5 
  huvudsakliga uppgifter                        

6. Jag är positiv till förändringar             1 2 3 4 5 

7. Jag tycker det är självklart att använda mig av C2 vid registrering av förbättringar  1 2 3 4 5 
8. Jag tycker C2 är enkelt att använda           1 2 3 4 5 
9. Jag litar på att C2 ger mitt förbättringsförslag observans      1 2 3 4 5 

10. Jag tycker C2 är bra               1 2 3 4 5 
11. Jag hjälper andra att registrera sina ärenden i C2       1 2 3 4 5 
12. Jag tror att nedskärningar kan ske vid ett kontinuerligt förbättringsarbete  1 2 3 4 5 

  
Ledarskap 

                
          

13. Cheferna uppmuntrar till att komma med förbättringar genom C2   1 2 3 4 5 
14. Chefer engagerar sig för att få mig till att använda C2       1 2 3 4 5 
15. Chefen hänvisar till att enbart använda sig av C2        1 2 3 4 5 

  
Kommunikation 

              
          

16. Företaget ger mig uppskattning till att komma med förbättringar genom C2 1 2 3 4 5 
17. Jag kan få hjälp med C2 om problem dyker upp       1 2 3 4 5 
18. Jag vet vad som pågår med mitt ärende när jag har lämnat in det   1 2 3 4 5 
19. Företaget har förtydligat vikten av användandet av C2 vid förbättringsförslag 1 2 3 4 5 

  
Resurser 

                          

20. Jag har lätt att få tillgång till att använda System C2       1 2 3 4 5 

21. Jag har haft tekniska problem med System C2         1 2 3 4 5 
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Bilaga 6: Postens uppbyggnad  
Posten uppbyggnad utifrån meddelande Sverige. 
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Bilaga 7: Huvudkontor  
Intervjuer inom huvudkontoret har utförts för att kunna ta del av dess syn på 
förbättringsarbete och hinder bakom användningen av System C2. Nedan följer en 
beskrivning över de intervjuade och dess befattning.  

Peter Spangfort, Koncernfunktion Miljö & TQM: Peter har jobbat inom posten under 30 år. 
Han har jobbat bland annat med ISO 9000 14000 certifiering, byggt upp förbättringssystem 
och utbildat ledningsgrupper över hela Sverige. Idag är han kvalitetssamordnare och 
systemförvaltare för System C2 på Posten. Peter har varit en viktig kontaktperson genom 
hela studien och har gett oss en bred förståelse över organisationen och anställda. Han har 
även gett direktiv över hur Posten använder System C2 och hur informationsökningen kan 
ske inom systemet.    

Ann-Marie Sandholm, Post medelande: Har 31 år lång erafarenhet inom posten som bland 
annat produktionschef, kvalitetschef och personalvetare. Hon har varit med och byggt upp 
kvalitetssystem och är idag kvalitetsspecialist med ansvar att följa upp och stödja och har 
även ansvar för externa och interna revisioner. Ann-Marie gav en generell bild över vilka 
förutsättningar som gäller för hela affärsområdet samt en övergripande bild av hur 
systemanvändningen är mellan regionerna.  

Charlotte Jansson, Post meddelande: Charlotte har en bakgrund inom Posten som 
kvalitetsspecialist, ansvar för revisioner samt förbättringsverktyg. Idag är hon 
förändringsledare och jobbar mycket med att stötta det regionala förändringsarbetet, vara 
en länk mellan huvudkoncernen och regioner samt med organisationens arbetssätt. 
Charlotte gav en bred bild över svårigheter och barriärer som finns bakom användningen 
av System C2.   

  

 

 


