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FÖRORD 

Utvecklingschefen på det lilla detaljhandelsföretaget Demotikos AB stirrar till synes innehållslöst 
ut genom fönstret. Även då många faktorer ger en vemodig bild av företagets framtid så brinner 
han av en önskan att förnya företaget, att modernisera det, att förbättra dess kapacitet och re-
sursutnyttjande, att få det att överleva i de nya tiderna, att rädda det ...  
Men hur? Och var ska han börja?  
Och med tanke på företagets utgångsläge, är det ens möjligt? … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag vill rikta ett välförtjänat tack till min handledare Liv Gingnell för hennes gedigna  
support och hennes otroliga tålamod. Stort tack!  



Sammanfattning. Många företag står idag inför en affärssituation med stigande konkurrens, 
krympande marknader, och ökade kundkrav. Framför allt sitter många fast i ett föråldrat sätt att 
driva sin verksamhet på, som är dåligt anpassat för den allt tuffare marknaden. Den rekommen-
derade lösningen stavas ofta ”inför kvalitetstänk och börja jobba med förbättringar”. Det kan 
dock vara lättare sagt än gjort för företag utan tidigare erfarenheter från en sådan strategi, och 
med eventuella betydande brister i sin ordinarie organisationsstruktur. Demotikos AB i Stock-
holm är ett exempel på ett sådant företag.  
Avsikten med detta examensarbete är att ta fram ett förbättringsprogram särskilt anpassat för 
Demotikos AB genom att analysera olika kvalitetsfilosofier och koncept, samt att göra en utför-
lig nulägesanalys av företaget. Målet är att presentera ett förbättringsprogram tillsammans med 
en implementationsplan som är väl anpassad till företagets utgångsläge och förutsättningar och 
som samtidigt stämmer väl överens med rådande forskningslitteratur. Företaget har dessutom en 
önskan om att den insamlade kvalitetsinformationen i rapporten ska kunna ligga till grund för en 
kvalitetsintroduktionsutbildning för företagets anställda. 
Företagets behovsbild samt problemområden kartlades vi en nutidsanalys. Därefter utgick man 
från kartläggningen och jämförde den med vilka effekter olika förbättringsprogram kunde åstad-
komma. Efter ett program hittades gick man vidare till att utvärdera olika arbetsmetoder och 
verktyg. Till sist undersöktes en lämplig implementationsplan. 

 

Nyckelord. Förbättringsarbete, kvalitet, Kaizen, verksamhetsutveckling, kontinuerliga för-
bättringar (CI), kommunikation, organisation, implementering, tvärfunktionellt ledarskap, för-
slagsverksamhet, QC-cirklar, TQM, människoorienterad, kundbehov, värdeskapande, uppstart, 
igångsättning, svårigheter, förhinder. 

  



Summary. Many companies are today facing a business situation with rising competition, 
shrinking markets, and increasing customer demands. Above all, many are stuck with an outdat-
ed approach on how to run their business, an approach that is poorly adapted to the ever more 
demanding market. The recommended solution is often spelled "implement a quality mindset 
and start working with improvements". However, this can be much easier said than done for 
companies without any experience of such a strategy, as well as any significant deficiencies in its 
regular organizational structure. Demotikos AB in Stockholm is an example of such a company. 
This thesis is aiming to produce an improvement program for Demotikos AB by analyzing dif-
ferent quality philosophies and concepts, as well as making a detailed situation analysis of the 
company. The goal is to present an improvement program together with an implementation plan 
that is well adapted to the company’s current condition and at the same time consistent with 
current research literature. The company also wish to be able to use the collected quality data in 
the report as a basis for a quality introduction for its employees. 
The company’s needs as well as problem areas were identified, through a present day analysis. 
The result were compared it with what effects various improvement programs could present. 
After an appropriate program was found the project went on to evaluate various methods and 
tools. Finally, a suitable implementation plan examined. 
  
 

 

Keywords. Improvement work, quality, Kaizen, business development, continuous improve-
ment (CI), communication, organization, implementation, cross-functional leadership, sugges-
tion schemes, QC-circles, TQM, human-oriented, customer needs, value-adding, introduce, 
actuate, obstacles, barriers. 
  



Förkortningar och ordlista 

I detta stycke definieras några nyckelbegrepp. I stället för att återge begreppen i alfabetisk ord-
ning så delas dessa in i kategorier och presentationslogisk ordning. 
 
 
Kvalitetsbegrepp och koncept 
 
QC  
Quality Control står för kvalitetskontroll eller kvalitetsstyrning. ”System av metoder för att eko-
nomiskt producera varor eller tjänster som uppfyller kundens krav.” [1] 
 
TQM/TQC  
Total Quality Management/Total Quality Control står för en organiserad och systematisk före-
tagsamhet som inkluderar alla på företaget/inom verksamheten, på alla nivåer, i en strävan efter 
att höja kvaliteten och kundtillfredsställelsen på alla platser i förtaget. TQC hade sitt ursprung 
från QC där man ly. För att betona att TQC till stor del handlade om hur man driver en verk-
samhet skrevs begreppet om till TQM där management blev nyckelordet. [1], [2] 
 
 
Kaizen 
Betyder ”förändring till det bättre” på japanska. Ordet är ett vanligt ord i Japan och kan använ-
das till mycket. I verksamhetssammanhang innebär begreppet en kontinuerlig förbättring som 
innefattar allt och alla på arbetsplatsen, inklusive chefer och anställda. [1] 
 
Lean 
Är ett utbrett kundbehovsorienterat helhetskoncept att driva en verksamhet på, och baseras på 
resursbesparande, anpassningsbara och snabba arbetsprocesser. [3] 
 
Sex Sigma   
Ett mycket populärt systematiskt förbättringskoncept som togs fram av Motorola under 1980-
talets senare halva. [3] 
 
 
Verktyg för förbättringsarbete 
 
QC-cirklar  
Kvalitetscirklar eller även kallat för smågruppsverksamhet, består av en relativt liten grupp med-
arbetare som regelbundet möts för att jobba med förbättringsarbete på den enskilda arbetsplat-
sen. [1]  
 
 
PDCA 
Även kallat för PDCA-cykeln är ett problemlösningsverktyg som härrör från Deminghjulet. Med 
sina fyra faser – ”Plan, Do, Check, Action” beskriver cykeln ett arbetssätt för förbättringsarbete. 
Cykeln kan användas flera gånger på olika nivåer under ett förbättringsarbete, där varje genom-
förandedel i cykeln kan använda sig av en ny cykel. [2]  



Disposition  
Detta avsnitt beskriver kortfattat innehållet i varje kapitel i syfte att läsaren lättare ska kunna 
orientera sig i rapporten. 
 
Introduktion 
I det första kapitlet introduceras läsaren för en problembild som många företag står inför, där-
ibland det studerade företaget Demotikos AB. Det är denna problembild som ligger till grund 
för projektet. Efter denna inblick i examenarbetets bakgrund och kort bakgrundsfakta om före-
taget så specificeras även syfte och mål, samt examensarbetets avgränsningar. 
 
Metod 
I detta kapitel specificeras arbetsprocessen, samt den datainsamling och val av vetenskaplig me-
tod som använts. Sedan redogörs motiven bakom valen av litteratur som används i examensar-
betet. Därefter kommer en titt på arbetes validitet, reliabilitet och hur triangulering använts. 
 
Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras den teori som valts ut från böcker och artiklar indelade efter ämnes-
område; Kvalitet - definition och relevans, Olika koncept och filosofier, Metoder och verktyg, Nödvändiga förut-
sättningar i förbättringsarbete och till sist Implementeringen. 
 
Nulägesanalys 
Här presenteras den information sam samlats in från nulägesanalysen av företaget och från de 
empiriska undersökningarna. Nulägesanalysen är uppdelad i överblick av organisationen, och presen-
teras i ledning och resultat, kommunikationen, fortutbildning, rutiner och processer, marknad och behov och sist 
empirisk data.  
 
Analys 
I detta kapitel jämförs företagets situation och förutsättning med motsvarande teori. 
  
Diskussion 
Här diskuteras analysen och de slutsatser som legat till grund för utseendet av det anpassade 
förbättringsprogrammet för Demotikos AB. 
 
Förbättringsprogram för Demotikos AB 
Här presenteras vad de mest centrala delarna i företagets föreslagna förbättringsprogram bör 
innehålla, samt hur dess införande bör ske. 
 
Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund till examensarbetet 

Att de senaste decenniernas globalisering tillsammans med Internets enorma erövringar har lett till 
otaliga förbättringar är det nog få som inte håller med om. För företagsklimatet har denna kraftfulla 
utveckling fört med sig stora effekter, många positiva men även en del mindre önskvärda beroende på 
hur väl anpassat företaget stått inför den nya marknadsbilden. Den nya marknaden som initialt upp-
fattades av många aktörer som en uteslutande positiv upplevelse, en potentiell enorm ökning av nå-
bara kunder, fick också en mindre smickrande baksida där man snart upptäckte att man inte längre var 
lika ensam om att erbjuda sina varor eller snarlika varor till samma kundkrets. 
För den traditionella detaljhandeln är anpassningsbehoven särskilt kännbara. Även för den del företa-
gare med traditionella fysiska butiker som lyckats någorlunda med övergången till e-handel så har 
konkurrensläget blivit ännu hårdare med de senaste årens lättnader på tullar och sjunkande fraktpriser. 
[4] Trots att e-handeln slår rekord efter rekord så har allt fler små lokala aktörer fått det betydligt 
svårare att behålla sina marknadsandelar då stora internationella e-handelsföretag pressar ner margina-
lerna till ohållbara nivåer för mindre företag. Företag med liknande sortiment behöver nu mer än 
någonsin hitta nya sätt att vinna kunder. Det har blivit allt viktigare att leverera hög kundtillfredsstäl-
lelse, att skaffa sig en mer finslipad kundbehovsbild, att kunna erbjuda stor produktkännedom och 
vida kunskaper inom verksamhetsområdet, samt en utomordentlig service har blivit allt viktigare 
konkurrensverktyg för företagens överlevnad [5]. 
Hur åstadkommer man nu detta i ett sedvanligt företag i till exempel detaljhandeln? Ofrånkomligen 
ställs fler och större krav på företagets personal att leverera värde till sina kunder. Hur får man då 
personalen att komma upp till dessa nivåer? Många menar att nöjd personal jämfört med missnöjd 
personal kan göra hela skillnaden. Men hur får man nöjd personal, och hur behåller man dem nöjda 
utan att för den anledningen låta löner och annan ersättning skena? Företagens personalhantering och 
personalstrategi blir allt mer avgörande. 
En annan faktor som har stor betydelse för företagens välmående är deras förmåga att överleva ett 
scenario bestående av minskade marknader, och avstannande ekonomier. Egenskaper som att snabbt 
kunna göra nödvändiga omställningar i till exempel produktionsvolymer och att snabbt kunna få ut 
nya produkter/tjänster på marknaden, och dessutom utforma produkter/tjänster som efterfrågas. [1] 
Efter lite efterforskning på ämnet kommer man skäligen snabbt fram till att förekomsten av en funge-
rande verksamhetsutvecklingsstrategi och kvalitetsprogram på företaget kan spela en viktig, och even-
tuellt avgörande, roll i svaret på ovan nämnda frågor. Men, även om nu svaret verkar enkelt är uppgif-
ten att komma igång med ett sådant program inte lika enkel, och många företag kan känna sig hand-
fallna inför ett sådant åtagande. I litteratur om kvalitetsprogram dyker frekvent olika ledord och kon-
cept upp, såsom: kvalitetskontroll, TQM, ISO 9000, Kaizen, R-/P-kriterier, tvärfunktionellt ledarskap, 
ständiga eller kontinuerliga förbättringar, förslagsverksamhet, Lean och Sex Sigma för att nämna 
några. För ett företag utan någon tidigare erfarenhet inom detta område kan allt detta kännas förvil-
lande, avlägset och svåruppnåeligt. Om företaget dessutom har en bristfällig kommunikationsstruktur, 
och kanske till och med saknar rutiner för mer grundläggande kommunikationskanaler, som till ex-
empel regelbundna personalmöten, så kommer uppgiften med ett införande eventuellt att kännas i det 
närmaste omöjligt. 
Faktum är att det finns en hel del företag som befinner sig i just denna situation, och som samtidigt 
känner sig pressade att förändra sin situation, då man har förstått att behovet av en fungerande och 
omfattande verksamhetsutvecklingsstrategi med kvalitetstänkande är essentiell för företagets framtida 
överlevnad. Demotikos AB i Stockholm är ett exempel på ett sådant företag. 
I detta examensarbete kommer en fallstudie av företaget Demotikos AB att genomföras och analyse-
ras tillsammans med utvald litteratur, i syfte att hitta en tänkbar metod för igångsättning av ett till 
företaget anpassat kvalitetsprogram. Resultatet ska även kunna användas som hjälpmedel för andra 
företag i liknande situationer.  
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1.2 Företagets bakgrund 

Demotikos AB har verkat inom detaljhandel och grossistbranschen sedan 1987. Inriktningen har 
varierat genom åren och låg från början på videofilm och media, men har på senare år haft ett starkare 
fokus på intimprodukter såsom underkläder, intimleksaker och skönhetsprodukter. Denna verksam-
het bedrivs både via traditionella fysiska butiker samt över nätet via ett flertal webbutiker. Kundseg-
mentet består främst av privatkunder, men en del av verksamheten vänder sig mot andra företag med 
rollen som återförsäljare. De fysiska butikerna är främst inriktade på privatkunder medan ett central-
lager tillgodoser försäljningen till återförsäljarna. I en av lagerlokalerna finns även produktionen för 
webbförsäljningen så som paketering och utskick.  
Företaget har i dagsläget ett trettiotal anställda. Majoriteten jobbar i Stockholm, men företaget har 
även en grupp anställda i Helsingfors, Finland. 
Företagets omsättning har sedan 15 år tillbaka legat ganska stabilt, men har under de senaste åren 
sjunkit något, då förändringar har skett på marknaden, samtidigt som företagets utbud av varor och 
tjänster inte reformeras i samma takt. 
Författaren till detta examensarbete har varit anställd på det i arbetet studerade företaget i över 15 år. 
Han jobbar nu som driftchef och har under många år varit med och utvecklat företaget. Denna långa 
erfarenhet från företaget har gjort att författarens inblick och sakkännedom om företaget är stor. 
Under 2013/2014 kompletterade författaren sina tidigare KTH-studier med kurser inom bland annat 
verksamhetsutveckling på intuitionen för Industriella informations- och styrsystem (ICS). Under 
läsårets gång funderade författaren mycket på hur en bra kvalitets- och verksamhetsutveckling kunde 
implementeras på Demotikos AB, och ge företaget den förändring som krävs för att komma till bukt 
med flertalet av de problem som företaget redan upplevt. 
 

1.3 Precisering av frågeställningen 

Demotikos AB har förstått att man är i behov av en utarbetad verksamhetsstrategi där kvalitets- och 
förbättringsarbete står i fokus. I dagsläget saknar dock företaget en genomtänkt organisationsstruktur 
och genomarbetade rutiner. Företaget lider idag även av stora kommunikationsproblem. Frågeställ-
ningen för detta examenarbete lyder därmed: 
 

1. Hur bör ett förbättringsprogram utformas med tanke på följande aspekter: 

• Anpassning till Demotikos AB utgångsläge och förutsättningar? 

• Vilka delar av kvalitetsteorin är viktiga att lyfta fram vid en grundläggande personalut-
bildning?  

• Vilka aktiviteter och verktyg är lämpliga för företaget att använda i programmet? 
 

2. Hur bör implementeringen av förbättringsprogrammet gå till? 
 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att genom analys av facklitteratur samt analys av förutsättningarna 
hos Demotikos AB få fram ett väl anpassat och litteraturförankrat förslag till ett förbättringsprogram 
samt ett tillvägagångsätt för dess implementation. Genom att låta rapportresultaten redovisa både vad 
programmet bör innehålla, hur programmet bör sättas igång, samt vilka verktyg som är lämpliga att 
använda vill författaren ge läsaren en mer komplett referensram inför företagets kommande kvalitets-
arbete. Då författaren själv tror att det studerade företagets situation är långt ifrån unikt är förhopp-
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ningen att resultaten från studien även ska kunna vara till hjälp för andra företag som befinner sig i en 
liknande situation och som överväger att sätta igång ett förbättringsprogram. 
 
Målet med examensarbetet är att studien ska resultera i utvalda aktiviteter och verktyg som ska ingå i 
förbättringsprogrammet, samt en anpassad strategi för igångsättandet. Nyckelfaktorer för en passande 
implementering ska belysas tillsammans med eventuella fallgropar. Resultaten ska vara förenliga med 
rådande lärdomar från facklitteratur samt vara i linje med företagets egna uppsatta mål för förbätt-
ringsprogrammet. Ett sekundärt mål är att den insamlade kvalitetsinformationen i rapporten ska ligga 
till grund för en kvalitetsintroduktionsutbildning för företagets anställda.   
 
Företagets mål med förbättringsprogrammet 
Genom att arbeta med ständiga förbättringar vill företaget öka sin effektivitet och lönsamhet samtidigt som man skapar 
en trivsammare och mer stimulerande arbetsplats för sina medarbetare. Dessa resultat ska uppnås genom att låta 
kunders önskemål och förväntningar genomsyra alla produkter och tjänster, förenkla och förbättra arbetsmetoder, ta 
bättre vara på medarbetarnas kunskaper, samt skapa en högre medvetenhet hos medarbetaren om hur dennes ansträng-
ningar påverkar företaget och dess mål, samtidigt som medarbetarnas känsla av delaktighet höjs. 
 

1.5 Omfattning och avgränsningar 

Omfattningen av examensarbetet  

• Analys av facklitteratur samt andra fallstudier i ämnesområdet där användbara slutsatser kan 
dras.  

• Nulägesanalys av relevanta områden när det kommer till organisation och verksamhetsut-
veckling hos företaget Demotikos AB i syfte att få en god bild av nulägessituationen samt 
framtida möjligheter för förbättringsarbete. 

• Framtagandet av vad ett anpassat kvalitetsprogram med tillhörande verktyg bör innehålla, 
samt hur igångsättningen av programmet bör ske. Företaget har dessutom en önskan om att 
den insamlade kvalitetsinformationen i rapporten ska kunna ligga till grund för en kvalitets-
introduktionsutbildning för företagets anställda.   

 
Avgränsningar 
Omfånget av examensarbetet kommer inte att täcka själva implementationen av kvalitetsprogrammet. 
Därmed kommer det i arbetet inte kunna avgöras huruvida den framtagna planen lyckats i praktiken. 
Denna avgränsning är satt med tanke på examensarbetes relativt korta behandlingstid, vilket inte 
rimligen kan innehålla implementationsmomenten om inte dessa påskyndas avsevärt vilket i sin tur 
skulle leda till en betydligt högre risk för att hela programmet misslyckas.  
I sökandet efter ett väl anpassat kvalitetsprogram för företaget insåg författaren i ett tidigt skede att 
det finns begräsningar i vad som både kommer att vara möjligt och lämpligt att införa med tanke på 
författarens förkunskaper om företagets förutsättningar. Dessutom ligger fokus på att gå ner på dju-
pet av de behov som det studerade företaget har i syfte att hitta ett program som i grunden ett upp-
fyller dessa behov, snarare än att använda ett färdigt formulerat koncept eller ramverk. Av dessa an-
ledningar blir det därför inte aktuellt att försöka införa något av de större kända kvalitetsprogrammen 
så som helhetskoncepten Lean, Sex Sigma eller ISO 9000-familjen. Informationen som lyfts fram 
angående dessa mer komplexa koncept kommer därmed vara mycket begränsad i detta examensar-
bete.   
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2 METOD 

 
Metoden består av litteraturanalys av flera verk och artiklar inom verksamhetsutvecklingsområdet, 
samt en analys av företagets utgångsläge och organisationsuppbyggnad. Detta i sällskap med en konti-
nuerlig inhämtning av empirisk data från företaget i form av enkäter, intervjuer, och gruppmöten. 
Författarens sedan tidigare kännedom om företaget och dess situation ses också som en viktig in-
formationskälla. 
 

2.1 Genomförande 

Examensarbetet inleds med en förstudie av relevant litteratur inom ämnet. Därefter sker en fallstudie 
av Demotikos AB i syfte att få en helhetsbild av förtegets nuvarande situation och vilka förutsättning-
ar som finns. Fallstudien består av en nulägesanalys av företaget, samt empirisk data som samlas in via 
en inledande enkätundersökning och som följs upp av intervjuer och gruppdiskussioner. Resultatet 
från fallstudien kommer att ligga till grund för en ny litteraturstudie med ett mer aktivt urval av littera-
tur utefter företagets situation. Till sist kommer en analys av litteraturen och fallstudien att ligga till 
grund för hur ett anpassat förbättringsprogram med utvalda metoder och verktyg bör se ut. 

 

2.2 Datainsamling 

En mängd data kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är information som hämtas in 
för första gången och är speciellt anpassad till studien i fråga. Sekundärdata är i stället information 
som redan är inhämtad och tolkad men som absolut kan var relevant för studien. Man måste dock ha 
i åtanke att när man använder sekundärdata så kan information vara inhämtad i ett annat syfte vilket 
kan ha påverkat det tolkade resultatet. [6] 
I detta examensarbete används båda typer av datainsamling, där primärdata samlats in genom infor-
mella dialoger, kvalitativa intervjuer och enkäter samt observationer, medan den sekundära datamäng-
den består av litteratur däribland böcker och vetenskapliga artiklar. 
 

2.3 Vetenskaplig metodik 

2.3.1. Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Kvantitativ och kvalitativ forskning är två huvudkategorier inom forskning. En förenklad förklaring 
av skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att kvantitativ forskning ger svar i form av 
faktorer som man enkelt kan räkna på och kvantifiera, till exempel siffror, antal tillfällen osv, medan 
om man vill få en djupare bild av varför något händer används i stället kvalitativ forskning. [7] 
När man använder sig av kvantitativt forskning har man ofta en klar bild av vad man vill undersöka, 
och man kan med hjälp av till exempel enkätundersökningar eller strikt strukturerade intervjuer påvisa 
en redan existerande teori. Resultaten kan ofta visas upp i tabeller eller grafer. [7] 
När man i stället är intresserad av enskilda personers åsikter eller synsätt är den kvalitativa forskning-
en mer lämplig. Resultatet man vill uppnå ligger snarare i ord än i siffror. Mindre strukturerade inter-
vjuer med diskussionsfrågor är ett karakteristiskt exempel på denna typ av forskning. En djupare bild 
av det man vill studera växer fram med fler tester och så småningom även en teori. [7] 
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I detta examensarbete har en blandning av dessa olika forskningsmetoder använts. För att kartlägga 
företagets nuvarande situation används en personalenkät med färdiga svarsalternativ vilket skulle falla 
under kvantitativ forskning. Då författaren även har egna hypoteser om vad de största problemom-
rådena hos företaget föreligger kan fokusering och urvalet av frågor anpassas för att påvisa alternativt 
avvisa författarens teori, vilket även det återkopplar till kvantitativ forskning. 
De mer djupgående intervjuerna av företagets medarbetare är dock exempel på kvalitativ forskning. 
Här vill författaren förutom att ta reda på vilken åsikt medarbetarna har, också veta varför de har den 
åsikten. Dessutom är även andra mer subtila signaler och uttryck även intressanta så som till exempel 
medarbetarnas reaktioner och kroppsspråk. 

2.3.2. Metodansats - Induktiv och deduktiv metod 

 
Hypotetiskdeduktiva metoden går ut på att genom att göra observationer se om den överensstämmer 
med en på förhand tilltänkt modell (referensram) och hypotes. Med induktionsmetoden vänder man i 
stället på tillvägagångsättet, man tar i stället fram en generell teori genom att analysera observationer-
na. I detta examensarbete användes en kombination av dessa två ansatser, något som kallas för ab-
duktion [8].  
Nulägesanalysen av företaget startades med en insamling av empirisk data i form av en strikt formule-
rad personalenkät där valet av undersökningsområden och frågestrukturen bygger på författarens 
personliga erfarenheter och kunskaper om företagets situation och dess problemområden. Enkätun-
dersökningen är ett exempel på den hypotetiskdeduktiva metoden.  
När sedan all empirisk information samlats in, och nulägesanalysen av företaget är klar, så kommer 
resultatet att hjälpa till att skapa en ny bild, en referensram, av företagets situation och behov (induk-
tiv metod). Därefter kommer man att utarbeta en första version av ett passande förbättringsprogram 
utifrån den nya företagsbilden, tillsammans med slutsatser från litteraturstudien; en version som sedan 
kommer att testas i ett pilottest (ligger med stor sannolikhet utanför examensarbetes tidsrymd) för att 
se om man gjort korrekta antaganden (deduktiv metod). Om man inte är nöjd med det resultat som 
gav av pilottestet så återgår man till att omarbeta förbättringsprogrammet utifrån nya observationer 
och erfarenheter man fått av pilottestet (induktiv metod).  På detta sätt kommer metoderna att itere-
ras om vartannat. 

 

2.4 Litteraturstudie 

Urvalet av litteratur har gjorts med hänsyn till studiens område, det vill säga material om införande av 
förbättringsprogram prioriterades då studiens tyngdpunkt ligger där. Då ett av rapportens mål är att ta 
fram basfakta om kvalitet inför företagets kommande personalutbildning har även detta påverkat 
urvalet av teori och vilka sakuppgifter som lyfts fram i litteraturstudien. 
Den teoretiska referensramen består av ett flertal böcker om ämnet samt vetenskapliga artiklar, av-
handlingar och examensarbeten hämtade från olika databaser, däribland Google Scholar, Primo (KTH 
Bibliotek) samt Scopus. Sökord som använts är: förbättringsarbete, kvalitet, Kaizen, implementation, 
kontinuerliga förbättringar, uppstart, införande, succé, fallgropar, förslagsverksamhet, metodik, verk-
tyg, CI, QC, framgångsfaktorer, success factors, TQM, svårigheter, obsticales, förhinder, failure, samt 
kombinationer utav dessa. 
I litteraturstudien, och i övriga rapporten, sker källhänvisningen i IEEE-stilen, där en siffra inom två 
hakparenteser hänvisar till källan i litteraturförteckningen. Det förefaller dock att flera vedertagna 
formuleringar skiljer sig åt gällande hänvisningens placering. I det ena fallet avser källhänvisningen 
endast den sistnämnda meningen och i det andra fallet avser källhänvisningen hela ovanstående stycke. Där-
för vill rapportens författare klargöra följande; när källhänvisningen är placerad efter en punkt, avser 
hänvisningen hela ovanstående stycke.  
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2.5 Validitet 

Den empiriska enkätinformationen samlades in från samtliga medarbetare på företaget vilket gör att 
ett eventuellt missvisande urval inte kan vara någon felfaktor.  
För att säkerställa validiteten av enkätundersökningen lades stort vikt på att göra undersökningen 
anonym, informera medarbetarna om detta, samt att ingen individ kommer att ställas till svars för sina 
åsikter, utan fokus låg på den sammanlagda resultatbilden.  
En nyckelperson på förtaget var med vid utformningen av enkätfrågorna och samma person genom-
förde även ett pilottest av enkäten. Som utgångsmaterial till frågorna användes färdiga mallar för 
personalenkäter som erhölls från det specialiserade enkätföretaget SurveyMonkey [9]. Frågor med 
svarsalternativ som kunde signalera ut enstaka individer skrevs om eller togs bort helt innan enkäten 
gavs ut. 
Den underliggande information från enkätundersökningen finns dokumenterad där alla svarssedlar 
finns sparade. Resultat från enkäten har räknats fram genom enkel summering av samtliga svar och 
enkla statiska metoder har använts för att fastställa det sammanlagda resultatet, varvid validiteten av 
resultaten beräknas som hög. 
För alla intervjuer med företagets medarbetare finns svarsnoteringar sparade. Alternativet att spela in 
intervjuerna för att säkerställa att inte missa någon information valdes bort då risken för att den inter-
vjuade skulle känna sig obekväm på grund av detta och att svaren riskerade sänkt validitet. 
Författaren medger att svaren skulle kunna ha påverkats av författarens position på företaget. Dock 
togs det hänsyn till detta då intervjufrågorna fastställdes, så att frågorna inte skulle beröra några käns-
liga områden för respondenten. Författaren anser därmed att det inte heller här finns några argument 
att betvivla validiteten av svaren. 

 

2.6 Reliabilitet 

Då det under ifyllnaden av enkäten dök upp enstaka frågor om hur en del enkätfrågor avsågs tolkas, 
och faktumet att inte alla var närvarande vid ett och samma skift när svar på dessa frågor förmedla-
des, så finns det en risk att tolkningsinformationen inte nått fram till samtliga medarbetare. Dock har 
författaren noterat vilka frågor detta rör, och därför valt att inte svaren på dessa frågor ha en lika 
betydande roll i resultatanalysen. Med tanke på detta ser författaren ingen anledning till att samma 
resultat inte skulle erhållas om enkätundersökningen gjordes om.  
Huruvida resultat skulle se likadant ut på ett annat företag finner författaren inte som relevant för 
detta examensarbete, då målet är att hitta ett anpassat kvalitetsprogram för just Demotikos AB. 
Utifrån dessa kriterier så bedöms reliabiliteten som hög. 

2.7 Triangulering 

Litteraturförfattarna har inte alltid samma åsikt.  För att minska risken för missförstånd och felaktigt 
användande av litteraturfakta i examensarbetet har författaren inför val av viktiga litteraturstycken 
alltid försökt att identifiera minst en till informationskälla i litteraturstudien som förespråkar samma 
synsätt.  
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3 LITERATURSTUDIE 

 
För att kunna nå examensarbetets mål bör först kunskaper i ämnet inhämtas från erkänd litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Urvalet av exakt vad som kommer att belysas i detta kapitel baseras, enligt 
författaren, på följande kriterier.  

 Först och främst var ett av målen att klargöra vad ett, för det studerade företaget, anpassat 
förbättringsprogram bör innehålla. För att detta ska lyckas, utan att uppfinna hjulet igen, så 
inhämtas information om olika redan etablerade verkssamhetsutvecklingsprogram, filosofier 
och koncept, för att se om någon av dessa, eller alternativt delar av dessa, skulle fungera som 
en bra grund.  Även olika tillgängliga metoder och verktyg för förbättringsarbetet kommer 
att presenteras, dock med förbehållet att de är tillräckligt enkla för att passa in på ett företag 
utan tidigare erfarenhet av organiserat förbättringsarbete, och utan att sätta tröskeln för 
högt.    

 Vidare innehöll målen även att ge en bra blid om hur själva implementeringen av systemet 
bör går till. Av denna anledning kommer litteratur om metoder för igångsättning, samt vilka 
succé-faktorer respektive fallgropar som man bör ha i beaktande, studeras och introduceras 
för läsaren.  

 Då examensarbetet vänder sig till alla som tycker verksamhetsutveckling är intressant, oav-
sett förkunskaper inom kvalitetstänkandet, så kommer även orienterande historik och de ab-
soluta grunderna att belysas. Dessutom var ett av målen att den slutgiltiga rapporten skulle 
kunna användas som en grundläggande introduktion inom ämnet för företagets anställda. 
Detta innebär att inte alla delar av detta kapitel kommer ha en betydande relevans eller hän-
visas till i analys- och diskussionskapitlen, utan snarare ge läsaren en förbättrad förståelse för 
ämnet. 

Med detta sagt, påbörjas nu resan genom att i nästa avsnitt försöka reda ut vad det väl använda men 
för många ändå lite oklara [2] ordet kvalitet egentligen står.  

3.1 Kvalitet - definition och relevans 

I detta avsnitt görs en generell överblick av betydelsen av kvalitet och varför kvalitet och förbättrings-
arbete har kommit att bli en väsentlig del för verksamheter idag.  

3.1.1. Betydelsen genom historien 

Att utvecklas och förbättras är något som människan alltid har eftersträvat, och desamma gäller för 
hög kvalitet. Det finns mängder av historiska efterlämningar som på många sätt påvisar en mycket 
hög kvalitet i arbetet. Dock har det historiskt inte alltid funnits samma behov av kontroll som det 
numera finns. I det gamla hantverkarsamhället var det en mästares skicklighet och yrkesstolthet som 
garanterade för hög kvalitet. Det stora behovet av kvalitetskontroller kom först med intåget av 
industrialismen. Större företag och en drastisk kapacitetsökning gjorde att man behövde lägga in re-
gelbundna kontroller för att få en helhetssyn av verksamheten. [2] 
Till en början var kvalitetskontrollerna ämnade att fokusera på att hitta fel i de färdigtillverkade pro-
dukterna. Detta skedde genom manuell inspektion och bortsortering innan produkterna levererades 
till kunderna. Detta visade sig dock vara enormt resurskrävande och inte fullt pålitligt. Man insåg att 
god kvalitet måste byggas in i ett tidigare stadium i tillverkningsprocessen. [2] 
Under 1920- och 1930-talen började fokus i kvalitetstänkandet skifta från passiv inspektion till en 
reaktiv processtyrning. Men industrin var motvillig att göra några större förändringar och inte mycket 
hände under de kommande decennierna. Efter andra världskriget var efterfrågan stor - på allt - och 
det gick att sälja nästan vad som helst, vilket gjorde att industrin var mer intresserad av kvantitet än 
kvalitet. Men det var i just dessa tider då en mycket viktig utveckling skedde i Japan. Landet var ruine-
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rat och i svår kris efter krigsslutet och man letade desperat efter sätt att få igång landets ekonomi igen. 
Hjälp kom från bland annat USA och den amerikanska armén som ville få igång landets industrier 
igen och tanken var att japanerna skulle lära sig av den västerländska verksamhets- och ledarskapsstra-
tegin. Japanska ledare begav sig till väst för att studera industrin på plats, och västerländska experter 
bjöds in till Japan för att hålla föreläsningar. Bland dessa föreläsare fanns de amerikanska kvalitets-
pionjärerna Edward Deming och Joseph Juran som tillsammans med Walter Shewart skulle komma 
att betyda mycket för kvalitetsutvecklingen i Japan. Till skillnad från många länder i väst, lyssnade 
faktiskt japanerna till det som förelästes och tog det till sig i hög grad. Med detta som inspiration 
kunde de, i kombination med ett viktiga egna initiativ, transformera synen på hur kvalitetsarbete ska 
hanteras. Deras koncept var mer långsiktigt och mer människoorienterat än rådande tankesätt i väst, 
och japanerna förstod att det skulle ta tid innan effekten blev synlig. När effekten väl slog igenom på 
1970- och början av 1980- talet var den enorm. Västvärldens industrier chockades och många företag 
fick kapitulera inför japanerna som hade lyckats skapa högkvalitativa produkter till väldigt låga kost-
nader. Så småningom kom västvärldens industrier till insikt med att det enda sättet att säkra sin över-
levnad var att börja förbättra sig själva. Kvalitet blev det nya ledordet även i väst. Tidigare forskning 
inom kvalitetsutveckling var splittrad och osammanhängande, men nu gjordes en kombinerad ut-
vecklingsansträngning av forskare och experter från industrivärlden vilket resulterade i att ämnet blev 
en mer helhetsmässig vetenskap. Man kallade det för TQM (Total Quality Management), för att be-
tona att kvalitet ska genomtränga alla aktiviteter och alla anställda i hela organisationen. Detta till 
skillnad från det tidigare använda begreppet QC (Quality Control) vilket användes för enskilda kvali-
tetskontrollsinsatser. Dock saknades tydliga definitioner i begreppet TQM och det fanns ingen exakt 
redogörelse för vad som skulle ingå i begreppet. I många fall kallades TQM istället för TQC (Total 
Quality Control), vilket bidrog ytterligare till förvirringen. I ett senare skede började mer definierade 
och utvecklade koncept som till exempel Lean och Sex Sigma slå sig in på marknaden, och kombinat-
ioner av just dessa två är fortfarande väldigt populära. [1]- [2], [8] 

3.1.2. Vad står kvalitet för? 

Vad står då egentligen kvalitet för? Det finns många tolkningar. Masaaki Imai [1] menar att följande 
två beskrivningar är kritiska för kvalitetshantering: [1], [10] 
 

1. ”Kvalitet”: de egenskaper hos en produkt som uppfyller kundernas behov och därmed ger 
kundnöjdhet. I denna mening är innebörden av kvalitet resultatinriktad. Syftet med att höja 
kvaliteten i denna mening är att ge större kundnöjdhet som man i sin tur hoppas leda till 
ökade intäkter. Men för att få mer och/eller bättre kvalitetsegenskaper krävs vanligtvis en 
investering som medför kostnadsökningar. Högre kvalitet i detta avseende ”kostar mer”. 

2. “Kvalitet” betyder avsaknad av brister - frihet från fel som kräver omarbetning, resulterar i 
misslyckanden, missnöjda kunder eller kundreklamationer osv. I denna mening är innebör-
den av kvalitet kostnadsinriktad och en högre kvalitet ”kostar mindre”. 

               [1], [10] 
 

Detta känns upplagt för missförstånd då ett ord stavas och uttalas lika, men har olika betydelse, menar 
Juran [10]. Figur 1 utvecklar dessa två definitioner. Här förklarar Juran [10] varför vissa kvalitetshante-
ringsmöten slutar i förvirring. Kostar högre kvalitet mer eller kostar det mindre? Olika försök har 
gjorts för att särskilja betydelserna genom att till exempel lägga till orden positiv och negativ framför, 
men det var inget som fastnade. I stället behöver man ha full förståelse för de skillnader som illustre-
ras i figur 1. [10] 
 



 
 

 

9 
 

 
Figur 1 – Innebörden av de två olika betydelserna för ordet kvalitet. [10] 
 
Sörqvist [2]  är inne på tanken att de olika betydelserna av ordet kvalitet kan vara varför kvalitetsar-
bete kan uppfattas som tungrott och byråkratiskt. Numera blir det allt vanligare att i stället prata om 
verksamhetsutveckling, där innebörden är ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som om-
fattar allt och alla inom verksamheten. Syftet med detta arbete är att uppnå största möjliga kundvärde 
i alla led till lägsta möjliga kostnad. [2] 

3.1.3. Behovet av kvalitet 

I detta avsnitt undersöks behovet av kvalitetsarbete; hur det uppstår och när, och vem och/eller vad 
det är som definierar bra kvalitet. 

3.1.3.1 Klassiskt kvalitetsarbete  

Sörqvist [2] visar hur man kan göra en övergripande beskrivning av kvalitets- och verksamhetsut-
vecklingsarbete genom att dela upp arbetet i två generella huvudaktiviteter, där den första benämns 
styrning och säkring och den andra utveckling och förbättring.  Tillsammans kompletterar de varandra myck-
et väl. [2] 

• Styrning och säkring syftar på det arbete och de aktiviteter som utförs för att vidhålla en 
viss kvalitetsnivå. De kan ses som verksamhetens skyddsnät och garanterar en viss minimi-
nivå.  

• Utveckling och förbättring – är de initiativ som tas för att lyfta den aktuella nivån till en ny 
och bättre nivå. Då omgivningen runt verksamheten ständigt förändras, exempelvis genom 
ökade kundkrav eller förbättrade erbjudanden från konkurrenter, så blir det nödvändigt att 
aldrig sluta genomföra nya förbättringsarbeten. 

                       [2] 
 
Se figur 2 för en klassisk liknelse. Hjulet symbolisera utveckling och förbättring medan kilen står för 
styrning och säkring. [2] I bilden ser vi även att hjulet är uppbyggt av en version av metoden PDCA, 
till vilken vi återkommer till längre fram i detta kapitel.  
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Figur 2 – Klassisk liknelse av kvalitetsarbete [2], [11] 
 
Figur 2 visar hur hjulet och kilen är beroende av varandra för att framgång ska nås. Samma sak gäller 
för att verksamhetsutvecklingen ska bli framgångsrik. Utan utvecklings- och förbättringsaktiviteterna 
fastnar verksamheten på ett och samma ställe, och utan styrning och säkring skulle aldrig nya fram-
gångar bli bestående. [2] 

3.1.3.2 Dags för kvalitetsarbete 

Enligt Imai [1] finns det många olika strategier för att driva ett företag, men för att hårdra så kan två 
stycken nämnas; Innovationsstrategi och Kaizen. I innovationsstrategin ligger fokus på ny teknologi 
och banbrytande uppfinningar, en strategi som ofta kräver stora investeringar. Denna strategi har 
visat sig fungera väl i följande klimat: [1] 

• Snabbt expanderande marknader 

• Konsumenter som är mer orienterade mot kvantitet än kvalitet 

• Rikliga och billiga resurser 

• En tro att framgång med innovativa produkter skulle kunna uppväga trögt beteende i den 
traditionella verksamheten. 

• En ledning som är mer angelägen att öka försäljningen än om att minska kostnaderna 
                       [1] 

Imai [1] fortsätter med att poängtera att trots att vi tidigare sett denna typ av klimat så är den tiden nu 
förbi.  Kaizen-strategin, som är en process- och människoorienterad strategi, bygger på ett ständigt 
pågående arbete med små förbättringar som riktar in sig på kundens behov och som involverar alla på 
företaget. Det är en bättre anpassad strategi för dagens klimat och som kännetecknas av: [1] 

• Kraftiga ökningar av kostnader för material, energi och arbetskraft 

• Överkapacitet i fråga om produktionsresurser 

• Ökad konkurrens bland företag på övermättade eller krympande marknader 

• Ändrade värderingar hos konsumenterna och mer krävande kvalitetskrav 

• Ett behov av att snabbare introducera nya produkter 

• Ett behov av att sänka break even-punkten 
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                       [1] 
En viktig sak att notera enligt Imai [1] är att både innovation och Kaizen hjälper en organisation att 
förbättra och behålla sin konkurrenskraftighet, och att ingen av dessa inriktningar utesluter den andra. 
En kombination av båda ger med stor sannolikhet det bästa resultatet se figur 3. [1] 
 

 
Figur 3 – Utvecklingen av kvalitets- och produktionsnivåer längs en tidsaxel. I det ena fallet med 
hjälp av enbart innovation och i det andra fallet med hjälp av både Innovation och Kaizen. [12] 
 
När ett företag börjar tänka på kvalitetsbehov och införande av förbättringsarbete beskriver Sörqvist 
[2] processen som företaget genomgår med fem olika faser; slummerfasen, uppvaknandefasen, tre-
vandefasen, förändringsfasen och mognadsfasen. Dessa faser beskrivs enligt följande: [2] 

1. ”Slummerfasen” [2] – denna fas kännetecknas av ett företag där det inte finns något egent-
ligt intresse för kvalitet. Man är relativt nöjd med situationen i företaget och dess roll på 
marknaden, man upplever inget incitament för att börja verksamhetsutveckla.   

2. ”Uppvaknandefasen ” [2] – i denna fas vaknar företaget plötslig upp, ofta som följd av en 
kris som uppstått på grund av brister i hur företaget har skötts tidigare. Det finns många ex-
empel på när detta skett, inklusive de företag som kommit att bli de mest framstående inom 
kvalitetsarbete. 

3. ”Trevandefasen” [2] – Efter uppvaknandet påbörjas vanligen olika kvalitetssatsningar. I 
detta läge saknas dock både erfarenheter och kunskaper inom området och arbetet går tre-
vande. Man letar ofta efter något fungerande sätt att arbeta på och försöker kanske kopiera 
andra företag utan att först anpassa arbetet det egna företagets förutsättningar. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att detta är en naturlig fas av utvecklingen och att man inte bör för-
vänta sig att de nya investeringarna ska bära frukt med detsamma. 

4. ”Förändringsfasen” [2] – Arbete är igång men uppfyller in de förväntningar som man 
byggt upp. Systemet kan således få mycket intern kritik. Arbetet med kvalitet känns mer som 
en nödvändig kostnad snarare en bra investering. Man lägger mer fokus på genomförandet 
och resultaten än vilka koncept eller verktyg som används. 

5. ”Mognadsfasen” [2] – Efter en framgångsrik hantering och utveckling kan man nå mog-
nadsfasen där den kvalitetsinriktade verksamhetsutvecklingen blivit en naturlig del av varda-
gen. Arbete leds av en engagerad ledning som avsätter betydande resurser till förbättringar, 
och arbetet är tydligt organiserat. Det är inte alla företag som när hit, och när man väl är här 
är det inte lätt att stanna i fasen då kraven är stora på ledningen. Det finns även en risk att 
man lutas sig tillbaka och blir nöjd, något man aldrig för bli när det gäller förbättringsarbete.  

                    [2] 
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3.1.3.3 Kunden 

När man ska förbättra något så är det alltid kunden som har det sista ordet. Därför är det av stor 
betydelse att låta kunden stå i centrum när man jobbar med förbättringar. [3] 
De senaste åren har utvecklingen frångått massmarknadstänkande där tillverkaren/leverantören be-
stämt vad som ska tillverkas och fått kunderna att rätta in sig därefter. Numera med en allt större 
konkurrens och ett enormt utbud av produkter behöver tillverkarna inrikta sig alltmer på den enskilda 
kunden och olika speciallösningar. Tillverkaren behöver snabbt och enkelt kunna anpassa sig och sina 
produkter för att kunna tillfredsställa kunden. [2] 
Kvalitet definieras just som förmågan att uppfylla kundens behov och förväntningar. För att få en 
kund att tycka att en produkt har hög kvalitet behöver man alltså förstå hur kundens behov och för-
väntningar påverkar kundens tillfredställelse. Det är därför intressant att studera Kano-modellen (se 
figur 4 nedan). Där delas kundens behov upp i tre olika behov: uttalade behov, underförstådda behov och 
omedvetna behov. Uttalade behov är de krav kunden själv är medveten om, det vill säga de saker som 
kunden själv skulle nämna om denne bads lista de attribut som en produkt skulle behöva ha för att 
kunden skulle känna sig nöjd med den. Dessa attribut betecknas som förväntade attribut i figuren. [2], 
[13] 
Underförstådda behov består av de förväntade och självklara attributen hos en produkt, det vill säga 
utan att de ska behövas påtalas. Ett exempel på ett sådant attribut är att en TV ska ha en funktion för 
att man ska kunna zappa mellan kanalerna. Dessa förväntade attribut ökar inte tillfredsställelsen hos 
kunden men kommer däremot att göra kunden missnöjd om de inte är inkluderade.  Attributen be-
tecknas som bas-attribut i figuren nedan. [2], [13] 
Kunden har även omedvetna, latenta behov. När en produkt uppfyller dessa behov upplevs det som 
en värdefull överraskning. Det är svårt att ta reda på vilka dessa behov är, men om man lyckas leve-
rera en produkt med dessa attribut så kan det ge stora konkurrensfördelar. Attributen betecknas som 
attraktiva attribut i figuren nedan.  [2], [13] 
 

 
Figur 4 – Kano-modellen. Kundtillfredsställelse skapas genom att en produkt uppfyller en kund krav 
på bas-attribut, förväntade attribut och attraktiva attribut. [2], [13], 
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Som man kan utläsa av figur 4, är de förväntade attributen proportionella mot kundens tillfredsstäl-
lelse. Lyckas man inte få med bas-attributen så får detta en mycket negativ effekt hos kunden. Vise 
versa gäller de attraktiva attributen. [2], [13] 
I figur 4 visas även något som kallas betydelselösa attribut. Dessa attribut gör varken från eller till när det 
gäller tillfredställelse. Företag kan därmed avveckla dessa attribut om det skulle innebära en besparing. 
Det finns även en mer finslipad och utvecklad Kano-modellen där varje attributsgrupp delas upp i två 
olika nivåer, till exempel delas gruppen förväntande attribut upp i en grupp för högt förväntade attri-
but och en grupp för lågt förväntade attribut. Denna uppdelning görs för att kompensera för olika 
interna relevanser inom de tre ordinarie attributsgrupperna. [13] 
En aspekt att ha i åtanke är den mognadseffekt som kan uppstå i en kunds behov. Ett attraktivt attri-
but som vid en tidpunkt uppfyllde de omedvetna behoven hos kunden kan efter en tid klassas som ett 
förväntat attribut (uttalat behov) för samma kund, och på längre sikt sjunka ner till ett bas-attribut 
(underförstått behov). [2] 
För att uppfylla en kunds behov måste man först identifiera vem kunden är. Ordet kund kopplas 
traditionellt ihop med ord som köp och sälj, men numera talar man även om kunder i sjukvård och 
skolor samt andra statliga institutioner. En mer allmäntäckande definition av kunder är: ”alla som på 
något sätt påverkas av verksamheten och/eller de varor och tjänster som produceras och tillhanda-
hålls” [2]. Detta innebär att alla anställda i en verksamhet bör beaktas som kunder, då de berörs av 
verksamheten. En anställd interagerar med andra medarbetare när en vara eller tjänst produceras. När 
man bryter ner produktionskedjan i mindre processer så kan man säga att en medarbetare som jobbar 
i en av dessa processer kund till processen innan, och leverantör till nästföljande process (se figur 5). 
För att undvika förväxling med den handelsmässiga betydelsen av leverantör, vilken man benämner 
som ”extern leverantör”, använder man i stället ”intern leverantör”, när man talar om leverantörer 
inom verksamheten. Likaså talar man om interna och externa kunder. [2] 
 

 
 
Figur 5 – En verksamhet består både av externa och interna leverantörer respektive kunder. [2] (idé) 
 

3.1.3.4 Processer och flöden 

I kvalitetstänkande återkommer man ofta till processer. Så här beskriver Sörqvist [2] begreppet ”pro-
cesser utgörs i grunden av de naturliga flöden av material, produkter, individer etc. som sker i verk-
samheten då arbete bedrivs” [2]. 
En process är med andra ord de förädlingsinsatser som tillfredsställer ett kundbehov. För att studera 
processer i djupare detalj kan man dela upp en process i delprocesser, vilka i sin tur kan delas in i 
aktiviteter, och slutligen arbetsmoment (se figur 6). [2] 
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Figur 6 – Processuppdelning – från process till arbetsmoment. [2] (idé) 

3.1.3.5 Värdeorienterad kvalitet  

För att kunden ska uppfatta en produkt eller tjänst som kvalitativ så ska den uppfylla kundens behov, 
det vill säga tillföra kunden värde.  Just värde och värdeskapande används mycket i Lean. Värdet hör 
ihop med det man vinner på att förädla en produkt/tjänst genom att den genomgår en viss process. 
Det blir då intressant att titta på vilket arbete eller vilken kostnad som lades ner i processen. Man kan 
dela upp detta arbete i värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter, där den värdeskapande aktivite-
ten är det jobb som verkligen genomför förädlingen. Resten blir då icke-värdeskapande. Den icke-
värdeskapande delen i 2 delar, den ena är nödvändig icke-skapande arbete och det andra blir då slöseri och 
kallas precis det (se figur 7). Vad man eftersträvar i Lean är att reducera slöseriet eller ersätta det med 
värdeskapande arbete. [3] 
 
 

 
Figur 7 – Värdediagram. [14] 
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För att lättare identifiera slöseri har man tittat på sju huvudvarianter av slöseri (se figur 8). Dessa är: 
[3] 

• Överproduktion – att producera mer än vad den aktuella stunden kräver är slöseri. 

• Lager – att ha varor i lager binder upp kapital och medför en osäkerhet om huruvida dessa 
kan säljas till ett förväntat pris. Ett lager har även en tendens till att dölja andra typer av slö-
serier. 

• Fel och omarbete – fel eller bister samt att arbete måste göra om är en vanlig förekom-
mande störning av flödet, och har stor negativ effekt på effektiviteten.  

• Transport – onödig flytt av varor och material mellan ställen under förädlingen är slöseri. 

• Outnyttjad kreativitet – slöseri som innebär att man inte tar vara på medarbetarnas kun-
skaper och idéer.  

• Överarbete – slöseri att tillföra produktattribut som inte efterfrågas eller kunden inte är vil-
lig att betala för. 

• Rörelser – all rörelse av människor eller utrustning som inte tillför något värde är slöseri. 

• Väntan – Den tid som går när man till exempel inväntar en inleverans eller att en medarbe-
tare ska bli klar är ett mycket frekvent slöseri i de flesta flöden och processer. 

                      [3] 

 

Figur 8 – Olika former av slöseri. [15] 
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Man kan dra paralleller mellan slöseri-begreppet i Lean och kvalitetsbristkostnader, något som kan 
definieras som skillnaden mellan den rådande situationen av en process med en teoretisk fullkomlig 
process. [3] 
När man vill utvärdera ett värdeskapande i en process är det viktigt att se processen ifrån ett helhets-
perspektiv. Tittar man för nära inpå kan en delprocess se ut att fungera bra och vara genomtänkt, men 
när man ser till helheten kan det visa sig att delprocessen i stället har en negativ effekt på helheten. 
Detta beror oftast på avsaknaden av uttalade gemensamma mål att samverka mot. [3]  

3.2 Olika koncept och filosofier 

I detta avsnitt bekantar vi oss med olika filosofier och etablerade koncept som man ofta springer på i 
litteratur och i kvalitetsdiskussioner. Vi börjar med Kaizen, därefter TQM, och sist en mycket kortfat-
tad beskrivning av Lean och Sex Sigma. 

3.2.1. Kaizen 

Kaizen är en gammal japansk filosofi, ett sätt att leva. Ordet används mycket i det japanska vardagliga 
språket och det finns många olika applikationsområden för denna filosofi, men grundtanken är alltid 
densamma, nämligen kontinuerlig förbättring. När man talar om Kaizen i verksamhetsamanhang så är 
det kontinuerlig förbättring av organisatoriska processer som man inriktar sig på. Ledningsstöd och 
standardiserat arbete spelar en viktig roll i detta begrepp. I en Kaizen-organisation, har alla medarbe-
tare en aktiv roll i att upprätthålla normer och standardisering, medan ledningen ständigt förbättrar 
standarderna. [1] 
 
I boken Kaizen [1], beskriver Imai nyckeln till den japanska framgången av en konkurrenskraftig 
produktion. Kaizen definieras som filosofin bakom denna framgång, där termen Kaizen används på 
samma sätt som begreppet Lean i annan litteratur om den japanska tillverkningsframgången. Imai's [1] 
budskap till västerländska företag är följande: "Gör det bättre, förbättra alltid - även om det inte är 
trasigt, för om du inte gör det kommer du inte kunna konkurrera med organisationer som gör det" 
[1]. 
 
Kaizen-strategin har två huvudkomponenter: underhåll och förbättring. Syftet med underhållskompo-
nenten är att bibehålla de nuvarande tekniska, administrativa och operativa standarder. Förbättrings-
komponenten syftar till att förbättra gällande normer. I underhållsdelen måste ledningen först upp-
rätta riktlinjer, regler, direktiv och standardrutiner och sedan arbeta mot att se till att alla följer dessa. 
Det senare sker genom en kombination av disciplin och åtgärder för utveckling av mänskliga resurser. 
I förbättringsdelen arbetar ledningen kontinuerligt mot att revidera gällande etablerade standarder för 
att nå nästa nivå, det vill säga bli ännu bättre. Förbättring kan delas upp mellan innovation och konti-
nuerliga förbättringar (Kaizen). [16]  
 
De kriterier som ledningen kan använda för att hantera dessa processer kan vara antingen Processba-
serade (P-kriterier) eller Resultatbaserade (R-kriterier). Traditionellt utvärderas medarbetarnas  
prestationer baserat på resultat, som mäts vid slutet av varje process (R-kriterier). I Kaizen-filosofin 
uppmuntras ledningen att zooma in på de kriterier som påverkar resultaten, P-kriterierna. Exempel på 
P-kriterierna är: disciplin (1), tidshantering (2), kompetensutveckling (3), delaktighet och engagemang 
(4), moral (5) och kommunikation (6). Träning och diskussion av dessa sex kriterier med de anställda 
leder automatiskt till bättre resultat på R-kriterier enlig Imai [1]. I Kaizen är alltså vägen till resultaten 
minst lika viktiga som hur man fick resultaten, dvs. vad som påverkade processerna som skapade 
resultatet. [1] 
 
Investering i människan är ett centrat begrepp inom Kaizen. Tanken är att genom att investera i före-
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tagets medarbetare, så att de på olika sätt mår bättre, kommer i slutändan att spegla positivt på företa-
gets resultat. Investeringarna bör vara av sådan karaktär att de resulterar i bland annat att medarbetar-
na får känna sig mer delaktiga i arbetsprocessen, att deras arbete och kunskaper uppskattas, vidareut-
bildningar som ökar känslan av personutveckling, samt ökad trivsel och trygghet på arbetsplatsen. 
Man siktar även på att ”bygga in kvalitet i människor” genom att göra medarbetare kvalitetsmedvetna 
och låta detta genomsyra deras prestationer. På så sätt har man kommit en lång bit på vägen till att 
skapa kvalitativa produkter. Att göra alla på företaget kvalitetsmedvetna kräver dock utbildning och 
krafttag från ledningen. Att dessutom alla individer har en god arbetsdisciplin och känner ett stort 
ansvarstagande för sitt arbete är också viktiga beståndsdelar av Kaizen. [1] 
Ett förbättringsarbete med Kaizen kan i olika sammanhang kallas för ett Kaizen-aktivitet eller Kaizen-
event. [1] 
I Kaizen lägger man mycket vikt på en stark policykommunikation. Det vill säga att se till att företa-
gets policy (medellångsiktiga och långsiktiga riktlinjer och mål) sprids ut över hela verksamheten och 
att alla känner till den. Efter att högsta ledningen formulerat policyn och den har spridits och genom-
syrar hela verksamheten, så blir det upp till varje nivåchef/avdelningschef att bryta ner riktlinjerna i 
policyn till mätbara mål för den delen av verksamheten han/hon ansvarar för. 
 

3.2.2. QC/TQM 

Imai [1] menar att ett sätt att nå Kaizen är genom utövandet av Total Kvalitetsstyrning (TQM). Be-
greppet TQM kallas även för Företagsövergripande Kvalitetsstyrning (CWQC) för att klargöra att 
begreppet är holistiskt, det vill säga gäller för hela företaget.    
TQM är en rörelse eller filosofi med syftet är att förbättra den totala prestandan. TQM använder 
organiserade Kaizen-aktiviteter där alla i företaget deltar, såväl chefer som arbetstagare, för att göra 
systematiska och integrerade insatser för att förbättra prestanda på alla nivåer. Dessa insatser ska leda 
till ökad kundnöjdhet genom att uppfylla tvärfunktionella mål som kvalitet, kostnad, schemaläggning,  
arbetskraftutveckling, och utveckling av nya produkter. [16] 
TQM kallades innan för TQC, men gjordes om till TQM för att betona att kvalitet i stor utsträckning 
är en ledningsfråga. [3] 
Den exakta innebörden av begreppet TQM har varierat något beroende på tid och plats. I olika före-
tag har det också funnits olika variationer. [2] En intressant jämförelse kan göras genom att titta på 
skillnaden mellan västerländsk och japansk TQM-praxis (se tabell 1). 
 

TQM praxis i västvärlden TQM praxis i Japan 
Handskas med kvaliteten på produkter Handskas med kvaliteten på människor 

Tillverkarorienterad Kundorienterad  

Nedströms Uppströms 
Produktorienterad, som syftar till att upptäcka 
och eliminera defekta delar 

Processorienterad, som syftar till att förbättra 
den totala prestandan 

Ansvaret ligger på kvalitetskontrollchef Ansvaret ligger på alla, över hela företaget 

 
Tabell 1 - Huvudsakliga skillnader mellan västerländsk och japansk TQM [16] 

3.2.3. Lean och Sex Sigma 

Lean har sina grunder ifrån japansk kvalitets- och produktionsfilosofi som började användas i landets 
industrier under 1950- och 1960-talet. [2] 
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Lean är ett kundbehovsorienterat helhetskoncept för att driva en verksamhet på, och baseras på re-
sursbesparande, anpassningsbara och snabba flöden och arbetsprocesser. Lean går ut på att utveckla 
både verksamheten fysiskt och människorna kulturellt med ett mål att uppnå hög effektivitet och 
erhålla tillfredsställda kunder. Lean-konceptets grunder hittar man i japansk kvalitets- och produkt-
ionsfilosofi. Konceptet är mycket trendigt men kräver ett mycket stort engagemang för att lyckats 
med. Många delar av ovanstående Kaizen återfinns i Lean. [2] 
Sex Sigma är ett systematiskt förbättringskoncept som togs fram av Motorola på senare delen av 
1980-talet. Byggstenarna i Sex Sigma är en tydlig rollstruktur, en uniform arbetsgång (DMAIC) [17] 
och hög kunnighet gällande ett stort antal kraftfulla statistiska problemlösningsverktyg. [2]  
Namnet kommer ifrån den grekiska bokstaven sigma och används för att beteckna standardavvikelsen 
inom statistiken. Genom att studera variationerna i en arbetsprocess med hjälp av olika verktyg efter-
strävar man att reducera antalet fel. För att en process ska bli Sex Sigma-klassificerad måste antalet fel 
understiga 3,4 per en miljon felmöjligheter. Konceptet är i dagsläget ett av de absolut starkaste och 
mest använda förbättringskoncepten. En karaktäristik förekomst inom Sex Sigma är arbetsrollbenäm-
ningar såsom Champion, Black Belt och Green Belt. [3] 
Författaren har dock valt att inte ta med någon mer omfattande beskrivning av dessa två koncept då 
det redan på ett tidigt stadium bedömdes att dessa två koncept på grund av sin komplexitet inte är 
aktuella för examenrapportens ändamål.    

3.3 Metoder och verktyg  

Detta avsnitt beskriver några av de vanligaste metoder och verktyg som används i förbättringsarbete. 

3.3.1. QC-cirklar 

Definitionen av QC-cirkel eller Kvalitetscirkel är en mindre grupp medarbetarbetare som under ar-
betsprocessen frivilligt utför kvalitetsstyrningsaktiviteter, och gör det kontinuerligt som en del av ett 
program för hela företaget. Aktiviteterna består av kvalitetsstyrning, självutveckling, ömsesidig utbild-
ning, flödeskontroll och förbättringar på den enskilda arbetsplatsen. [1]  
Imai [1] visar att QC-cirklar är otroligt populär i japansk kvalitetsfilosofi och många stora företag har 
tusentals QC-cirklar igång samtidigt. QC-cirklar startades 1962 som en informell frivillig organisation 
där medarbetare kunde träffas för att diskutera arbetet. Numera är QC-cirklarna en given del av ja-
pansk företagskultur. Fördelarna med cirkel-möten var uppenbara redan efter en kort tid efter dess 
införande: [1] 

• Gruppkänslan förstärktes genom att arbeta och lösa problem tillsammans 

• Gruppmedlemmar delade och koordinerade sina respektive yrkesroller bättre. 

• Kommunikationen mellan medarbetare och ledning förbättrades, likaså mellan medarbetare 
av olika ålder och erfarenheter. 

• Arbetsmoralen höjdes i hög grad. 

• Medarbetare införskaffade sig nya färdigheter och ny kunskap, samt utvecklade mer samar-
betsvilliga attityder. 

• Gruppen blev självstyrande och löste problem som tidigare skulle lämnats åt företagsled-
ningen. 

• Relationen mellan anställda och leding förbättrades i hög grad 
                       [1] 

Sörqvist [2] skriver dock att man inte kan förlita sig för mycket på QC-cirklar, vilket han menar har 
varit en tendens i västvärlden. Endast 10 % av förbättringsresultaten kommer från kvalitetscirklar, 
vilket härrör från det faktum att gruppen fokuserar på lokala förbättringar, medan de viktiga tvär-
funktionella problemen inte behandlas i samma utsträckning. Å andra sidan har kvalitetscirklar visat 
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sig ha en väldigt stor indirekt verkan på medarbetarna och dess förmåga att lära, utvecklas och forma 
positiva attityder till förbättringsarbetet. Under 1980-talet var det många som försökte införa kvali-
tetscirklar i västvärlden, genom att kopiera japanernas upplägg. Utan anpassning till västerländsk 
kultur resulterade dessvärre många satsningar inte ouppnådda resultat och besvikelse. [2] 
En QC-cirkel är normal uppbyggd ordinarie medlemmar samt tre andra typer av medlemmar, moderator, 
koordinator och styrgruppen.  En moderator har till uppgift att leda cirkelns arbete under mötena. Koor-
dinatorn har istället till uppgift att vara till stöd för cirklarna och utgöra en viktig länk mellan olika 
cirklar och ledningen. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för hur cirklarna organiseras och 
schemaläggs. [8]  
En kvalitetscirkel leds av en gruppledare som har fått utbildning i metoder för förbättringsarbete; 
vanligen PDCA-modellen, problemlösning med de sju klassiska QC-verktygen, även benämnda som 
De 7, samt vissa statistiska analysmetoder. [2] 
 

3.3.2. Förslagsverksamhet 

Ett förslagssystem är ett individorienterat verktyg för förbättringsarbete, ett system där enskilda an-
ställda kan lämna in förslag till förbättringar. Förbättringarna får gärna vara små och relaterade till 
medarbetarens direkta arbetsplats eller närområde. [1] 
Förslagssystem = stora omvälvande och revolutionerande idéer? Den linjen är författarna till boken 
”Små idéer – Stora resultat” [18] inne på, och beskriver att många chefer och medarbetare tänker 
instinktivt att syftet med införandet av ett förslagssystem är att få in stora idéer som skapar omfat-
tande ökningar i omsättningen eller sparar in stora summor för verksamheten. Även om dessa idéer 
självfallet är välkomna så är det inte den primära tanken bakom ett förslagssystem. I stället läggs fokus 
på att systemet ska uppmuntra till inlämning av små idéer från medarbetarna. Skälen till detta är föl-
jande: [18] 

• Alla kan komma på små idéer varje dag, och små idéer är lättare att genomföra, kostar 
mindre och skapar mindre motstånd. 

• För att systemet ska bli riktigt produktivt så behövs små idéer 

• Små idéer skapar konkurrensfördelar och är mer beständiga till skillnad från stora idéer  
som oftast skapar kortsiktiga fördelar 

• Små idéer kan även komma att utvecklas till större idéer 
                  [18] 
 

Detta system genomförs med fördel i tre steg enlig Imai [1]: I det första steget måste nästan alla för-
slag från de anställda genomföras, detta för att visa de anställda att deras insatser värderas. I det andra 
steget utbildas de anställda i att lämna in bättre förslag genom att lära sig hur man analyserar ett pro-
blem och hittar lösningar för att ta bort små icke-värdeskapande moment. I den tredje och sista etap-
pen kan de ekonomiska konsekvenserna få spela en större roll i rankingen av inkomna förslag. Det är 
dock viktigt att ta hänsyn till att det enklaste sättet att döda ett förslagssystem är att ta med de eko-
nomiska fördelarna i beräkningarna redan vid uppstarten av förslagsverksamheten. Det skulle sanno-
likt innebära att de flesta idéer då inte kommer att genomföras, vilket leder till missnöje bland de 
anställda, menar Imai. [1] 
 
När det handlar om förslagsverksamheter noterar Sörqvist [2] att det inte är något nytt för svenska 
företag, utan var redan för 50 år sedan en vanlig metod för att få in idéer om förbättring. Allt ifrån 
förslagslådor till förslagskommittéer inrättades, men få företag lyckades bra med sina system, då anta-
let inlämnade förslag blev för lågt. Anledning till detta ansågs vara företagens byråkratiska regler runt 
förslagens formkrav och eventuella belöningssystem.  I japanska företag ser det annorlunda ut. En 
jämförelse visar att medan snittet på inkomna förslag låg på 0,5 stycken per år och anställd i Sverige, 
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så var motsvarande siffra 24 i Japan. Intressant nog var att den genomsnittliga belöningen ca 75 
gånger högre i Sverige än i Japan. Japanerna har visat att förslagssystem fungerar och väl därtill, så 
länge de driv på rätt sätt. Sörqvist [2] listar följande punkter som extra viktiga vid införandet av ett 
förslagssystem: [2]  

• ”Systematik för insamling” [2] – Satsa på ett väldigt enkelt system som är tillgängligt för alla. 
Försök att få alla i verksamheten att bidra med förslag. [2] 

• ”Information, propaganda och utbildning” [2] – Informera alla om hur förslagsskrivandet går till 
och hur ett förslag kan se ut. Utbilda medarbetarna så att de får förståelse för vad som kan 
åstadkommas med hjälp av systemet och vilka fördelar det kan ge. Pressa ut informationen 
till hela verksamheten. [2] 

• ”Snabb kvittens, tydligt ansvar och kontinuerlig feedback” [2] – Ett snabbt gensvar till inkomna är av 
stor betydelse. Därför kan det vara bra att införa ett tidskrav på svarsmomentet. Den som 
har lämnat in ett förslag ska dessutom alltid hållas informerad om hur det fortskrider. Ett 
sätt att hantera detta är att låta personen i fråga delta i gruppen som får i uppgift att realisera 
förslaget. [2] 

• ”Hög genomförandegrad och bra förslag” [2] – Försök att alltid genomföra de förslag som väl har 
godkänts. Annars finns det en betydande risk att förtroendet och därmed engagemanget för-
svinner hos medarbetarna. Genom att ledning och chefer löpande informerar om verksam-
hetens nuvarande situation kan man genom detta påverka inriktningen av förslag, och på så 
vis höja kvaliteten på de inlämnade förslagen. Undantaget till att alltid eftersträva bra förslag 
är att under den första tiden efter att ha infört ett förslagssystem så bör man fokuseras på att 
få igång engagemanget och kreativiteten i stället för att fokusera på att nyttan av förslagen. 
[2] 

• ”Uppmärksamhet och belöningar” [2] – Bra förslag ska belönas, detta är av stor betydelse. Dock 
kan individuella ekonomiska belöningar ge negativa bieffekter, särskilt när det gäller avse-
värda summor. I stället kan gruppbelöningar vara ett alternativ. Icke-monetära belöningar, 
såsom beröm och uppmärksamhet, är viktigare än monetära belöningar, det vill säga eko-
nomiska, och ska med fördel användas flitigt. [2] 
 

3.3.3. Verktyg   

3.3.3.1  Visuella styrsystem 

Ett visuellt styrsystem är ett sätt att offentliggöra information visuellt [19]. Exempel på ett sådant 
system kan vara en strategiskt placerad whiteboard-tavla där information visas upp angående olika  
förbättringsarbeten och deras status, se figur 9. Ett annat exempel är ett IT-system som grafiskt kan 
visa upp liknande information. Med hjälp av något av dessa system kan medarbetare hålla sig under-
rättade och skaffa sig en uppfattning om hur respektive förbättringsarbete fortskrider. Imai [1] defini-
erar visuella styrsystem som en teknik för att ge information om de olika inslagen i en arbetsuppgift, 
samt instruktioner till dessa på ett uttryckligen synligt och tydligt sätt, så att vare anställd kan uppnå 
högre produktivitet.  
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Figur 9 – Exempel på ett visuellt styrsystem där aktuella arbeten delats upp i olika faser. [19] 
 
 

3.3.3.2  PDCA 

PDCA står för Plan-Do-Check-Act, och är en populär problemlösningsmodell och använts mycket i 
samband med Kaizen-relaterade förbättringar, enligt Imai [1]. Den består av fyra faser som er cyklist 
utformade (se figur 10). PDCA-cykeln har sitt ursprung från Walter Shewhart men utvecklades till din 
nuvarande form av Edwards Deming informerar Sörqvist [2], och förklarar att det är därför cykeln 
även kallas för Shewart-cykeln eller ännu oftare Deming-cykeln. Sörqvist [2] och andra källor [20] 
beskriver cykelns fyra steg enlig följande: 

• Plan (Planera) – Inhämta fakta om sakläget och definiera problemet. Fastställ grundorsaker-
na genom att använda till exempel brainstorming eller fiskbensdiagram. Identifiera olika lös-
ningar och välj ut den som förefaller lämpligast. Utarbeta en handlingsplan för genomföran-
det och bestäm hur resultat ska följas upp. 

• Do (Gör) – Genomför de planerade handlingarna. Börja med ett pilottest om möjligt.  

• Check (Kontrollera) – Gör mätningar, gör uppföljning och evaluera resultatet. Inträffade 
den väntade förbättringen? 

• Act (Agera) – Om åtgärderna lett till förbättring bör denna permanenteras och nya rutiner 
fastläggas för det dagliga jobbet. Det är även viktigt att framgången kommuniceras och 
sprids. Om genomförande var ett pilotförsök utför nu förbättring på bred front. Vid miss-
lyckade resultat återgår man till planeringsfasen och börjar om för samma problem. 

                [2], [20] 
  
 

http://parmatur.com/wp-content/uploads/2014/11/Pulse-activity-window.jpg
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Figur 10 – PDCA-cykeln [21] 
 
  
      

3.3.3.3  5S 

När man vill minska onödiga rörelser är verktyget 5S lämpligt att använda. De fem orden som alla 
börjar på bokstaven S, kommer från det japanska språket och syftar till att införa disciplin i arbetet, så 
att det alltid är rent och snyggt samt ordning och reda på arbetsplatsen: [2] 

• Sortera (Seiri): eliminera det som inte behövs. 

• Strukturera (Seiton): organisera de saker som man önskar behålla så att de inte ligger i 
vägen, men samtidigt är lättillgängliga.  

• Städa (Seiso): rengör arbetsområdet. 

• Standardisera (Seiketsu): schemalägg regelbunden rengöring och underhåll. 

• Självdisciplin (Shitsuke): gör 5S till ett sätt att leva (rutinmässigt). 
[2] 

Vanliga resultat efter genomförandet av 5S: 

• Minskade onödiga rörelser 

• Reducerad söktid 

• Effektivare användning av golvyta 

• Förbättrad lagerhantering 

• Reducerad olycksfrekvens 

• Positiv effekt på både kunder och medarbete 
[2] 
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3.3.3.4  5 WHY 

5-Varför (5 Why) är ett av de enklaste verktygen för att identifiera orsaken till ett problem. Det kräver 
inte heller någon statistisk analys. Genom att ställa sig frågan "varför" (fem gånger är en bra tumre-
gel), kan man skala bort lager av svar som egentligen bara är effekter skapade av den grundläggande 
orsaken till problemet (se figur 11). Denna teknik utvecklades av Toyota på 1950-talet och har blivit 
ett populärt problemlösningsverktyg. [20] 

 

 
Figur 11 – Hitta rotorsaken med 5 varför. [22] 
 
När problemorsakerna är mer komplicerad kan 5 varför-metoden kännas otillräcklig. Då kan det vara 
lämpligare att använda ett orsak-verkan-diagram, till exempel Ishikawadiaram, för att lättare se hur 
orsakerna hänger ihop samt dess påverkan på problemet. [17], [23] 

3.3.3.5 De sju kvalitetskontrolverktygen 

De sju består av sju traditionella enkla problemlösningsverktyg som hjälper till att beskriva och förstå 
en mängd numerisk data från till exempel en produktionsprocess. Verktygen togs fram speciellt för 
förbättringsarbetet i japanska QC-cirklar. De sju verktygen består av: Paretodiagram, Fiskbensdia-
gram, Histogram, Stratifiering, Sambandsdiagram, Styrdiagram och Datainsamling(checklistor). Av 
dessa kommer vi nedan titta speciellt på Fiskbensdiagrammet. [8]   

3.3.3.6  Fiskbensdiagram 

Ett fiskbensdiagram likt 5 Varför används för att hitta rotorsaken, men fiskbensdiagrammet klarar mer 
komplicerade uppställningar speciellt där man vill undersöka ett problem som troligen har många 
olika orsaker. Fiskbensdiagram kallas även Ishikawadiagram efter sin uppfinnare. Ishikawadiagrammet 
hör till en grupp av diagram med samlingsnamnet Orsak-verkan-diagram. Ur samma grupp är det värt 
att nämna Träddiagram och Relationsdiagram. Vilka, tillsammans med Ishikawadiagram, utgör de tre 
vanligaste ur gruppen. [2] 
Ishikawadiagrammet är populärt att använda i grupporienterade förbättringsarbeten såsom QC-
cirklar. Konstruktionen av diagrammet inleds med att placera det problem man vill undersöka i ”hu-
vudet” på fiskbensdiagrammet och sedan rita en horisontell ”ryggrad” – i form av en pil som pekar på 
problemet (se figur 12). [2], [8] Genom ”brainstorming” eller användning av andra verktyg identifierar 
man huvudorsaker eller huvudkategorier för att sedan rita in dessa som lutande ben in mot ryggraden. 
Av erfarenhet har man lärt sig att vissa huvudorsaker är presenterade. Därför kam man ofta använda 
dessa som utgångspunkt. Dessa huvudorsaker kallas ibland för 7M och består av: management, män-
niska, metod, maskin, material, mätning och miljö. I nästa steg diskuterar och lokaliserar man vilka 
orsaker inom varje huvudkategori som bidrar till problemet. Dessa ritas in som horisontella pilar mot 
respektive huvudorsak. Sedan försöker man identifiera nästa nivå genom att hitta orsakerna till de 
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senast inritade pilarna, för att därefter upprepa samma process. På detta sätt får man en klar blid av 
orsakerna till problemet, vilket förenklar analysering och lösning av problemet. [2], [8] 
 
 

 
 
Figur 12 – Ett exempel på uppbyggnad av ett fiskbensdiagram. [24]    
 

3.4 Förutsättningar i förbättringsarbete 

I detta avsitt tittar vi närmare på olika förutsättningar som är kopplade till ett framgångsrikt förbätt-
ringsarbete. Vi börjar med medarbetare, följt av ledning, kommunikation, utbildning, motivation och 
till sist bekräftelser och belöning. 

3.4.1. Medarbetare 

Företagets anställda kommer att vara det viktigaste konkurrensmedlet på 2000-talet. Hjärnmuskler 
kommer att skapa ny teknik, men kvalificerad arbetskraft kommer att vara de armar och ben i den nya 
produkt- och processtekniken som skapar en mästare kostnadsbesparing. [10] 
Från diskussioner med många chefer från USA, Japan, Latinamerika och Europa, kan slutsatsen dras 
att det finns en form av konsensus kring tanken att Total Quality Management och ett företags fram-
gångar beror på de långsiktigt positiva insatserna från människor i förbättringsprogrammet. De före-
tag som får ut hög prestanda från sina medarbetare, där medarbetare och tekniksystemen effektivt kan 
arbeta ihop, beräknas vara de företag som blir långsiktiga. [10] 
Många förbättringsprogram fokuserar på människan för att skapa förutsättningar till trivsel och ar-
betsglädje. Struktureringen av programmet, och att hitta sätt att engagera medarbetare, ligger ofta hos 
ledningen. En förutsättning för att lyckas med att få kvalitet i varje del av förtaget är dock att varje 
medarbetare känner ett stort individuellt ansvarstagande för sin egen arbetsinsats. Medarbetaren ska 
aldrig släppa ifrån sig något till nästa steg av processen om jobbet inte slutförts eller om medarbetaren 
är medveten om felaktigheter som inte åtgärdats. Det är även varje medarbetets ansvar att aktivera sig 
i förbättringsarbetet genom att kontinuerligt ifrågasätta arbetssätt, söka förslag till förbättringar, och 
aktivt delta i förbättringsarbetet Det finns ytterligare ett ansvarområde som varje individ ska ha i 
åtanke, och det är ansvaret att bidra till en trivsam arbetsmiljö och goda relationer till andra medarbe-
tare. [3] 
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3.4.2. Ledningen 

Ett engagerat ledarskap betraktas som en extremt viktig del inom kvalitetsutveckling. Ledare på alla 
nivåer ska ha kvalitetstänkande som första prioritet. Detta gäller inte minst högsta ledningen som 
måste uppvisa ett stort engagemang, för att vara ett gott föredöme. Detta är dessutom hur det funge-
rar i Japans ledarskapsteori. I västvärlden är det i stället vanligt att allt som har med kvalitet att göra 
delegeras till en kvalitetschef eller liknande. Detta upplägg kan inte vara bra då hela organisationens 
kvalitetstänkande ligger på en person eller avdelning, trots att kvalitet är själva grunden för organisat-
ionens överlevnad. Med andra ord är det högsta ledningen som måste ha det yttersta ansvaret för 
kvaliteten. [8] 
Ledare måste vara goda förebilder när det kommer till kvalitet, och kvalitet ska genomsyra alla deras 
aktiviteter. Ledarskapet bör inte vara fokuserat på resultatet utan i stället fokusera på processerna. 
Detta betyder att ledarna bör sporra medarbetarnas arbetsstolhet och, i stället för att granska deras 
arbetsinsatser, uppmuntra dem att sträva efter kvalitet. [8] 
Imai [1]beskriver arbetsinsatserna i en verksamhet som två separata delar. Den första delinsatsen är 
förvaltning (maintenance) vilken består i åtgärder för att upprätthålla gällande arbetsnormer över hela 
verksamheten. Den andra delinsatsen är förbättring, vilket i stället handlar om åtgärder för att utveckla 
och förbättra dessa arbetsnormer. Om en verksamhet inte har infört företagsövergripande kvalitets-
styrning i någon form så består hela förbättringsinsatsen av innovation (se vänstra delen i figur 13). 
Exempel på detta utseende är många västerländska företag. Har verksamheten å andra sidan infört 
TQM/Kaizen så delas förbättringsinsatsen upp i ytterligare två delar bestående av kontinuerlig förbätt-
ring och innovation (höger delen av figur 13). Imai [1]fortsätter med att titta på hur arbetsinsatserna 
sedan fördelas över företagets olika arbetsgrupper: högsta ledningen, mellanchefer, arbetsledare och 
medarbetare, se figur 13. Notera att medarbetarna inte bidrar alls till förbättringar i den klassiska 
västerländska fördelningen, medan allt för förbättringsarbete läggs i översta skikten. I Japan ser det 
däremot annorlunda ut.  [1] 
 

 
 
Figur 13 – Västerländsk uppfattning om uppdelning av arbetsinsatser jämfört med hur samma upp-
fattning ser ut i japanska verksamheter, där företagsövergripande kvalitetsstyrning har införts. [1], [25]   
En vanligt förekommande situation på en arbetsplats är att medarbetare kommer till sina chefer och 
informerar om olika problem och brister på arbetsplatsen. Det blir då lätt att chefen lovar att fixa 
problemen och till slut tar på sig ansvaret för många åtgärder. Detta innebär att det finns stor risk för 
att problem aldrig blir lösta. Och varje gång en chef har gjort utfästelser om att åtgärda problem utan 
att fullborda dessa, minskar medarbetarnas förtroende för denne. Genom att till exempel få igång en 
förslagsverksamhet finns alla åtgärder tillgängliga visuellt, just för att ingen åtgärd ska glömmas bort, 
samtidigt som delegeringen ger en jämnare arbetsbörda. [23] 
Det är viktigt att chefer har en god människosyn och tror det bästa om sina medarbetare. Vid för-
slagsverksamhet kan det till exempel komma in förslag på en lösning av ett upplevt problem, som 
stöds av flera medarbetare, men som trots detta nekas förändringen av chefen, med en motivation 
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som lyder i stil med ”Nej, det behövs inte. Det fungerade minsann bra när jag jobbade där” eller ”Nej, 
ni/de är bara slöa”. Risken med att misstro sin personal är att det kan skapa ett ännu större problem. 
Det är viktigt att som chef inse att den viktigaste uppgiften inte är att veta bättre än sin personal, utan 
att i stället utveckla sina medarbetare, så att de i sin tur kan utveckla företaget. Som chef ska man ge 
sig tid att lyssna på sin personal, ge dem tillit och utrymme att växa, samt beröm när medarbetare når 
goda resultat. [23] 
Exempel på en ledningsfilosofi som får chefer att sluta detaljstyra och låta medarbetarna fatta egna 
beslut: [23] 

• Sätt upp mål och ange strategier 

• Organisera och decentralisera ansvar 

• Informera och utbilda för ökad kunnighet och motivation 

• Följ upp 

• Nyckelord: lyssna, initiera, delegera, motivera, följ upp    
[23]        

3.4.3. Kommunikation  

Anställda måste ha fri tillgång till relevant information. Juran refererar till något som kallas "Open 
Book Management" [10], en förvaltningsform där alla anställda får tillgång till sanningsenlig och sys-
tematisk redovisning av företagets finansiella resultat. Tanken är att låta alla se de ifyllda styrkort som 
företaget använder, samt att låta alla bidra till utvecklingen av dessa styrkort. [10] 
Kommunikation måste vara tydlig, snabb, trovärdig och faktabaserad. Anställda måste även få tillgång 
till information som inte är direkt relaterade till deras arbetssysslor. Detta kan komma att gälla in-
formation om kostnaderna för produktutveckling, energikostnader, avfallsnivåer, kostnader för avfall, 
nivåer av kundnöjdhet/missnöje, kostnad per anställd, resultatkrav, osv. I ett kvalitetsprogram förvän-
tas de anställda vara processledare, problemlösare och beslutsfattare. Öppen kommunikation är ett 
måste eftersom de anställda behöver informationen för att ta vardagliga beslut. Utan informationen 
kan de inte uppfylla sina roller. [10] 
En verksamhets anställda måste förstå verksamhetens vision, uppdrag och mål. Som ett resultat av 
detta kan de agera ur ett ägarperspektiv gällande att se till att de åtgärder sim vidtas är förenliga med 
verksamhetens vision, uppdrag och mål. [10] 
Verksamhetens vision, uppdrag och mål bör vara tydligt definierade av ledningen för att kunna ge-
nomsyra hela verksamheten. Sakliga frågor bör också meddelas, såsom vad som händer med anställ-
ningar som blir överflödiga på grund av förbättringar. Öppen kommunikation uppmuntras av led-
ningen som ett sätt att eliminera farhågor, etablera faktaorienterade beslutsprocesser, och skapa en 
rutin för att dela med sig av affärsmål och resultat. [10] 

3.4.4. Utbildning 

Att utbilda de anställda är ett kritiskt moment för att ett förbättringsprogram ska lyckas. Utbildningen 
ger utöver sakkunskaper i ämnet, även andra viktiga effekter. Ju mer kunskap människor besitter i ett 
ämne, desto minde benägna är de att kämpa emot det. Detta är anledningen till att utbildning är en så 
viktig del i att skapa ökat engagemang hos medarbetarna, samt en positiv inställning till förbättrings-
arbetes betydelse. [2]   
 
Det är lämpligt att börja med att utbilda högsta ledningen, eftersom deras stöd i förbättringsarbetet 
kommer att ha stor påverkan på resterande personal. Här bör fokus ligga på hur man utövar förbätt-
ringsarbete som ger goda resultat. För att höja motivationen hos ledningen är det bra att börja med att 
berätta vilka positiva effekter förbättringar kan leda till, samt hur arbetet med förbättringar hjälpt 
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andra organisationer att bli framgångsrika. Genom att bygga upp en positiv inställning till förbätt-
ringsarbetet hos ledningen kommer deras mottaglighet att förbättras avsevärt under utbildningen. [2] 
Därefter utbildas de ansvariga, nyckelpersonerna, om förbättringsarbetet. Här koncentrerar man ut-
bildningen på hur man hittar problemområden, grundläggande problemlösningsteknik, förbättrings-
verktyg, samt hur man organiserar och stödjer förbättringsarbete. I ett sista steg utbildas resterande 
medarbetare. [2] 

3.4.5. Motivation 

Att motivera människor som arbetar med förbättringar är en mycket betydelsefull del av ett kvalitets-
program, enligt Cullen och Hollingum [4]. De [4] fortsätter att förklara att om man är övertygad om 
att det enda som motiverar människor är fruktan och girighet, kommer man inte att komma långt, 
och framför allt kommer man att mista möjligheten att ta vara på medarbetarnas kunskaper och kana-
lisera de i riktning mot större effektivitet. Hur individen uppfattar kvalitet spelar en viktig roll i vad 
som skapar tillfredställelse i arbetet. I en välkänd forskningsanalys som gjordes av Herzberg och hans 
kollegor 1959, intervjuades 200 tekniker och kontorsanställda om vilka faktorer som påverkade deras 
tillfredställelse. Man frågade om händelser och faktorer i arbetslivet som hade fått de anställda att 
känna sig glada respektive olyckliga. Nedan listas fem faktorer som nämndes frekvent för att beskriva 
vad som fått dem att känna sig glada, men som samtidigt i varit lika frekventa bland orsakerna till att 
de kände sig olyckliga: [4] 

• Uppnått arbetsresultat 

• Uppskattning 

• Ansvar 

• Arbetet i sig själv 

• Utveckling 
[4] 

Sörqvist [2] väljer i stället att beteckna de två sista i listan som: [2] 

• Utmaningar i arbetet 

• Befordringsmöjligheter 
[2] 

När det gällde faktorer som hade omvänd effekt toppade följande faktorer listan: [4] 

• Företagets grundläggande värderingar och administration 

• Ledarstil 

• Lön 

• Personliga relationer 

• Arbetsförhållanden 
[4] 

Faktorerna med negativ inverkan kom att kallas för ”hygieniska faktorer” medan faktorer med en 
positiv inverkan kallade ”motivationsfaktorer”, alternativt ”motivatorer”. De senare varierade avsevärt 
i varaktighet och tillfredsställelse. Längst verkan hade ansvar, följt av själva arbetet samt utveckling, 
medan uppnått resultat och uppskattning – som nämndes oftast – gav en relativt kortvarig positiv 
effekt. [4] 
En annan relevant slutsats Herzberg drog av analysen var att det fanns en tvåfaktormodell. Modellen 
innebar att en uppsättning av faktorer leder till nöjd personal, medan en annan, separat uppsättning 
faktorer, leder till missnöjd personal. Herzberg menar att det inte finns ett direkt samband mellan de 
två, det vill såga at ökad hygien inte automatiskt leder till ökad motivation. Modellen innebär således 
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att för att uppnå en förbättrad trivsel och ökad produktivitet hos personal så måste ledningen erkänna 
och vidta åtgärder åt både hygieniska faktorer och motivatorer. [26] 
Med tanke på tvåfaktormodellen ansåg Herzberg att det var viktigt att eliminera missnöjet på arbets-
platsen innan man övergick till att skapa bättre förutsättningar för ökad motivation, detta eftersom det 
annars skulle motverka varandra enligt exemplen nedan: [7] 

• ”Hög hygien + Hög motivation” [26]: Den ideala situationen där anställda är mycket motiverade 
och har få klagomål. 

• ”Hög hygien + Låg motivation” [26]: Anställda har inte så många klagomål men är inte direkt 
motiverade. Jobbet ses endast som en lönecheck. 

• ”Låg hygien + Hög motivation” [26]: Anställda är motiverade men har en hel del klagomål. En 
situation där jobbet är spännande och utmanande, men löner och arbetsvillkor är inte håller 
samma nivå. 

• ”Låg hygien + Låg motivation” [26]: Detta är den värsta tänkbara situationen där de anställda 
inte är motiverade och samtidigt har många klagomål. 

                     [26] 
 
Sörqvist upplyser [2] att engagera medarbetarna till att bidra med sina kunskaper till förbättringsar-
betet kan anordnas på många olika sätt. Ett sätt är att använda sig av kvalitetscirklar eller forum, där 
deltagarna träffas regelbundet och kan diskutera problem och försöka hitta lösningar på dessa. En 
fördel med att lösa problem i grupp är den synergieffekt som skapas. [3] 
Ett annat sätt att engagera medarbetarna i förbättringsarbetet är, enligt Sörqvist [2], att sätta igång en 
förslagsverksamhet som innebär att medarbetare får lämna in förslag och idéer till förbättringar. Detta 
kan ske individuellt eller i grupp. Ett IT-system kan användas som hjälpmedel för att samla in försla-
gen vilket förenklar hantering, men dessvärre kan upplevas som krångligt för folk som inte har IT-
vana och vars användning av systemet därmed begränsas. Det finns även andra metoder som kan 
användas för att ta vara på medarbetarnas kunskaper inför förbättringsarbete. Ett exempel är att rikta 
samtliga medarbetares fokus till enskilda frågor, såsom ”veckans fråga”. Oavsett vilken insamlingsme-
tod man använder bör man tänka på att göra det så enkelt som möjligt för att alla ska kunna bidra. [3] 
Det är viktigt att försöka få förbättringsarbetet till att bli en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. 
På så sätt kommer medarbetarna att känna stabilitet och trygghet. Ju fler medarbetare man lyckas 
involvera i arbetet med förbättringar, desto mer naturligt kommer hela arbetet att kännas för var och 
en. [2] 
Det kan hända att en förbättring för vissa medarbetare inte uppskattas av andra. Då blir det viktigt att 
alltid skapa uppmärksamhet runt förbättringen och påvisa den positiva effekten den har medfört, för 
att skapa förståelse bland alla. [2] 
När man väljer ut vilka förslag som ska godkännas och genomföras ska man inte endast välja de som 
är direkt ekonomiskt fördelaktiga för verksamheten utan det är viktigt att man även väljer förslag på 
förbättringar som påverkar medarbetarnas arbetskvalitet. Det kan exempelvis innebära omstrukture-
ring av tråkiga arbetsuppgifter eller reducerad olycksrisk och tryggare arbetssituation. [2] 
En viktig del i hur man motiverar medarbetare till fortsatt engagemang i förbättringsarbetet är att ge 
positiv feedback och att uppmärksamma det redan utförda förbättringsarbetet. Detta kan göras ge-
nom att anordna speciella kvalitetsdagar och -konferenser. Framför allt är det viktigt att visa upp alla 
framgångar i förbättringsarbetet. Ett sätt att uppmärksamma dessa är att man inför kvalitetspriser som 
delas ut till grupper eller individer. [3] 
Viktigt att tänka på när man sätter igång en ny typ av förbättringsarbete, till exempel förslagsverksam-
het, är att i början fokusera på problem och förslag som är enkla att lösa och genomföra, då det i 
inledningsfasen är särskilt viktigt att visa för alla att systemet fungerar och att arbetet verkligen uppvi-
sat resultat. Välj alltså i början förbättringsarbeten som är mindre komplexa och lätt genomförbara. 
Över krångligare men kanske samtidigt mer lönsamma arbeten. [8] 
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3.4.6. Bekräftelse och belöningar 

Det finns ett tydligt samband mellan hur bra ett förslagssystem presterar och vilken typ av belöningar 
som används för att uppmuntra inlämningen av förslag. Man kan tro att belöningar av större ekono-
misk karaktär skapar ökad kreativitet hos medarbetarna, medan det i stället har visat sig att förslagen i 
ett sådant belöningssystem varit av lägre kvalitet, i jämförelse med andra belöningssystem. I figur 14 
visas en förenkling av förhållandet mellan antal idéer och storleken på belöningarna. [18]  
 

 
FIGUR 14 – Visar förhållandet mellan antal idéer och storlek på belöning i ett förslagssystem. [18] 

 
När den ekonomiska belöningen för individuella idéer blir för stor riskerar verksamheten att drabbas 
av följande problem: [18] 

• Stora behov av byråkratiskt arbete uppstår. Det tar relativt lång tid för en ansvarig att 
bedöma och fastställa det finansiella värdet av en idé. 

• Det är svårt att alltid ta rättvisa beslut, såsom att identifiera vem/vilka som kommit 
på/lämnat in idén, samt hur mycket den är värd. 

• Liten spridning i typ och urval av förslag som lämnas in. 

• Relationer mellan medarbetare kan skadas och idéer kan motarbetas av de som inte fått 
at del av ersättningen. 

• Ledningen hamnar i många svåra situationer. 
 
I stället för att fokusera på individuell prestation och kompensation kan den ekonomiska belöningen 
fördelas på hela gruppen alternativt läggas i en pott som används för att tillsammans. [18] 
Sörqvist [3] skriver att det är en komplex fråga huruvida man ska använda sig av ett belöningssystem 
eller ej, i anslutning till förbättringsarbetet. Tidigare har det varit vanligt men erfarenheter har visat att 
det sällan lyckats speciellt väl. Grundtanken är att belöningen ska öka motivationen hos medarbetarna 
för att bidra till förbättringsarbetet, till exempel genom att fler, och mer relevanta förslag lämnas in till 
ett förslagssystem Men belöningarna kan lätt föra med sig avundsjuka, individtänkande eller på annat 
sätt motverka själva syftet med dem. En belöning ska ge känslan av att man har utfört sitt vardagliga 
arbete på ett mycket bra sätt, vilket kan vara svårt om belöningarna är för höga, då det förmedlar att 
man gjort något utöver det vanliga. En belöning behöver inte heller vara monetär. Andra passande 
belöningar kan i stället vara utmärkelser, befordran eller vidareutbildning. [3] 
För att ett belöningssystem ska fungera bra måste det anpassas. Medarbetare lämnar in idéer för att de 
vill se idéerna genomförda, få bekräftelse och lösa sina och företagets problem. Belönings- och be-
kräftelsesystem måste således stödja dessa anledningar, inte motverka dem. [18] 



 
 

 

30 
 

 

3.4.7. Succéfaktorer och fallgropar 

 
Att se till att förbättringsarbete ger maximalt resultat är inte lätt, men de ganska få som faktiskt lyckas 
kan visa upp otroliga vinster och besparingar. För att undvika fallgroparna listar Sörqvist [2] tio bety-
delsefulla framgångsfaktorer inför ett förbättringsarbete: [2] 

1. ”Ledningens och medarbetarnas genuina engagemang.” [2] 
Erfarenhet visar att om ledningen har en positiv inställning till, och är engagerad i förbätt-
ringsarbetet, ger det bättre förutsättningar att lyckas. I ett omvänt läge minskas i stället chan-
serna till framgång drastiskt. 

2. ”Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning.” [2] 
En välutvecklad organisation med tydliga roller är en viktig grund för förbättringsarbetet. 

3. ”Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet.” [2] 
Det är viktigt att de nyckelpersoner som utses besitter rätt förmågor, däribland en viss grad 
av auktoritet. Det är dessutom fördelaktigt om dessa personer har tidigare erfarenhet av för-
bättringsarbete.  

4. ”Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål.” [2] 
När förbättringsarbeten som väljs ut bör kundens behov ligga som ett centralt urvalskrite-
rium. De ska även ha ett starkt fokus på att ge resultat. Man utgår gärna från prioriterade 
förbättringsmål på central nivå och bryter ner dem till passande nivå utifrån var i verksam-
heten förbättring ska genomföras. Se till att integrera förbättringsarbete med ordinarie verk-
samhetsplanering.  

5. ”Identifiering och val av lämpliga projekt.” [2] 
Fokusera på verksamhetens kroniska och mest centrala problem, och försök undvika var-
dagliga problem där kännedom redan finns. Hitta lämpliga projekt som inte är för stora, 
otydliga eller orealistiska. 

6. ”Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning.” [2] 
En enhetlig arbetsgång med utvalda effektiva verktyg rekommenderas för att underlätta ge-
mensam insikt och kontinuerlig uppföljning. Se till att ha faktabaserad information om och 
god förståelse för problemen som ska lösas. 

7. ”Kunskaper och gedigna utbildningar.” [2] 
Alla på företaget måste få goda kunskaper i förbättringsarbete. Se till att ge en gedigen och 
anpassad utbildning till var och en utifrån respektive anställds arbetsuppgifter.  

8. ”Uppföljning, verifiering och återkoppling.” [2]  
Noga uppföljning och verifiering av resultat, helst även kvantifiering. Detta är grundförut-
sättningen för att kunna återkoppla och synliggöra uppnådda framgångar, vilka i sin tur har 
stor betydelse för fortsatt engagemang och den allmänna attityden gentemot förbättringsar-
bete. 

9. ”Anpassning till verksamhetens kultur och situation.” [2] 
Verksamhetens historik från tidigare misslyckade förbättringssatsningar samt misslyckat le-
darskap kommer att påverka förbättringsarbetet. Detta gör att det är viktigt att lägga stor vikt 
på att program, metoder och arbetssätt noga anpassas till verksamhetens förutsättningar. 

10. ”Integrering med befintliga strukturer och processer.” [2] 
Om andra program eller koncept redan är etablerade, bör man integrera det nya förbätt-
ringsprogrammet med dessa. Det rekommenderas även att försöka integrera det nya pro-
grammet med verksamhetens befintliga processer och strukturer. 
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                       [2] 
 
 

3.5 Implementeringen 

I detta avsnitt presenteras olika metoder och ramverk för att sätt igång ett förbättringsprogram. 

3.5.1. Val av metod 

Sörqvist [3] nämner tre olika sätt att implementera ett förbättringsprogram; Totalt införande, Stegvis 
införande samt Implementering under befintliga koncept.  
Vid ett totalt införande införs förbättringsprogrammet samtidigt över hela verksamheten. Man kraft-
samlar, utbildar alla anställda och kör igång på bred front. Sörqvist [2] poängterar fördelar och nack-
delar med denna modell. Fördelar är bland annat att man får stor synlighet och uppmärksamhet vilket 
gör det lättare att få med sig alla. Det blir även lättare att få in de resurser som behövs för program-
met eftersom hela införandet är sanktionerat och planerat från högsta ort vid denna typ av införande. 
Nackdelarna är att det är kritiskt att man just behöver ledningens stöd och djupa engagemang för 
programmet och att de måste vara villiga att lägga mycket tid på att visa sin support. En annan nack-
del är att man satsar väldigt stort vilken gör att man kanske bara har en chans på sig att lyckas med 
införandet. Skulle man behöva starta om kan resurser vara förbrukade och förtroende och stöd kan 
ha minskat. [3] 
Stegvist införande innebär att man inför programmet i etapper. Man kan välja ut och fokusera på 
delar av företaget eller delar av programmet och med tiden utöka med fler delar tills hela programmet 
är på plats. Denna typ av införande kräver mindre resurser och blir inte lika riskabelt eftersom man 
kan testa sig fram tills man hittar rätt. Att misslyckas med någon enstaka del får inte så stora konse-
kvenser och det blir lättare att starta om. Nackdelarna med ett stegvist införande är dock att förbätt-
ringsarbetet blir mer oklart och samtidigt som det blir svårare att få ledningen att avsätta tid och re-
surser till programmet. Med en till synes mindre engagerad ledningen blir det även svårare att få igång 
engagemanget från medarbetarna. [3] 
Den tredje typen, implementering under befintliga koncept, används när det redan finns ett befintligt 
program inom verksamheten som man önskar utöka med nya delar. [3] Denna typ är dock inte aktuell 
i detta examensarbete då företaget Demotikos AB inte har några befintliga förbättringsprogram. 
Genom analys av 54 empiriska studier om TQM kunde Mosadeghrad [27] identifiera 54 olika hind-
rande orsaker för att framgångsrikt införa TQM. Genom att gruppera och analysera korrelationerna 
mellan dessa orsaker framgick det att de tre främsta orsakerna till att ett TQM införande misslyckas 
var: [27] 

• Ett ineffektivt TQM program  
• Olämpliga metoder för genomförande TQM  
• En olämplig miljö för att genomföra TQM  

[27] 
Mosadeghrad [27] fann även att de orsaker som omnämnts oftast för att förklara misslyckandet var 

• Otillräcklig utbildning 
• Brist på medarbetarnas engagemang 
• Brist på stöd från högsta ledningen 
• Otillräckliga resurser 
• Bristande ledarskap 
• Avsaknad av en kvalitetsinriktad kultur 
• Dålig kommunikation 
• Brist på en plan för förändring 
• Medarbetarnas motstånd till förändringsarbetet 
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 [27] 
 

För att drastiskt öka sina chanser att lyckats med införandet av TQM måste uppmärksamhet visas till 
dessa hindrade orsaker, samt att en gedigen plan utformas för att bemöta dessa. [27] 
 

3.5.2. Implementeringsfaser 

I en artikel [28] från 2012 identifierar författarna Meyers, Durlak och Wandersman 14 kritiska steg för 
en generell implementering, genom att analysera och jämföra 25 olika existerande ramverk som an-
vänts av företag de senaste åren. De olika stegen delas upp i fyra faser, och för varje steg läggs även 
viktiga frågor och åtgärder fram som ska behandlas i turordning för att kvalitetssäkra implementering-
en. Nedan återges de 14 stegen: [28] 
 
 
Fas 1: Inledande överväganden 
 
1. Behovs- och resursbedömning 

• Varför gör vi det här? 
• Vilka problem eller villkor kommer förbättringsarbetet adressera (dvs. behovet av just denna 

typ av förbättringsarbete)? 
• Vilken del(ar) av verksamheten och vilka i verksamheten kommer att gynnas av förbättrings-

arbetet? 
 
2. Passningsbedömning 

• Hur väl passar denna typ av förbättringsarbete in? 
• Hur matchas verksamhetens uppdrag, prioriteringar, värderingar och strategi för tillväxt?  
• Hur matchas olika kulturella preferensgrupper som deltar i aktiviteter? 

 
3. Kapacitet/beredskapsbedömning 

• Är företaget redo för det här? 
• I vilken grad anses organisationen ha viljan och medlen (dvs. tillräckliga resurser, kompetens 

och motivation) att genomföra förbättringsarbetet? 
• Är organisationen redo för en förändring? 

 
4. Möjlighet till anpassning 

• Ska det planerade förbättringsarbetet ändras på något sätt för att passa värdinställning och 
målgrupp? 

• Vilken respons ger personalen hos värden angående det föreslagna förbättringsarbetet? Vad 
tycker de måste ändras för att göra det framgångsrikt? 

• Hur kommer förändringar i förbättringsarbetet att dokumenteras och övervakas under ge-
nomförandet? 
 

5. Stödjande klimat 
• Har vi äkta och tydliga stöd för detta förbättringsarbete från: 

o Chefer och nyckelpersoner med befogenhet att fatta beslut i organisationen? 
o Medarbetare som kommer att utföra förbättringsarbetet? 

• Har vi effektivt behandlat viktiga frågor, orosmoment eller motstånd till detta förbättrings-
arbete? 

• Vilka eventuella hinder för genomförandet måste ses över? 
• Finns det en eller flera personer som kan inspirera och leda andra att genomföra förbätt-

ringsarbetet och dess tillhörande praxis? 
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• Hur kan organisationen bistå mästare i arbetet med att främja och bibehålla stödet för för-
ändring? 
 

6. Uppbyggnad av organisationens kapacitet 
• Vilken infrastruktur, kompetens och motivation i organisationen behöver förstärkning för 

att säkerställa att förbättringsarbetet kommer att genomföras på ett tillfredsställande sätt? 
 

7. Personal rekrytering och underhåll 
• Vem/Vika kommer att genomföra förbättringsarbetet? 
• Vem kommer att stödja utövarna som genomför förbättringsarbetet? 
• Krävs några justeringar i befintliga personalroller för att säkerställa att det finns tillräckliga 

personalresurser för genomförandet? 
 

8. Inledande personalutbildning 
• Kan tillräcklig utbildning erbjudas för att lära ut varför, vad, när, var och hur inför det plane-

rade förbättringsarbetet? 
• Hur kan vi se till att utbildningen omfattar den teori och filosofi som krävs för att utövare 

ska uppnå tillräcklig kompetens om hur man tillämpar förbättringsarbetet? 
 
Fas två: Struktur för genomförandet 
 
9. Gruppindelningen för genomförandet 

• Vem kommer att ha ansvaret för att organisera genomförandet? 
• Kan vi utveckla en stödgrupp med kvalificerad personal att arbeta tillsammans med de som 

utför förbättringsarbetet? 
• Kan vi specificera roller, processer, och ansvar för dessa gruppmedlemmar? 

 
10. Plan för genomförande 

• Kan vi skapa en tydlig plan som innehåller specifika uppgifter och tidsramar för att öka an-
svarsskyldigheten under genomförandet? 

• Vilka utmaningar kan vi möta proaktivt för att genomförandet ska bli så effektivt som möj-
ligt? 

 
Fas tre: Pågående stödstrategier 
 
11. Teknisk assistans/coachning/handledning 

• Kan vi ge nödvändig tekniskt assistans för att hjälpa organisationen och utövare att handskas 
med oundvikliga praktiska problem som kommer att utvecklas när förbättringsarbetet börjar? 

12. Processutvärdering 
• Har vi en plan för att utvärdera relativa styrkor och begränsningar i implementationen av 

förbättringsarbetet medan tiden går och programmet utvecklas? 
13. Feedback-mekanism 

• Finns det en effektiv process genom vilken de viktigaste resultaten från insamlad data i sam-
band med genomförandet kommuniceras, diskuteras och åtgärdas? 

• Hur kommer uppgifter om genomförandet att behandlas och spridas till alla inblandade i 
förbättringsarbetet (till exempel intressenter, administratörer, supportpersonal och utövare)? 

 
Fas fyra: Förbättra framtida tillämpningar 
 
14. Lär av erfarenhet 

• Vilka lärdomar kan dras efter införandet av detta förbättringsarbete och hur kan dessa spri-
das vidare till andra? 

                [28] 
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Cullen och Hollingum [4] beskriver hur man inför ett kvalitetsprogram (Total Kvalitet) och får konti-
nuerlig förbättring att bli en permanent verksamhet. De menar att man gärna delar upp ämnet i 
mindre delar när man informerar om kvalitet och kvalitetsprogram, till exempel människor, struk-
turer, system och metoder. Att göra samma uppdelning vid införandet är också att föredra rent orga-
niseringsmässigt, så länge man inte tror att man kan starta upp programmet bitvis genom att bara köra 
aktiviteter inriktade på enbart människor och vänta med resterande delar. Alla delar måste samverka 
vid införandet och aktiviteter bör drivas parallellt i varje del. Vidare menar de att införandet bör följa 
en särskild process för att lyckas. Processen innehåller sex huvudfaser:  [4] 

• Nulägesanalys 

• Företagsledningens engagemang 

• Medvetenhet i hela företaget 

• Planering 

• Införande 

• Utvärdering 
[4]  

Nedan förklarar Cullen och Hollingum [4] vad som menas med varje fas och vad fasen innebär: 
Nulägesanalysen bör ses som en diagnos för hur anpassat företaget är till sina uppgifter, gällande männi-
skor, system och teknik och metoder. Man tittar bland annat på om det saknas något i företagets 
struktur- eller system. Som checklista kan man till exempel använda SS-ISO 9000. Om något saknas 
måste man korrigera detta innan man går vidare. Även attityder och medvetenhet inom kvalitet bör 
undersökas för att fastställa på vilken nivå företaget ligger. Detta kan göras genom att ställa några 
frågor till nyckelpersoner. Exempel på frågor som bör vara med är ”vad är kvalitet för dig?” och ”vem 
i företaget har det största ansvaret för kvalitet?”. En annan viktig del av diagnosen är en undersökning 
av kvalitetskostnadsstrukturen, det vill säga vilka och hur stora möjligheterna är till kvalitetsförbättring 
på företaget. Det rekommenderas här att räkna lågt. [4]   
Företagsledningens engagemang och åtagande är vitalt. ”Om inte ledningen ger direktiv finns inga skäl till 
varför någon skulle följa efter och utan engagemang från företagsledning är varje försök att införa 
Total Kvalitet bara ett slöseri med tid och pengar” [4]. Ett sätt att testa engagemanget hos ledningen 
är att se om de går med på att närvara på ett tredagarsseminarium om kvalitetsprogrammet och dess 
potentiella inverkan på verksamheten. Seminariet bör innehålla, förutom utbildning, tid för att utar-
beta grundläggande riktlinjer och en översiktlig handelsplan. Riktlinjerna bör bestå av ca 20 korta och 
konkreta punkter. Handlingsplanen bör vara inriktad på att ta till vara på de största möjligheterna som 
identifierades genom nulägesanalysen. Vidare rekommenderas att vd:n själv bildar en styrgrupp som 
består av funktionschefer och att vd:n åtar sig ordförandeposten. Styrgruppen bör mötas en gång i 
månaden för att diskutera kvalitetsprogrammet, omarbeta riktlinjer och mål samt tillhandahålla direk-
tiv. Bildandet av styrgruppen ger en insiktsfull effekt på både ledning och medarbetare, men fram allt 
är detta ett bra sätt att i början på programmet säkerställa att dessa uppgifter sköts ordentligt. Med 
tiden kan sedan gruppens funktion infogas i det regelbundna ledningsgrupparbetet. [4] 
Oavsett medvetenhetsnivån på företaget finns det alltid ett behov av att förklara kvalitetsbegreppen (igen). 
Föredraget bör innehålla en förklaring till vad kvalitet är och varför det är viktigt. Man bör undvika 
stora slagord, utan i stället betona de åtgärder som ska vidtas och vilka målen är, till exempel ökad 
konkurrenskraft.     
Vid planering av vilka projekt som ska köras först så rekommenderas man att välja några projekt som 
har stor möjlighet till snabba och stora vinster. Detta skapar entusiasm menar Cullen och Hollingum 
[4]. En arbetsplan bör innefatta mål och milstolpar, erforderliga resurser, kostnader och prognostice-
rade vinster. Dessa vinster bör sedan jämföras med den ursprungliga uppskattningen av kvalitetskost-
naden. [4] 
Införandet bör alltid börja med ett pilotprojekt, eftersom det är mer hanterligt och medför en lägre 
kostnad. Om pilotprojektet lyckats är detta ett bra sätt att skapa entusiasm inför införandet i full skala. 
Vidare är följande viktiga punkter att lägga på minnet: [4] 
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• ”Kvalitetsprogrammet är inget engångsprogram” [4]. Förbättringar måste byggas in i systemet. Ett 
sätt att göra detta är att kontinuerligt sätta upp nya kvalitetsmål för varje funktionschef. För 
att sedan nå målen krävs planering och samverkan mellan funktionschef och underordnade. 
Planering kräver i sin tur resurser som måste viktas mot det arbete som behövs läggas ner på 
en önskad förbättring. Sedan är det ledningens uppgift att prioritera och allokera resurserna. 
På detta sätt blir kvalitetsförbättringar en del av den gemensamma företagskulturen. 

• ”Kvalitetsprogram börjar och slutar med utbildning” [4]. Överdimensionerad utbildning betalar sig i 
form av smidigt genomförda projekt. 

• ”Total kvalitet” [4] handlar om förbättring av den totala verksamheten. Vinster bör kvantifie-
ras och rapporteras. På så sätt vidmakthåller man engagemanget från företagsledningen. 

                       [4] 
 
Ytterligare litteratur som granskats i detta examensarbete är en rad tidigare examensrapporter [29], 
[30], [31], [17], [32], [33], [34], [35], [36] i samma eller närliggande ämnesområde. Dessa rapporter 
användes främst för att kunna triangulera teorier redan upptagen i denna rapport. Även en nysläppt 
doktorsavhandling [37] från Chalmers Universitet kommer att hänvisas till i diskussionsdelen av 
denna rapport.    
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4  NULÄGESANALYS AV DEMOTIKOS AB 

 
För att kunna plocka fram ett förbättringsprogram som är väl anpassat till företaget behövde man 
först få en större inblick i hur verksamheten drevs och hur organisationen var uppbyggd. Följande 
informationsområden beaktades för att få en komplett nulägesanalys: människor, system, teknik, 
metoder, attityder och kvalitetskostnadsstrukturen [4]. 
Information om företaget kom att hämtas in via tre separata insamlingar. Den första bygger på före-
tagets driftchef (till lika författaren) egna erfarenheter och kunskaper i företaget dokumenteras. Däref-
ter användes en stor personalenkät för att presentera ett bredare synsätt på företagets situation. I det 
tredje och sista steget utfördes en intervju med de flesta medarbetarna i syfte att fånga upp en djupare 
insikt i hur medarbetarna upplevade arbetsplatsen och arbetssituationen.  
 

4.1 Driftchefens företagsredogörelse 

Tack vare driftchefens många verksamma år i företaget i en rad olika ansvarsroller, kan denne ge 
följande återspegling av företaget.  

4.1.1. Överblick av organisationen 

 

 
 
Figur 15 – Organisationsöverblick Demotikos AB 
 
Företaget är toppstyrt med några få människor som bildar en ledningsgrupp. Det finns några specifi-
cerade ansvarsområden fastlagda, men det är i praktiken ofta flera personer som delar på ansvarsrol-
lerna, vilket gör att ansvarsbilden inte alltid är tydlig. Om man tittar på hur organisationen ser ut på 
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pappret (se figur 15), så är den praktiska verkligheten definitivt mer komplex och oöversiktlig. Ett 
problem är att alla ansvarsrollerna inte är tillräckligt kommunicerade, samt att olika led i ansvarsstruk-
turen många gånger inte respekteras och hoppas över i vid beslutsgångar, vilket leder till en hel del 
förvirring och osämja. Orsaken till denna oordnade struktur har att göra med företagets historik. 1985 
startades företaget upp som ett ”två-manna”-företag och snart behövde duon mer personal, vilket 
ledde till att man anställde familjemedlemmar. Företaget växte och så småningom påbörjade man en 
mer traditionell rekrytering. Inom verksamheten började officiella titlar sakta ta form (förutom de 
obligatoriska så som vd) däribland personalchef, inköpschef, tekniskansvarig, ekonomiansvarig och 
överordnad driftchef. Arbetsuppgifter och ansvarsområden skrevs dock aldrig ner på papper, och 
saknas än idag. En mer finfördelad ansvarsstruktur saknas, så som till exempel officiella butikschefer i 
företagets tre butiker, vilket är något som butikspersonalen efterfrågat under en längre tid. 

4.1.2. Ledning och resultat 

Den nuvarande vd:n fick ta över positionen för tre år sedan efter den tidigare vd:ns bortgång. Både 
den bortgångna och den nuvarande vd:n var med och grundande företaget. Den tidigare vd:n hade en 
väldigt aktiv ledarstil och var mycket kreativ med många nya idéer och innovationer, vilket passade 
företaget relativt bra under en stadig ökningsperiod de 20 första åren. Organisationstekniskt fanns det 
dock en hel del att önska. Väldigt få arbetsrutiner var fastlagda och all arbetsinsatskontroll sköttes av 
vd:n personligen. I en till synes förkärlek till oreda genomfördes väldigt få datainsamlingar för någon 
typ av statiskt feedback eller kontroll.  
Toppstyrningen var på gränsen till totalitär där väldigt lite ansvar delegerades bortom de två personer 
som utgjorde ledningen. När nya frågeställningar dök upp gick frågan vidare till vd:n som var den 
som beslutade i nästan samtliga fall. Ledningen såg på företagets personal som ett nödvändigt ont, 
något man var tvungen att ha men som helst ville slippa. De två grundarna hade under en längre tid 
varit bosatta i USA där de också drev företag, vilket möjligen föranledde denna överdrivna tolkning 
av ett västorienterat förhållningssätt till sin personal. Man försökte systematiskt spara in på personal-
kostnader genom att hålla lönerna minimala och föraktade allt som hade med personalvård att göra. 
Den gängse svarsinställningen gällande missnöjd personal var att gilla läget eller säga upp sig. Missnöjd-
heten bland personalen var utbredd och personalomsättningen var hög till följd av detta, där en an-
ställd normalt stannade hos förtaget i 1-2 år.  
Företaget, med dess olika verksamheter, var väldigt svårt att överblicka. Då man i slutändan var till-
räckligt nöjd med den vinst som genererades så var inte incitamenten stora nog att göra något åt sa-
ken. Med åren insåg man dock att det blev omöjligt att hålla en koll på alla varor och tjänster utan att 
organisera upp vissa delar av verksamheten. Driftchefen, som vid denna tidpunkt var nyanställd på 
företaget, var en av initiativtagarna till detta och var själv delaktig i byggandet av de olika IT-system 
som togs i bruk. I och med införandet av systemen fanns nu även möjligheter att förenkla arbetspro-
cesserna avsevärt för personalen. Rutiner fastslogs eller omarbetades, och nu kunde även vissa kon-
troll- och statiskverktyg byggas in. Uppdaterade versioner av dessa system används än idag av företa-
get, och har nu vuxit till ett komplext och skräddarsytt affärssystem som utgör stommen av verksam-
hetens IT-miljö och arbetsgången.  
Samma typ av uppdateringar och förbättringar gäller tyvärr inte många andra delar av företaget. Atti-
tyden mot personal har förbättrats något, men personalen betraktas fortfarande som en belastning för 
företaget istället för en tillgång. Detta utgör dock inte längre en uniform ståndpunkt hos ledningen. 
Driftchefen har själv helt andra värderingar och aspirationer gällande personalpolitik, och har i takt 
med sitt ökade inflytande i företaget kunnat påverka situationen en del. Han är övertygad om att per-
sonalen kan utgöra en enorm tillgång för företaget, och att det finns ett samband mellan hur man 
behandlar sin personal och vad man får tillbaka från dem. Han tror dessutom att detta är direkt relate-
rat till företagets framgång. Tyvärr har det hittills inte skett någon konkret förändring i form av mer 
utbildning eller personalvård, men den nu mer humana attityden gentemot personalen kan förklara 
det faktum att personalen stannar längre hos företaget än tidigare. Det är dock en lång bit kvar innan 
åsikterna i ledningen möts om hur man bäst ska ta tillvara på sin personal. 
Ledarstilen i sig har knappt förändrats efter att den nya vd:n tog över. Däremot har han en mer låg-
mäld profil och den personliga arbetsinsatskontrollen har nästan försvunnit helt. Samma gäller för 



 
 

 

38 
 

kreativiteten och förändringsidéerna. Idag ser företagets utbud av varor och tjänster nästan identiskt 
ut med hur det såg ut för tre år sedan när nya vd:n tog över. Företaget befinner sig i någon form av 
stiltje där man sakta ser hur företagets service, marknadsandelar och avkastning försämras, då varken 
innovationer eller små kontinuerliga förbättringar nyttjats. Den nya vd:n håller interaktionen mellan 
honom och personalen på en minimal nivå, och via intervjuer med personal så står det klart att man 
tycker att han visar upp lågt engagemang och i vissa fall ren likgiltighet. Även om dagens vd saknar 
tillräckliga innovations- och förvaltningsegenskaper så är det driftchefens uppfattning att förvalt-
ningsdelen ligger honom närmare till hands, och med lite utbildning och mer tillgängliga rörelsein-
formation, så kommer en godkänd nivå av förvaltningsskötsel kunna uppnås.   
 

4.1.3. Kommunikationen 

Kommunikationen mellan ledning och övriga anställda är ofta sporadisk med väldigt få förplanerade 
möten. Det senaste officiella personalmötet där majoritet av de anställda samlades samtidigt hölls 
2009, dvs. för sex år sedan. Den knappa informationsförmedlingen som funnits har i stället skötts via 
lappar och genom att den personal funnits på plats när informationen lades fram, ombetts att föra 
den vidare till resterande personal på arbetsplatsen; till exempel genom att informera nästa skift, som i 
sin tur ombes informera nästföljande skift, osv.    
Även då chefer många gånger frågat personal och lyssnat på deras åsikter inför en förändring av ruti-
ner har sällan hela personalstyrkans åsikter hämtats in.  
Det har inte funnits något etablerat system eller tillvägagångssätt för något meningsutbyte från perso-
nalens sida, vilket bidragit till att det varit väldigt begränsat. De personalåsikter som når ledningen är 
oftast genom att någon utav de mer engagerade i personalen griper tag i en förbispringade chef under 
ordinarie arbetstid för att framföra sina eller sina arbetskamraters synpunkter. 
En egenskap hos företaget som försvårar möjligheten till personalmöten och informationsspridning 
är att butikerna har öppet dygnet runt alla dagar om året, vilket gör att det inte finns någon naturlig 
tidpunkt där samtliga medarbetare är på arbetsplatsen samtidigt.  
 

4.1.4. Fortutbildning 

Under företagets 30-åriga historia har endast ett fåtal tillfällen för vidareutbildning erbjudits för de 
anställda. Detta kan härledas till följande: personalomsättningen var väldigt hög under de första två 
decennierna, anställningstiden varade i regel varade 1-2 år, arbetstagaren var ofta i åldern 20-25 och 
såg arbetsplatsen som tillfällig. Detta gjorde att ledningen inte såg att det varken fanns tid eller anled-
ning för ytterligare utbildning utöver den initiala utbildningen en nyanställd fick för att komma ingång 
med jobbet och kunna utföra sina direkta arbetsuppgifter. En annan anledning till avsaknaden av 
vidareutbildning var att behovet för mer specialiserad kunskap hos butikspersonalen inte var speciellt 
efterfrågad av kunderna. Produktutbudet bestod av varor som inte behövde en närmare presentation 
och kunderna kunde och ville ofta själva välja ut sina varor utan någon närmare interaktion med de 
anställda. Tittar man på hur det sett ut i företaget de sista 5-10 åren så har läget förändrats avsevärt. 
Personal har valt att stanna längre och anställningstiden i dagsläget ligger i snitt på 6-7 år. Varuom-
sättningen har stegvis bytts ut till produkter som kräver mer specifik produktkännedom, och det är 
även något som efterfrågas av kunderna i allt högre utsträckning. Vad orsaken är till att ingen vidare-
utbildning av personalen skett under de senaste åren, trots att man noterat ett behov på marknaden, 
verkar svårare att få ett berättigat svar på. Troligtvis ligger förklarningen i en brist av förståelse för 
vidareutbildningens relevans hos ledningen. 
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4.1.5. Processer och rutiner 

Företaget kan delas upp på ett par olika verksamhetsfunktioner: butiksverksamhet, internet- och 
webborderförsäljning, produktion av övriga IT-tjänster, grossistverksamhet samt lagerhållning med 
”drop shipping”. I varje varsamhetsfunktion existerar flera huvudprocesser då flera olika tjänster 
tillhandahålls. I butiksverksamheten kan följande tjänster, och därmed och tillhörande huvudproces-
ser, ges som exempel:  

• Försäljning av varor i olika varukategorier (kläder, intimtillbehör, intimleksaker, film och go-
dis) 

• Visning av film  

• Uthyrning av film både i butik och via webben 

• Internet café 

• Anordna events 
   

När det gäller arbetsrutiner och verksamhetsprocesser har man till viss del samarbetat med personal 
och lyssnat på önskemål/klagomål, men det finns ingen fastställd rutin för hur detta ska ske, och 
många gånger ändras processerna utan att anställda tillfrågas. 
De anställda förväntas självständigt klara av många olika processer då många i personalen roterar skift 
med varandra. Detta kräver god kännedom om de olika systemen som ingår i varje process. Doku-
menterad handledning för utförande av processen finns i några fall men saknas helt i minst lika 
många.  
Det är driftchefens åsikt att de anställdas erfarenheter är något som företaget borde ta vara på bättre 
och värdesätta högre, då man har mycket att vinna på det. Dock saknas det något anpassat forum eller 
system föra att hantera denna uppgift. 
Företaget har ingen tidigare erfarenhet med något kvalitetsprojekt och har inte heller haft någon fram-
tagen modell eller strategi för verksamhetsutveckling. Det finns i dagsläget inga egentliga stödsystem 
för förbättringsarbete. De kritiska problem som uppstår i arbetsprocesser får oftast endast en tillfällig 
lösning, och då utan någon dokumentering av händelsen eller planerad uppföljning. Det praktiska 
arbetet med problem är reaktivt, det vill säga att man släcker små och stora eldsvådor när och var de 
dyker upp, och man saknar rutiner för förebyggande arbete. Många lösningar blir av ad-hoc karaktär 
och befästs inte med någon större djup kunskap om orsaken eller verkan. 

4.1.6. System och teknik 

Verksamheten har under en relativt lång tid tillbaka använt sig av IT-system som supportverktyg, 
däribland ett företagsövergripande skräddarsytt system som tillhandahåller verktyg för de flesta av 
verksamhetens arbetsprocesser och tjänster. Majoriteten av dessa system är byggda internt med lokal 
expertis, vilket innebär att systemet sällan blir en källa till begränsningar för verksamheten. Systemet 
utvecklas ständigt och där man lägger till nya och efterfrågade funktionaliteter. Det finns en relativt 
stor IT-park på företaget med runt 100 datorer utspridda bland verksamhetens lokaler, samt ett tiotal 
servrar som hostas internt. De flesta av företagets medarbetare är vana att jobba i en IT-miljö, även 
då några undantag finns där relevanta IT-kunskaper är bristfälliga. 
Den generella utbildningsgraden bland anställda är relativt god med tanke på att det är de flesta fall 
handlar om ett servicejobb, och att många av medarbetarna påbörjade sin anställning redan i 20-
årsåldern eller tidigare. Majoritet av medarbetarna har en avklarad gymnasial utbildning, och det före-
kommer även att anställda studerar eftergymnasiala utbildningar parallellt med jobbet. När det gäller 
förkunskaper i matematik och statistik så finns inga exakta värden på detta då företaget inte tidigare 
samlat in denna information, men driftchefen gör en bedömning den ganska varierande, och att den i 
snitt ligger den på en traditionell gymnasienivå.  
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4.1.7. Marknad och behov 

Att marknaden har förändrats har absolut märkts på företaget. Störst effekt har internetvågen haft. 
Konkurrensbilden hårdnade rejält i samband med detta. Företaget hade tidigare ett av Europas största 
utbud inom sin genre, samlat under ett tak. Men för varje år som tillgängligheten blivit större på web-
ben har företagets omsättning minskat. Utbudet var inte längre lika unikt. Möjligheten att själv nå ut 
till en mycket större kundgrupp har man inte lyckats kapitalisera i den takt som kunder försvann.   
En del av företagets stora produktområde, video och media, har gjort en rejäl tillbakagång i och med 
nedladdningsmöjligheterna via nätet; speciellt eftersom det i många fall varit gratis. Man står nu inför 
ett viktigt beslut om, och i så fall hur länge, man ska fortsätta handla med denna typ av produkter. 
Man har gjort kostsamma försök att erbjuda nya tjänster som nedladdning och streaming men då man 
ganska snabbt hamnade i strid om kunder med multinationella giganter, var man tvungen att lägga ner 
det projektet.  
En positiv sak som internet har fört med sig är att många av företagets tidigare (lokala) konkurrenter 
inte riktigt jämkat med i omställningen, utan varit tvungna att lägga ner.  
Företaget har dock lyckats skapa några nya tjänster som till skillnad från många av de gamla tjänsterna 
faktiskt gynnas av ett bättre och lättillgängligare internet. 
De ständigt ökade kostnaderna för inköp har inte kunnat kompenseras genom höjda utpriser, dels på 
grund v den ökade konkurrensen på nätet, och dels på grund av att företagets rådande tjänster i 
många fall har känts föråldrade och av rädsla för att tappa fler kunder har man avstått från prishöj-
ningar på dessa. 
Företaget känner ett behov av att snabbare kunna anpassa sig till kundernas ständigt förändrade be-
hovsbild, och samtidigt säkra upp kvaliteten på levererade tjänster. Här upplever företaget i dagsläget 
ett problem, då man inte lyckats organisera någon strategi för att utbilda och utveckla medarbetarna, 
samt ta vara på och sprida medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. Företaget har även brustit när 
det gäller att lyssna på vad kunderna egentligen efterfrågar. I stället kör man vidare i gamla spår utan 
större eftertanke. Vid klagomål så är det generella förhållningssättet att kunden inte förstått alternativt 
att kunden helt enklat tycker fel. Med risk för en liten överdrift så förmedlas mer eller mindre bud-
skapet; ”… passar det inte så kan du gå någon annanstans…”. 
 

4.1.8. Förbättringsprogram  

Driftchefen bedömer att det mycket att tjäna på att införa ett förbättringsprogram i verksamheten. 
Bland annat finns det en mycket stor outnyttjad tillgång i medarbetarnas individuella kunskaper. 
Dessa kunskaper kommer att bli mer och mer oumbärlig för företagets överlevnad. Kvalitetskost-
nadsbesparingar kommer givetvis också att kunna skapas i och med bättre processtyrning och minskat 
slöseri med resurser. Denna besparing skulle i dagsläget dock inte innebära högre vinst för företaget, 
då trots att arbetsstyrkan redan är minimal, klarar företaget av att överleverera med tanke på dagens 
efterfrågan. Däremot skulle besparingar i och med effektivare flöden frigöra tid som i stället kunna 
läggas på att förbättra tjänster och utbud som på sikt skulle kunna locka fler kunder och öka efterfrå-
gan. Driftchefen är även intresserad av att se hur ett förbättringsprogram skulle förbättra stämningen 
internt mellan anställda då kommunikationen förmedlingen skulle ökat, samt att ”oss mot dom” tän-
kandet reducerats, och vad dessa förändringar skulle innebära för företagets prestation. 
 
 
Det finns dock ingen eller väldigt få i arbetsstyrkan med några kunskaper inom förbättringsarbete och 
problemlösningsverktyg, däremot bedöms det finnas god kapacitet att lära sig nödvändiga kunskaper 
för problemlösning och enklare statistiska verktyg via en eventuell personalutbildning. Antagandet 
måste dock vara att en sådan utbildning måste utgå från den absoluta grunden, och att alla anställda, 
inklusive chefer och ledning, ska delta. 
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4.2 Empirisk data 

För att inte endast driftchefens kännedom av företaget ska ligga till grund för nulägesanalysen genom-
fördes även en omfattande kvantitativ personalenkät (se bilaga 4) för att få in bredare informations-
bild från företagets medarbetare. Enkäter följdes upp vid ett senare tillfälle med en 30-minuters per-
sonlig intervju. 
  

4.2.1. Personalenkät till alla medarbetare 

Huvudsakligen ska enkäten ge en överblick om medarbetarnas åsikter och attityder. Enkäten fylldes i 
av samtliga medarbetare på företaget som arbetar i Stockholm vilket utgör majoriteten av företagets 
anställda.  Det sammanräknade resultatet från enkäterna kan ses i bilaga 3. 
Då man eftersträvade så sanningsenliga svar som möjligt i personalenkäten så fylldes svaren i ano-
nymt och stor vikt lades på att informera de anställda om att svaren skulle hanteras anonymt samt att 
ingen skulle personligen bli ställd till svars för sin åsikt. 
Enkäten bestod av 165 frågor med angivna svarsalternativ, och var uppdelade i 3 huvuddelar med 
olika inriktningar. Valet av inriktningar gjordes utifrån en induktiv ansats baserad på driftchefens 
tidigare kunskaper om företaget. De olika huvuddelarna var: 

1. Översikt – I denna del ställdes frågor av mer allmän karaktär och täckte upp många olika de-
lar av företaget. Frågorna sorterades upp efter följande områden:  

 Allmänt • arbetsmiljön • jobbet/arbetsrollen • anställningsvillkor • utbildning och 
fortbildning • personliga relationer • kommunikationen på arbetsplatsen • arbets-
platskulturen • ledning/ledningsåtagenden 

 
2. Medarbetare – I denna del låg fokus på hur arbetet fungerar medarbetare sinsemellan. För att 

få en mer detaljrik bild fick varje fråga svaras på utifrån tre olika synsätt på medarbetare:  
 De medarbetare som man jobbar närmast med • medarbetare på samma avdelning 

• medarbetare på övriga avdelningar.  
3. Chefer – I denna del var det chefernas tur att utvärderas, mer specifikt högsta ledningen, då 

företaget saknar en mer finfördelad chefsstruktur. Återigen, för att en mer beskrivande bild, 
så fick varje fråga besvaras ur två tolkningar av order ”chef”:  

 Vd:n respektive driftchefen. 
 
Sammanlagt fyllde 18st medarbetare i enkäten (företagets samtliga medarbetare i Stockholm). Resultat 
visade en sammanlagd svarsfrekvens på 89,6%. Den frågan som hade lägst svarsfrekvens med ett 
värde på 66,7% löd ” Hur väl motsvarar din chefs prioriteringar ditt företags målsättningar?” till vil-
ken många valde att inte svara med härledningen till att de lite hade nödvändig information om ämnet 
för att kunna ta ställning. 
För att jämföra svarsbilden mellan olika frågor viktades de olika svarensalternativen enligt tabell 2, där 
det mest neutrala svarsalternativet viktades med värdet 0 och sedan gavs de positiva svaren värdet 1, 
2, … osv. desto mer positivt svarsalternativet var. Samma sak gällde de negativa alternativen som gavs 
värdet -1, -2, … osv.  Sedan fastställdes en poängsumma för varje fråga genom att först ta antalet svar 
på varje svarsalternativ och multiplicera dessa med viktningen, för att sedan summera ihop poängen 
för alla svarsalternativ och erhållen en framräknad poängsumma för varje enskild enkätfråga. I exem-
pelfrågan i tabell 2 blir poängsumman: 2 + 2 + 0 + (-7) + (-10) = -14.  
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90. När du begår ett misstag, hur ofta ger dig din chef konstruktiv feedback?  Viktning Antal svar Poäng 

Alltid  2 1 2 

Oftast 1 2 2 

I ungefär hälften av fallen  0 1 0 

Då och då  -1 7 -7 

Aldrig  -2 5 -10 
 
Tabell 2 – Exempel som visar hur en enkätfrågas olika svarsalternativ viktades och poängsattes. 
 
Via denna enkla poängsumma-modell kan svaren jämföras med varandra för att undersöka vilka om-
råden som medarbetarna var mest respektive minst nöjda med. I tabell 3 och tabell 4 (nästa sida) 
återges några av mest markanta resultaten. 
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 # Svar Poäng 
4. Hur ofta tillåts du fatta självständiga beslut på din arbetsplats? 18 14 
8. Hur stressigt är ditt arbete? 18 15 
9. Hur trygg känns den yrkesmässiga relationen mellan dig och din chef eller förman? 18 11 
11. Hur bra är ditt arbetsschema? 18 11 
14. Är du nöjd med ditt antal arbetstimmar i månaden? 18 17 
30. Relationen med personalen inom din avdelning/ditt område  18 13,5 
32. Relationen med driftchefen   18 23,5 
33. Relationen med VD:n   18 14,5 
 

     Nära MA Sam. Avd. Övr. Avd. 
 # 1 # 2 # 3 Poäng (1) Poäng (2) Poäng (3) 
42. Hur vänliga är dina medarbetare?  17 17 17 17 11 11 
48. Hur ofta slutför din medarbetare sina uppgifter i tid?  17 15 12 19 10 12 
49. Hur väl samarbetar din medarbetare med andra anställda?  17 15 13 10 -2 2 
57. Har din medarbetare en positiv, varken positiv eller  
negativ, eller negativ inverkan på din arbetsmiljö?  16 14 13 10 2 11 
 

  CEO COO CEO COO 
 # 1 # 2 Poäng (1) Poäng (2) 
87. Hur rimliga är besluten som din chef fattar?  17 17 12 19 
91. Är din chef för snabb att fatta beslut, för långsam eller  
ungefär lagom?  17 16 14 18 
93. Skulle du vilja interagera mer med din chef, mindre eller 
 ungefär lika mycket som du gör nu?  16 16 18 22 
 
Tabell 3 – Några av de frågor från enkäten där medarbetarna visat mest tillfredsställelse. 
 
  # Svar Poäng 
6. Hur stora är möjligheterna att vara kreativ och innovativ?  18 -6 
12. Hur samarbetsinriktad är din arbetsmiljö?  18 -10 
20. Möjligheterna till befordran och utveckling  18 -16 
21. Resultatöversynen och utvecklingsprocessen  18 -13 
23. Lön  18 -10,5 
24. Andra förmåner  18 -16 
28. Utbildnings- och fortbildningsmöjligheter  17 -8 
29. Tillgång till utbildningsprogram  17 -10 
34. Hur tycker du att kommunikationen på arbetsplatsen är generellt 17 -16 
39. Benägenhet att ge alla anställda möjlighet att utvecklas 
och uppnå sin fulla potential  18 -16 
94. Kommunikation om företagets styrning och policy  17 -14,5 
5. Kommunikation om beslut och andra frågor som påverkar dig  17 -6,5 
 

    Nära MA Sam. Avd. Övr. Avd. 
 # 1 # 2 # 3 Poäng (1) Poäng (2) Poäng (3) 
45. Hur effektivt sköter din medarbetare sitt arbete i allmänhet?  17 15 14 6 -5 -2 
46. Hur professionellt beter sig din medarbetare?  17 15 14 5 -5 2 
47. Hur ofta kommer din medarbetare för sent till arbetet?  16 15 13 -7 2 -7 
52. Hur villig är din medarbetare att erkänna misstag?  17 15 14 -3 -13 -5 
54. Hur hårt arbetar din medarbetare?  16 14 12 -7 -13 -11 
55. Hur väl hanterar din medarbetare kritik av sitt arbete?  16 14 12 -5 -8 -2 
 

  CEO COO CEO COO 
 # 1 # 2 Poäng (1) Poäng (2) 
62. Hur ofta kommer din chef för sent till arbetet?  16 15 -20 -7 
64. Hur tydliga är målen som din chef sätter upp för dig?  17 16 -7 -3 
66. Hur ofta ger din chef dig feedback på ditt arbete?  16 15 -17 -5 
67. Hur användbar är feedbacken som din chef ger dig om ditt arbete?  17 16 -11 -5 
69. Hur väl främjar din chef kommunikationen bland de anställda?  17 16 -10 -1 
74. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt dåligt sätt, 
hur ofta tar din chef itu med problemet?  16 16 -11 -2 
75. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt bra sätt,  
hur ofta uppmärksammar din chef det?  17 17 -15 0 
81. Hur effektivt uppmuntrar din chef lagarbete?  17 16 -13 -1 
82. Hur väl främjar din chef din yrkesmässiga utveckling?  17 16 -16 -8 
84. Hur väl motiverar din chef dig att arbeta så bra som möjligt?  17 17 -11 -1 
88. När beslut eller målsättningar ändras, hur ofta förklarar  
din chef för dig varför man har gjort så?  17 17 -11 6 
90. När du begår ett misstag, hur ofta ger dig din chef konstruktiv feedback?  16 16 -13 -5 
 
Tabell 4 – Några av de frågor från enkäten där medarbetarna visat mest missnöje. 
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4.2.2. Kvalitativ intervju med medarbetare 

I ett nästa steg av insamling av primär data om medarbetarnas åsikter och attityder, utfördes en ca 30 
minuter lång intervju med de anställda. Intervjun bestod av sammanlagt 17 frågor som var av kvalita-
tiv karaktär för att inspirera till en öppen diskussion runt frågorna. Ämnesområdena med ett par frå-
gor i om varje område var följande: grundläggande kvalitetsmedvetenhet, upplevda problemområden och åtgärder, 
arbetsprocessers effektivitet samt trivselfaktorer. Målet var att alla medarbetare skulle intervjuas, dock blev 
detta inte praktiskt möjligt under tidsperioden för intervjun vilket resulterade i att 14 svarsuppsätt-
ningar lyckades samlas in, varav 9st erhölls via faktiska intervjuer med respondenten, medan reste-
rande 5st fylldes i av respondenten på egen hand, dock med instruktionen att försöka utveckla sina 
svar. I båda fallen fick respondenterna att dela av frågorna i god tid innan intervjun. Fyra medarbete 
hade inte möjlighet att delta.  
Hela frågeformuläret finns i bilaga 3. De återgivna svaren i bilagan valdes ut för att påvisa spridningen 
bland svaren. Nedan återges en sammanställning av svaren. De är uppdelade i förenklade svarsgrup-
per (tabell 5). 
 
 
 
Intervju-fråga Gruppering av svar Antal % 
Kvalitet och kund       
1. Vad betyder kvalitet för dig? Ge bra service till slutkund 9 64,3% 
  Helheten  5 35,7% 
2. Vem har det största ansvaret för kvalitet i 
     företaget? Alla 4 28,6% 

  Cheferna 10 71,4% 
3. Vem är din kund? Slutkund 14 100,0% 
  (En person i företaget) 0 0,0% 
4. Vilka behov har din kund? Generellt tillfredsställd 11 78,6% 
  Specifika behov 3 21,4% 
5. På vilken nivå anser du att din arbetsinsats  
    tar hänsyn till kundbehovet? Hög - mycket hög 14 100,0% 

Problemområden       
1. Vilka olika problemområden upplever du  
     på företaget? Kommunikationsbrist 8 57,1% 
  Omotiverad personal 2 14,3% 
  Otydliga roller 4 28,6% 
2. Vilka problemområden tycker du har mest  
     inverkan på din arbetsinsats? Kommunikationsbrist 10 71,4% 
  Trött på jobb/kunder 4 28,6% 
3. Vilka problemområden tycker du har mest  
     inverkan på arbetsklimatet? Kommunikationsbrist 5 35,7% 
  Trött på jobb/kunder 3 21,4% 
  Omotiverad personal 3 21,4% 
  Otydliga roller 3 21,4% 
4. Tror du att det går att jobba bort de värsta   
     problemområdena? Ja, kräver en långsam förändringstakt 1 7,1% 
  Ja, kräver rutiner och information 2 14,3% 
  Ja, kräver att alla engagerar sig 6 42,9% 
  Ja, börja om från början 3 21,4% 
  Tveksam 2 14,3% 
5. Vad behöver göras för att få bort dessa  
     problemområden? Regelbundna möten 7 50,0% 
  Klara ansvarsområden, nya positioner 4 28,6% 
  Få in rätt rutiner 3 21,4% 
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Arbetsprocesser        
1. Vilka arbetsprocesser anser du fungera bra? De flesta 2 14,3% 
  Samarbetet mellan kollegor 4 28,6% 
  De flesta inom avdelningen 8 57,1% 
2. Vilka arbetsprocesser anser du fungera dåligt? Bristande kommunikation 4 28,6% 
  De som involverar flera avdelningar 9 64,3% 
  Så gott som all interaktion mellan kollegor 1 7,1% 
3. Vilka fel/brister är mest förekommande och  
     hur påverkar de ditt arbete?  Kommunikation mellan olika jobbpass 4 28,6% 
  Mänskliga faktorn medför ibland större fel 1 7,1% 
  Tekniska problem 1 7,1% 
  Omotiverad personal påverkar andra 2 14,3% 
  Bristande ansvarområden och oklara roller 6 42,9% 
4. Vilka arbetsprocesser tycker du tar för lång  
     tid (under förutsättning att inget går fel)? Ingen speciellt 9 64,3% 
  Huvudprocesser med fler avdelningar inblandade 3 21,4% 
  Alla kan förbättras 2 14,3% 
5. Vilken effekt skulle ett snabbare processflöde  
     få på processerna ovan? Leveransstabilitet 6 42,9% 
  Nöjdare personal 6 42,9% 
  Mer tid till annat 2 14,3% 

Trivsel       
1. Vad är du mest nöjd med om du ser till arbetets               
      helhet (jobbet/arbetsplatsen/anställningen)?  Arbetsuppgifterna 

5 35,7% 

  bra kollegor 2 14,3% 
  Bra och flexibla arbetstider 3 21,4% 
  Friheten i arbetet 4 28,6% 
2. Vad är du minst nöjd med om du ser till arbetets    
     helhet (jobbet/arbetsplatsen/anställningen)?  Lön / Anställningsvillkor 

4 28,6% 

  Utvecklingsmöjligheter 7 50,0% 
  Arbetsfördelningen 3 21,4% 
 
Tabell 5 – Sammanställning av intervjusvaren uppdelad i förenklade svarsgruppen. 
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5 ANALYS 

 
I kapitel tre lyftes centrala delar av verksamhetsutvecklings- och kvalitetsteorin. Olika typer av kon-
cept och förbättringsarbete hämtades från litteraturen och presenterades till läsaren. Sedan, i kapitel 
fyra, presenterades resultatet från en nutidsanalys av Demotikos AB genom olika typer av datain-
samlingar. Det har nu blivit dags att analysera och jämföra resultaten från de båda kapitlen, för att 
sedan försöka se om några slutsatser kan dras mellan den hämtade teorin och företagets nuvarande 
situation, och på så sätt bygga upp en bild av hur ett anpassat förbättringsprogram kan komma att se 
ut. 
I rapportens litteraturdel beskriver nämner Meyers, Durlak [28], [33]att det första man bör göra för att 
lyckas, med implementering av ett förbättringsprogram, är att göra en behovs- och resursbedömning 
där man tittar på varför programmet ska implementeras samt vilka problem förbättringsarbetet för-
väntas lösa, och i så fall i vilka delar av verksamheten. Även Mosadeghrad [27] är inne på samma linje 
när han beskriver att en av de absolut vanligaste orsakerna vid ett misslyckat införande är valet av ett 
felaktigt program, det vill säga ett program som inte är anpassat till behovet eller till strukturen av 
verksamheten i fråga. Cullen och Hollingum [4] föreslår att man gör just detta genom en nulägesana-
lys. Således bör vi kunna användas oss av nulägesanalysen av Demotikos AB för att få fram en be-
hovsbild och därmed enklare kunna välja rätt typ och inriktning av förbättringsprogrammet.  

5.1 Driftchefens företagsredogörelse 

Inledningsvis studeras driftchefens beskrivning av Demotikos AB och dess situation. Man kan lätt 
utläsa många problemområden för företaget. För enkelhetskull delas dessa områden upp i två grup-
per: marknadsrelaterade problemområden och interna problemområden. 
De marknadsrelaterade problemområdena är de problem som företaget upplever i sin externa omgiv-
ning det vill säga mot marken. Utifrån driftchefens redogörsel kan följande problem mot marknaden 
identifieras: 

• Krympande marknader 

• Hård konkurrens 

• Ökade kundkrav 

• Överkapacitet produktionsmässigt 

• Fallande marginaler 

• Föråldrat utbud  

• Fallande omsättning 
Till de interna problemområdena, de problem som upplevs inom företaget, kan följande områden 
identifieras: 

• Bristfällig kommunikation 

• Behov av tydligare organisationsstruktur med klara arbetsroller och ansvarområden 

• Behov att kunna tillgodogöra sig av medarbetarnas kunskaper och erfarenheter 

• Höja arbetsmoralen 

• Involvera personalen mer i utvecklingen 

• Dåligt skött ledarskap 
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Tittar man på de marknadsrelaterade problemområdena ser man att de är direkt kopplade till förtagets 
fortlevnad och välgång och man förstår att dessa givetvis är väldigt viktiga och borde prioriteras. 
Frågan är hur man ska gå till väga. Kan ett förbättringsprogram vara en lösning? 
Genom att studera teorin från olika förbättringskoncept, och speciellt vilka effekter som förväntas 
från var och en av dem, och sedan jämföra dessa effekter med de problemområden som identifierats 
hos Demotikos AB, så kommer man till slutsatsen att konceptet Kaizen verkar ytterst intressant. Alla 
de marknadsrelaterade problemen som identifierats hos Demotikos AB stämmer mycket väl överens 
med det scenariot som Imai [1] tar upp som ett skolboksexempel för att överlämna innovationsstrate-
gin och istället övergå till en strategi med ett starkt kund- och människofokus, som till exempel Kai-
zen [1], [3].  
 

5.2 Analys av personalenkäten 

Nästa steg blir att analysera resultatet från personalenkäten i mer detalj, för att se vad som kan utläsas 
utifrån medarbetarnas åsikter. Genom att ta ut mest signifikanta negativa svaren, och sedan gruppera 
dessa i olika områden kan erhålls en överblick av vilka områden där medarbetarna känner mest miss-
nöje. Områdena blev följande: erkännande, anställningsvillkor, kommunikationen, utveckling, ledarstil 
och ansvar. I ett försök att se om något område stod ut mer än de andra beräknades medelvärdet av 
varje områdes frågor. Resultatet kan ses i tabell 6 och visar erkännande, anställningsvillkor och kom-
munikation tillsammans med utveckling i topp. På grund av utformningen av frågorna i enkäten blir 
det dock svårt att få en korrekt bild utav någon inbördes rangordning i en kvantitativ enkät som 
denna, eftersom ingen relativ värdering sätt intill varje svar. Enkäten hjälpte i var fall till med att iden-
tifierat de mest omnämnda och minst lyckade problemområdena. 
 

Erkännande - Motivator   
21. Resultatöversynen och utvecklingsprocessen  -13 
84. Hur väl motiverar din chef dig att arbeta så bra som möjligt?  -11 
75. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt bra sätt, hur ofta uppmärksammar din chef det?  -15 
66. Hur ofta ger din chef dig feedback på ditt arbete?  -17 

Medelvärde: -14 

Anställningsvillkor - Hygien   
23. Lön  -10,5 
24. Andra förmåner  -16 

Medelvärde: -13,25 

Kommunikation - Hygien (arbetsförhållanden)   
94. Kommunikation om företagets styrning och policy  -14,5 
5. Kommunikation om beslut och andra frågor som påverkar dig  -6,5 
34. Hur tycker du att kommunikationen på arbetsplatsen är generellt -16 
90. När du begår ett misstag, hur ofta ger dig din chef konstruktiv feedback?  -13 
81. Hur effektivt uppmuntrar din chef lagarbete?  -13 
88. När beslut eller målsättningar ändras, hur ofta förklarar din chef för dig varför man har gjort så?  -11 
12. Hur samarbetsinriktad är din arbetsmiljö?  -10 

Medelvärde: -12 

Utveckling - Motivator   
82. Hur väl främjar din chef din yrkesmässiga utveckling?  -16 
20. Möjligheterna till befordran och utveckling  -16 
39. Benägenhet att ge alla anställda möjlighet att utvecklas och uppnå sin fulla potential -16 
29. Tillgång till utbildningsprogram  -10 
28. Utbildnings- och fortbildningsmöjligheter  -8 
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6. Hur stora är möjligheterna att vara kreativ och innovativ?  -6 

Medelvärde: -12 

Ledarstil - Hygien   
69. Hur väl främjar din chef kommunikationen bland de anställda?  -10 
67. Hur användbar är feedbacken som din chef ger dig om ditt arbete?  -11 
64. Hur tydliga är målen som din chef sätter upp för dig?  -7 
74. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt dåligt sätt, hur ofta tar din chef itu med proble-
met?  -11 

62. Hur ofta kommer din chef för sent till arbetet?  -20 

Medelvärde: -11,8 

Arbetsmoral - Hygien   
52. Hur villig är din medarbetare att erkänna misstag?  -13 
46. Hur professionellt beter sig din medarbetare?  -5 
47. Hur ofta kommer din medarbetare för sent till arbetet?  -7 
54. Hur hårt arbetar din medarbetare?  -13 
55. Hur väl hanterar din medarbetare kritik av sitt arbete?  -8 

Medelvärde: -9,2 
 
Tabell 6 – Problemområdesuppdelning av de mest signifikant negativa enkätsvaren. 
 
Vi kan dock redan nu konstatera, med hjälp av Cullen och Hollingum [4] återberättelse av Herzberg 
tvåfaktormodell, att några av de identifierade problemområdena, till exempel anställningsvillkor och 
ledarstil, härrör från hygienfaktorer, och kommer därmed inte att försvinna genom att dessa miss-
nöjda medarbetare får en ökad tillfredsställelse inom andra områden, till exempel via ett införande av 
ett förbättringsprogram. [4], [10], [31], [38] 
Analysen av enkätundersökningen påvisade en utbredd misstro till medarbetare på andra avdelningar. 
Misstron visade sig i form av frågesättning om hur kompetenta och samarbetsvilliga medarbetare 
egentligen var på andra avdelningar. Svarsbilden verkade se likadan ut på alla avdelningar över hela 
företaget. Då de flesta verksamhetsfunktioner och tillhörande arbetsprocesser på företaget involverar 
flera olika avdelningar föranleder denna insikt att Demotikos AB skulle må bra av att låta utbilda sina 
medarbetare i hur man identifierar och uppfyller kundbehov, samt hur man tänker runt vem som är 
arbetsprocessen kund, och då speciellt begreppet intern kund [2], [10], [13], [32]. 
För övrigt ansåg att det inte fanns någon direkt nytta i att genomföra en djupare analys av enkätsva-
ren. Att till exempel räkna ut korrelationskoefficienter för att titta närmare på olika interna samband 
mellan svaren bedömdes inte ge någon ny användbar information eller påverka behovsbilden.     

5.3 Analys av intervjun  

Tittar man nu i stället på den kvalitativa intervjun som utfördes hos Demotikos AB kan man se ett 
tydligt mönster av vilka områden som medarbetarna upplevade fungera sämst. Här sticker dålig kom-
munikation, otydliga arbetsroller samt bättre inga möjligheter till att utveckla och förbättra ut som de i särklass 
vanligaste svaren. Vi börjar med att titta på svaret möjligheten till att utveckla och förbättra vilket är just vad 
de många förbättringsprogram bygger på, det vill säga allas delaktighet i förbättringsarbetet [1], [2], [8], 
[33], [35]. Detta problemområde är ett alltså ett starkt incitament för att införa ett förbättringspro-
gram på företaget, och särskilt ett program som kräver allas delaktighet.  
Tittar man sedan på de andra två områdena som framkom i intervjun, kommunikation och otydliga ar-
betsroller så ligger båda dessa till grundförutsättning för ett lyckat förbättringsprogram [1], [2], [10], 
[27], [30], [32], [36]. Kommunikationen kan till en viss del även förbättras av programmets upplägg, 
till exempel vid införandet av QC-cirklar [2], [36]. Slutsatsen blir alltså att även dessa problemområden 
skulle må bra av ett förbättringsprogram då man tvingar företaget att ta itu med dessa problem redan 
innan uppstarten av programmet. 
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Ur intervjusvaren kan man även utläsa att kvalitetsmedvetenheten bland medarbetarna inte ligger på 
en godkänd nivå [4], där ingen av dem angav en kollega (intern kund) som sin kund, samt att de rådde 
stor spridning på åsikterna om vem på företaget som är ytterst ansvarig för kvaliteten. 

5.4 Val av filosofi 

Ur personalenkäten och personalintervjun framgår några problemområden som vi redan identifierat, 
men också någon ny. Den kompletterade listan över de interna problemområdena har nu detta utse-
ende:  

• Bristfällig kommunikation 

• Otydlig organisationsstruktur med oklara arbetsroller och ansvarområden 

• Dåliga på att kunna tillgodogöra sig av medarbetarnas kunskaper och erfarenheter 

• Låg arbetsmoralen 

• Brist på involvering av personalen mer i utvecklingen 

• Dåligt skött ledarskap 

• Inget erkännande för bra jobbinsats 

• Dåliga anställningsvillkor 
 
Hur påverkar då de interna problemområdena valet av förbättringsprogram?   
För att förklara detta måste vi titta i teorin och gå ner till grunden. Tar vi Kaizen som exempel så är 
det ett koncept som i små steg kontinuerligt lyfter upp företaget till nya nivåer genom att hela tiden 
förbättra arbetet på arbetsplatsen. Men i stället för att tvinga fram dessa förbättringar hos ett företag 
och dess anställda, så satsar man i stället på kvalitet för människan. Grundtanken är att människan har 
en inbyggd vilja att hela tiden förbättra sig själv och sin omgivning, och genom att ett företag stimule-
rar denna vilja hos sina anställda få dem att själva vilja förbättra arbetet och arbetsplatsen. Dock hän-
der detta inte om personalen vantrivs. Genom att satsa på att få personalen att trivas höjs deras moti-
vation till att vilja förbättra, och om man dessutom lyckas få alla att förbättra åt samma håll skapas en 
kraftig effekt för företaget. [1], [35], [36] 
Alltså för att få Kaizen-konceptet att fungera och därmed lösa Demotikos AB yttre problemområden, 
måstet företaget se till att åtgärda de interna problem, då dessa visat sig ha en negativ effekt på perso-
nalen.  
Dock kommer ett införande av ett Kaizen-orienterat program hjälpa till att lösa vissa av dessa pro-
blem. Att bättre kunna tillgodogöra sig medarbetarnas kunskaper, samt att höja involveringen av personalen i ut-
vecklingen är precis vad Kaizen bygger på, vilket betyder att dessa problem blir lösta i och med att för 
igång programmet.   
Kaizen-konceptet åtföljs med strikta riktlinjer för hur ett företag ska drivas, och ett stort ansvar ligger 
hos ledningen som måste var beredda på att ändra sina vanor och lägga ner ett stort engagemang på 
att i sin tur hålla medarbetarnas engagemang uppe. Följs dessa riktlinjer kommer ytterligare problem-
områden försvinna, såsom dåligt skött ledaskap, inget erkännande för bra jobb, dålig kommunikation och otydliga 
arbetsroller. Dessa problem är däremot inget som försvinner efter man löst dem en gång utan krävs en 
kontinuerlig insats från ledningen för att hålla dessa problem borta. [1], [29] 
Dock måste företaget vara berett på att skapa rätt förutsättningar och struktur för att förbättringspro-
grammet ska lyckas, så som att införa en infrastruktur för till exempel kommunikation samt att avsätta 
budget för förbättringsarbete då det kan ta lång tid innan programmet tjänar/besparar in med än vad 
det kostar.  [1], [4], [8], [34] 
Vi har nu konstaterat att Demotikos ABs marknadsrelaterade problembild täcks av ett Kaizen-
orienterat koncept och att man har rätt ut förutsättningar för att lös de interna problemen Men hur 
ser det ut för andra koncept förutom Kaizen? Om vi tittar på ett renodlat TQM i säg självt så räcker 
inte det eftersom de effekter företaget är ute efter kommer från att konceptet satsar på kvaliteten på 
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människor, och inte de producerade varorna (se tabell 1, sid 17). Koncepten Lean och Sex Sigma har 
redan avfärdas som ej aktuella, detta trots att Lean egentligen har en snarlik filosofi när det kommer 
till satsningen på människor [3]. Det är dock fokusen på den att med små steg ständigt utföra förbätt-
ringar med hjälp av medarbetarnas delaktighet och kunskaper som gör att Kaizen-strategin mer pas-
sande till företagets nuvarande behov. Vårt initiala antagande blir därmed att ett Kaizen-orienterat 
koncept bör vara rätt väg för företaget. Vi låter antagandet stå fast tills eventuellt motbevisas senare i 
analysen. Vi tar åter en titt på steg 1 i Meyers, Durlak [28] 14-stegslista. För att repetera från teori 
delen så ser det först steget ut som följer:  
1. Behovs- och resursbedömning 

• Varför gör vi det här? 
• Vilka problem eller villkor kommer förbättringsarbetet adressera (dvs. behovet av just denna typ av förbätt-

ringsarbete)? 
• Vilken del(ar) av verksamheten och vilka i verksamheten kommer att gynnas av förbättringsarbetet? 

[28] 
De två första frågorna i steg 1 har vi redan rett ut, nu återstår det att bestämma hur omfattande för-
bättringsarbetet ska vara. Via nulägesanalysen har konstaterat att behovsbilden finns över hela företa-
get, därför blir vårt nya antagande att införa ett förtagsövergripande Kaizen-orienterat förbättrings-
program. 
  

5.5 Val av arbetsmetoder 

Två traditionella metoder att jobba med förbättringsarbete inom Kaizen-orienterade förbättringspro-
gram är QC-cirklar samt förslagsverksamhet [1], [16], [23], [39]. För att kontrollera huruvida dessa 
arbetsmetoder passar in på företaget tittar vi närmare på dem 

5.5.1. QC-Cirklar (Kvalitetscirkel) 

Vi börjar med att undersöka QC-cirklar och dess fördelar. I teoridelen nämner Imai [1] vilka fördelar 
som upptäcktes när företag började använda QC-cirklar i hög grad i Japan: 

• Gruppkänslan förstärktes genom att arbeta och lösa problem tillsammans. [1] 
Högaktuellt eftersom Demotikos AB vill låta medarbetarna dela med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper. Dessutom öppnas en ny informations kanal inom gruppen som mycket väl 
kan bestå av en tvärfunktionell sammanslutning av medarbetare, det vill säga medarbetare från 
olika avdelningar eller verksamhetsfunktioner.  

• Gruppmedlemmar delade och koordinerade sina respektive yrkesroller bättre. [1]  
Återigen definitivt något som företaget skulle behöva. Minskar även risken för att jobb över-
ges i gråzoner mellan ansvarsområden där inge vill kännas känner sig mannad till ansvar..  

• Kommunikationen mellan medarbetare och ledning förbättrades, likaså mellan medarbetare 
av olika ålder och erfarenheter. [1] 
Återigen helt i linje med företagets behov. 

• Arbetsmoralen höjdes i hög grad. [1] 
En fråga som ledningen länge brottats med men inte lyckas åstadkomma. 

• Medarbetare införskaffade sig nya färdigheter och ny kunskap, samt utvecklade mer samar-
betsvilliga attityder. [1] 
Samarbetsvilliga attityder var en av de frågorna från enkäten som fick absolut sämst poäng 
av medarbetarna. 
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• Gruppen blev självstyrande och löste problem som tidigare skulle lämnats åt företagsled-
ningen. [1] 
Känsla av delaktighet, eller snarare, saknad av delaktighet var ett av svaren som flest respon-
denter valde att nämna när de ombads välja vad i deras arbetsroll som de var mest missnöjda 
med. 

Många författare i litteraturstudien rekommenderar användningen av QC-cirklar [1] - [4], [8], [10]. 
Dock påpekar Sörqvist [2] att QC-cirklar bör få hjälp med valen av problemområde att diskutera, 
annars kan det lätt hända man endast tar upp mindre viktiga saker som om inte bidrar till några viktiga 
förändringar.  
I litteraturen nämns en teknik som kallas ”Open book” [10] som genom att låta alla medarbetare få 
tillgång till all information om hur verksamheten presterar på så sätt väcka idéer om områden och 
förbättringar som är aktuella. Demotikos AB bör se över om detta kan vara ett sätt att få att höja 
kvaliteten diskussionsnivån i QC-cirklarna. En fördel med detta skulle vara att pressa ledningen att 
samla in och mäta resultat och prestationsuppgifter över hela verksamheten på ett mycket bättre sätt 
än vad som görs idag.    
 
Det förespråks i litteraturen [2], [34] att medarbetarna behöver grundläggande kunskaper om mötes-
teknik för att cirkelmötena ska bli effektiva. Företaget har insett att de flesta medarbetarna saknar 
dessa kunskaper och bör därmed se till att utbilda samtliga medarbetare inom dessa tekniker för att 
kunna säkerställa produktiva möten. 
Genom att titta på hur uppbyggnaden av företagets organisation, samt företagets behov av ett förbätt-
rat informationsflöde, så kan man dra slutsatsen att det lämpligt att låta kvalitetscirklarna består av 
dels funktionsinterna cirklar samt tvärfunktionella cirklar, samt låta mötesfrekvensen variera från 
cirkel till cirkel beroende på cirkelns sammansättning, område och relevans. 
I litteraturen [1] beskrivs att kvalitetscirklarna i Japan inte nödvändigtvis sker på betald arbetstid. 
Utifrån driftchefens erfarenheter angående motivationen hos företagets anställda kommer det i 
Demotikos ABs fall vara nödvändigt att mötena sker på betald arbetstid för att få medarbetare att 
delta.  
En styrgrupp med en representant från högsta ledningen bör skapas enligt vad som framhålls i littera-
turen [8], vilket även överensstämmer med företagets förutsättningar. Gruppen ska ha en övergri-
pande funktion och styra upp det organisationstekniska så som planering och schemaläggning. Även 
en koordinator bör utses [8]. När det kommer vem som ska leda cirkelmötena (moderator) så kan det 
vara lämplig att låta denna uppgift alternera i grupp, speciellt med tanke på de få antal medarbetare 
hos företaget, dock under förutsättningen att alla kommer att få en inledande utbildning i mötestek-
nik. 
En ska som borde diskuteras i företaget och utvärderas är hur pass frivilligt deltagandet kan förväntas 
vara utan att riskera de regelbundna mötena inte blir av, återigen med tanke på företagets få anställda. 
Ett alternativ är att varje cirkel befolkas av några utvalda fasta ledamöter men att cirkeln annars är 
öppen för frivilliga att delta.  
 Vidare kunde inga ytterligare hinder urskiljas angående införandet av QC-cirklar när företagets förut-
sättningar jämförs med vad som beskrivs i litteraturen. 

5.5.2. Förslagsverksamhet 

Nästa metod eller teknik som vi ska utredas är förslagsverksamhet. Återigen varmt rekommenderat i 
litteraturstudien [1]- [4], [8], [10], [18], [23]. 
Demotikos ABs driftchef är övertygad om att det finns väldigt stora tillgångar av outnyttjade resurser 
i form av kunskaper och erfarenheter hos företagets medarbetare.  
Det insamlade empiriska materialet visar och att medarbetarna är entusiastiska inför att vara delaktig i 
utvecklingen av verksamheten. Det finns därmed stora möjligheter till få igång en fungerande för-
slagsverksamhet. 
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Det är viktigt att företaget försöker bygga en systemet funt förslagsverksamheten så enkelt som möj-
ligt samt att göra det pågående arbetet så synligt som möjligt. Information som bör finnas offentlig till 
alla på företaget bör inkludera: snabb återkoppling av genomförandebeslut för alla inlämnade förslag, 
visa arbetsstatus vid genomförandet, samt visa uppmärksamhet och beröm för lyckade resultat. [2], 
[18], [40] 
Enligt driftchefens redogörelse verkar företaget besitta intern kapacitet för att bygga ett IT-system för 
förslagsverksamheten, vilket skulle ha potential att förenkla en hantering avsevärt. Om man sedan gör 
detta till som en utbyggnad av deras redan existerande affärssystem som enligt redogörelsen används i 
de flesta arbetsprocess så finns möjligheten att göra förslagsverksamheten mycket synligt i den dagliga 
driften, samt att man kan gränssnittet till något som alla medarbetare redan är bekanta med, och på så 
viss underlätta för ett aktivt deltagande från medarbetarna. Dock bör företaget ändå börja med ett 
väldigt simpelt system, till exempel en pappersblankett, där dels ingen kan känna sig utelämnad, men 
framför allt som är mer flexibelt, då det säkerligen kommer behövas göras små justeringar innan allt 
faller på plats, och man inte vill hamna i en situation där man måste vänta på Tech-support. Byggan-
det av IT-systemet bör därmed skjutas upp tills man fått mer erfarenheter att gå på.   
Precis som flera litteraturförfattare föreslår bör företaget även ta hänsyn till förlagssystemets olika 
mognadsfaser. Under den första tiden efter införandet av förslagsverksamheten bör företaget ta hän-
syn till att låta många förslag gå igenom och avslutas, trots att de inne är av någon större nytta, detta 
för att få upp engagemanget runt verksamheten. Företaget bör alltså prioritera förslag som är lätta att 
genomföra före mer avancerade förslag. När system mognat lite bör vikten läggas på att lära medarbe-
tarna att lämna bättre förslag samtidigt som urvalskriterierna ändras på godkända förslag. [1], [23]    
Även här bör ”Open book” [10] tekniken som nämndes i avsnittet ovan övervägas att användas som 
inspiration till föreslag. Sörqvists ”veckans fråga” [2] är också en form av ämnesstyrning som bör 
passa Demotikos AB.  
För att förslagsverksamheten ska ha en bra möjlighet att lyckas bör ha ett belöningssystem finnas på 
plats för att erkänna framgångsrikt genomförda förslag. Dessutom kan man från nulägesanalysen se 
att en av företagets svaga sidor har varit att dela ut beröm och att aktivt bedöma och individuella 
arbetsinsatser, och att detta är något som personalen efterfrågat. Hur exakt belöningssystem bör vara 
uppbyggt är en svårare fråga. Flera författare varnar för att använda stora ekonomiska belöningar i 
systemet, eftersom detta kan få en oväntad omvänd effekt av flera anledningar, och vissa författare 
avråder från det helt. Kom ihåg bild 14 på sid 28. Däremot förespråkas belöningar i andra former så 
som uppmärsammahet, erkännande, beröm eller befordring. [2], [3], [18], [23]  
Diskussioner om belöningssystemets uppbyggnad har förts med nyckelpersoner på Demotikos AB 
och man tror där att någon typ av monetär belöning måste till, i alla fall under den första tiden, för 
engagera medarbetarna att lämna in förslag. Ett alternativ som omnämndes i litteraturen var ett sy-
stem där de monetära belöningssummorna lades i en gemensam bonusfond som sedan delades lika av 
alla medarbetare. Författaren tillsammans med nyckelpersonerna på företaget kom fram till att detta 
var en lämplig modell att bygga vidare på för företaget med hänsyn till företagets förutsättningar. 
Varningarna från litteraturen kommer dock att väga tungt inför bestämmandet av detaljerna i syste-
met. 
 

5.6 Val av verktyg 

Valet av verktygen bör ha företagets anställdas förkunskaper i beaktande, men framför allt ska valet av 
verktyg hamna på de verktyg som visat sig vara effektiva och till övrigt passar situationen. Skulle 
utbildning behövas för att hantera ett önskat verktyget så bör man se till att utbildning sker. [4], [20] 
Då vi har kommit fram till att en Kaizen-orienterad strategi är lämplig för Demotikos AB, och att de 
två gräsrotsverksamheterna QC-cirklar och förslagsverksamhet är lämpliga som metoder, så blir det 
logiskt att titta på de traditionella verktyg som förknippas med dessa metoder.  
 

 QC-cirklar 
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En vedertagen modell för att utföra förbättringsarbete på är PDCA-modellen. Modellen har vi 
gått igenom i teoridelen och är ganska rak fram.  
För problemlösningen sker traditionellt med de sju kvalitetskontrolverktygen. Dessa verktyg är 
speciellt framtagna för att kunna användas med i QC-cirklar på grund av deras enkelhet. 

  
 Förslagsverksamheten 
Problemlösningen börjar normalt med användning av verktyget 5 Varför. Om detta inte ger en 
tillräcklig bra bild av problemorsaken så kan ta till De sju, däribland fiskbensdiagram. 

 
Förutom dessa så bör även tekniken 5 S läras ut, då den förmedlar ett viktigt tankesätt och kan vara 
mycket användbart för företagets anställda. 5 S skulle till exempel användas på ett Kaizen-event.     
I samtliga fallen kommer företaget behöva utbilda sin personal i hur man använder verktygen samt att 
en hel del träning kommer att erfordras. 
I övriga avseenden kan inga hinder identifieras med utgångs på företagets förutsättningar.  
 

5.7 Kritiska brister 

Vi tittar igen på vilka interna problemområdena som identifierades hos Demotikos AB tidigare så är 
några av problem av en sådan natur som att de inte kommer att förbättras i och med igångsättande av 
ett lämpligt förbättringsprogram. Exempel på sådant problem är anställningsvillkor, det vill säga faktorer 
som löner och förmåner. Dessa faktorer tillhör gruppen hygieniska faktorer [4] och kommer inte 
försvinna av att andra saker förbättras för de anställda [26] utan kommer ligga kvar och bromsa moti-
vationen. Däremot finns det inget skäl att höja lönerna mer än nödvändigt eftersom dessa hygienfak-
torer inte hjälper till att höja motivationen utan endast dra ner den om till exempel lönen är oskäligt 
låg [4]. Här i ligger det en risk om Demotikos AB inte väljer att åtgärda problemet. 
När det gäller den bristfälliga informationen som många upplever som ett problem härstammar den i 
att det tidigare saknades ordnade strukturer för hur informationsflödet ska ske. Två åtgärder som tog 
av driftchefen tidigt i detta projekt var att schemalägga personalmöten med full personalstyrka 2 gång 
i månaden (planeras att eventuellt dras ner till 1 gång i månaden beroende på hur förbättringspro-
grammet lyckas förmedla information), samt sätta beordra upp 7 stycken whiteboard-tavlor runt om i 
verksamhetens lokaler, varav 5 redan finns på plats (se figurer 16 -19).   
 
 

        
Figur 16 – Personalutrymmet före.      Figur 17 – Nyuppsatta whiteboard-tavlor. 
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Figur 18 – Whiteboard-tavla vid stämpelklockan.     Figur 19 – Whiteboard-tavla på kontoret. 
 
 
En av de mest återkommande punkterna i litteraturen är hur viktigt det är att ha ledningens absoluta 
support samt ett tidsmässigt krävande engagemang av förbättringsarbetet. I dagsläget är vd:n in helt 
övertygad så hoppet ligger till att en utbildning om ämnet förändrar hans åsikt. Lyckas inte vd:n att 
övertygas kommer utsikterna för ett fungerande förbättringsprogram se mycket dåliga ut och hela 
projektet att läggas ner. [1], [2], [8], [23], [29], [37], [40], [41] 
Företaget bör inte heller bekosta en gedigen utbildning av samtliga anställda inom området.  
Vidare behöver företaget ha följande fallgropar i åtanke De är de mest uttalade anledningarna till att 
förbättrings program misslyckas: [27]  

• Otillräcklig utbildning 
• Brist på medarbetarnas engagemang 
• Brist på stöd från högsta ledningen 
• Otillräckliga resurser 
• Bristande ledarskap 
• Avsaknad av en kvalitetsinriktad kultur 
• Dålig kommunikation 
• Brist på en plan för förändring 
• Medarbetarnas motstånd till förändringsarbetet 

[2], [27], [34], [35] 

5.8 Implementeringsval 

När det gäller implementation finns det mycket hjälp att tillgå från de belysta delarna i litteraturstu-
dien. 
Företaget befinner sig i dag någonstans mellan Slummerfasen och Uppvaknandefasen, där många i 
företaget har insett att behovet att ett verksamhetsutvecklingsprogram är stort och man är redo att 
lägga resurser på att genomföra ändringar. Alla på företaget (inklusive delar av ledningen) är dock inte 
fullt övertygade om dess betydelse. [2] 
Ett totalt införande [2] kommer att göras med tanke på företagets blygsamma storlek. Det vill säga att 
förbättringsprogrammet kommer att introduceras över hela verksamheten samtidigt och att utbild-
ningen kommer att ske samtidigt för alla medarbetare. Dock kommer flertalet pilottest att ske med 
utvalda nyckelpersoner för att verifiera att alla rutiner och arbetssätt är fastlagda och effektiva. 
Införandet kommer att följa författarna Meyers, Durlak och Wandersman 14 kritiska steg [28] för ett 
införande. Vi har dessutom redan täckt det mesta av de första 7 punkterna.  
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6 DISKUSSION 

Att hitta rätt nivå på kvalitetsprogrammet är kritiskt. Som författaren tog upp i kapitel ett så har infö-
randet av ett komplext helhetskoncept, såsom Lean eller Sex Sigma, avfärdats, med hänsyn till företa-
gets förutsättningar. Företaget är litet till storleken, både gällande antal anställda och också omsättning 
per år. Därför skulle inte företaget ha möjlighet att avsätta de resurser, och det engagemang, som 
dessa helhetskoncept kräver. Ett kvalitetstänkande som genomsyrar alla delar av företaget, såsom 
TQM, är givetvis önskvärt, men bedöms som för stort och komplext och därmed ouppnåeligt, i alla 
fall inledningsvis.  I stället väljs en mer hanterbar strategi där man väljer ut ett fåtal problemområden 
inom verksamheten låter förbättringsarbetets fokus ligga på dessa. På så vis hoppas författaren att 
denna infasning gör att arbetet blir mer realistiskt och därmed skapar goda möjligheter till ett fram-
gångsrikt resultat, och höjer samtidigt chanserna till ett fortsatt kvalitetsarbete.      
En annan intressant aspekt med ett införande av en Kaizen-liknande verksamhetstrategi är att arbets-
uppgifterna för företagets alla anställda förändras, då förbättringsansvaret nu inkluderar hela företaget 
(se bild 13, sid 24) [1] och, precis som vi tidigare varit inne på, så får nu även alltså alla medarbetare ta 
del av utvecklingen, vilket är den stora fördelen. Men detta innebär även förändringar i ledningens 
arbetsuppgifter också, där förbättringsansvaret blir mindre och förvaltningsdelen större, och i Demo-
tikos AB fall bör denna ändring passa vd:n perfekt, då han inte visat något prov på några kreativitet- 
eller innovationsfärdigheter, och han borde nu kunna klara av sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt.  
Författarens åsikt när det kommer till val av förbättringskoncept är alla olika vedertagna förbättrings-
koncept kan vara användningsbara, och att man egentligen inte borde behöva låsa sig vid ett av dessa 
koncept. Olika problem kräver olika sätt att tackla dem på, och de olika koncepten kompletterar 
varandra snarare än att vara olika lösningar på samma problem. I en utopi skulle man ha alla koncep-
ten tillgängliga för problemlösning och välja det som för det specifika ärendet passar bäst. Det är dock 
en hel del basstruktur, utbildning och tänkesätt som ska vara på plats i en verksamhet vilket gör att 
många företag försöker bestämma sig för ett koncept eller en struktur. Dock har flera ambitiösa före-
tag lyckas implementera till exempel Lean Sex Sigma (eller Sex Sigma Lean) som är en kombinerad 
version av båda koncepten för att kunna utnyttja varderas koncepts fördelar. I fallet Demotikos är 
dock författarens åsikt att förbättringsarbetes namn inte är det viktiga utan vilka att fokuseringen ska 
ligga på vilka metoder och tekniker man använder i förbättringsarbetet.  

6.1 Val av kvalitetsområden att fokusera på i början av förbättringsarbetet 

Det finns många olika områden på ett företag som man kan titta på när det gäller att införa kvalitet. 
Man kan till exempel titta på att få effektivare och snabbare flöden i arbetsprocesser, eller att reducera 
variansen i valda processer, vilket skulle resultera i lägre kostnader för felaktiga produkter och tjänster. 
Man kan även se över arbetsroller och arbetsrutiner. Andra områden är hur ledningen sköter sitt jobb, 
hur kommunikationen sköts och hur anställda mår och upplever arbetet och arbetsplatsen. 
För att identifiera vilka av ovanstående områden som är lämpliga att börja med för Demotikos AB så 
görs en närmare titt på hur var och en av dessa är applicerbara på företaget och vilken potentiell ef-
fekt de skulle få för företaget. Detta är i linje med steg 1 och 2 från det 14-steg långa ramverk för 
implementering som återgavs i litteraturkapitlet.   

6.1.1. Effektivisera arbetsprocesser 

Vi börjar med effektivitet i processflödet. Det är lätt att identifiera flera olika arbetsprocesser i verk-
samheten. Tittar vi på det vardagliga arbetet i butiken så består det bland annat av följande arbetspro-
cesser och flöden: uppackning, märkning och utplockning av nya varor till butiken, inskrivning av nya 
varor i varuregister, varuförsäljning till kund, kundbemötande och kundassistans samt butiksunderhåll 
av olika slag osv. På lagret kan följande exempel ges av arbetsprocesser: inleverans av nya varor, or-
derplockning, paketering och utskick av kundbeställningar, kvantitetskontroll av lagervaror, skapa 
inköpsorder osv. I nästan alla dessa exempel så används framarbetade rutiner och stöd från IT-system 
för att underlätta processerna. Att få upp effektiviteten och minska ledtider är givetvis något som 
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skulle välkomnas men man är ganska övertygade på företaget att förbättrings på processerna effekter-
na inte blir speciellt kännbara på omsättning och resursbehov i dagsläget. Ett exempel är hantering av 
webbordrar; Även om dramatiska förbättringar skulle ske i till exempel ledtider så skulle detta inte ha 
någon direkt koppling till att fler beställningar skulle skickas iväg per dag då det i dagsläget inte före-
ligger några tidsrelaterade problem vid orderhanteringen, det vill säga att det finns gott om tid att 
färdigställa de beställningar som i dagsläget kommer in så att de hinner med den dagliga postupp-
hämtningen. Man upplever inte heller att den nuvarande leveranstiden utgör något negativ för kun-
derna. En kortare ledtid skulle inte direkt leda till att fler beställningar kom in. Även om vi tittar på 
resursbehovet så skulle en effektivare process inte innebära någon direkt förändring på till exempel 
personalkostnader då företaget redan lagt sig på en kritiskt minimumnivå när det gäller antalet medar-
betare på plats, i detta fall är det endast 1 person på företaget som jobbar med orderhanteringen. 
Liknande situation kan ses generellt över hela verksamheten med några få undantag, och slutsatsen 
blir att detta inte är ett prioriterat område att fokusera på i valet av var förbättringsarbetet lämpligast 
påbörjas. Dock lämnas här en öppning för att låta individorienterad förslagsverksamhet styra in för-
bättringsförslagen på delar av detta område, då till exempel eliminering av icke-värdeskapande arbete 
är ett naturligt och enkelt område att fokusera på.   

6.1.2. Reducera varianser 

Nästa område att titta närmare på blir behovet av att reducera variansen i kritiska processer på företa-
get. I dagsläget har företaget ett relativt väl utvecklat IT-stöd till så gott som alla centrala arbetspro-
cesser. Många av stödsystemen har en pedagogisk användaralgoritm samt inbyggda kontroller som 
tillsammans minskar möjligheterna till felaktigt handhavande. IT-systemen är ofta sammankopplade 
vilket gör det möjligt att korskontrollera data mellan olika system samt återanvända information från 
olika system vilket minskar felmöjligheterna ytterligare. Fel förekommer givetvis ändå men företaget 
upplever inte att detta är något större problemområde i dagsläget. Exempel på de vanligaste felen är 
felaktiga lagersaldon på något av företagets månad lagerområden, samt slarv vid till exempel upp-
märkning av varor. På senare tid har det även byggts till nya IT-verktyg speciellt anpassade för att 
logga och upptäcka förekomsten av fel och felkällan. Den estimerade ekonomiska effekten av att 
jobba ner antalet fel ännu mer med hjälp av riktade förbättringsarbeten bedöms inte som tillräckligt 
stor. Sammanfattningsvis är jobbet med att reducera varianser inte ett område där förbättringsarbete 
behöver prioriteras inledningsvis. 

6.1.3. Arbetsroller och arbetsrutiner 

Arbetsroller och arbetsrutiner är nästa potentiella kvalitetsområde. Här finns det en tydlig önskan 
främst från företagets anställda på en förbättring. Speciellt när det gäller tydligare ansvarsområden och 
krav på att viktiga arbetsuppgifter utförs uniformt och att dess arbetsbörda fördelas på ett bättre sätt. 
Man är ofta nöjd med arbetsrutiner som finns på plats men vill att dessa efterföljs på ett bättre sätt. 
Problem visar sig oftast i att anställda lämnar arbete efter sig mellan arbetsskiften och att en del indi-
vider har systematiskt undvikit vissa arbetsuppgifter. Det kan även uppstå dispyter mellan anställda 
när det kommer till vem som utföra arbetsuppgifter som ligger i gränszonen mellan olika ansvarsom-
råden. En normal konsekvens av en sådan dispyt är att den ofta efterföljs av en nedsatt vilja att hjälpa 
och avlasta sina medarbetare med arbetsuppgifter som ligger utanför ens eget ansvarsområde. En 
högre arbetsmoral och gemenskapskänsla över hela arbetsstyrkan skulle förbättra situationen. Nyttan 
med att hitta förbättringar i detta område är stora. Att personalen vet vem som ska göra vad och får 
tydligare ansvarsområden samt att man hittar förbättrade sätt att utföra arbetsuppgifterna på skulle få 
en positiv effekt på arbetsklimatet för de anställda. Förbättringarna skulle då på sikt påverka kvaliteten 
positivt på levererade varor och service till kunden, vilken i sin tur skulle påverka det slutgiltiga resul-
tatet positivt.  
När det gäller arbetsrutiner och ansvarområden så kan dessa mycket väl användas som fokusområde 
för så väl en förslagsverksamhet och för smågruppverksamhet (QC-cirklar). 
Frågor kring förtydliganden av arbetsroller hör mer till ledingens och eventuell anknuten platschefs 
åtaganden, och inte vara något som medarbetarna bör fokusera på i sina förbättringsarbeten. Nu kan 
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förbättringsarbeten mycket väl komma fram till att det finns ett behov av förändring när det gäller 
arbetsroller, men själva ändringen blir då en fråga för ledningen/platschef.  Ledningen behöver se 
över alla arbetsroller i god tid innan förbättringsarbetet påbörjas, och man bör speciellt se över vilka 
nya arbetsroller kvalitetsarbetet kräver och hur detta ska hanteras.  
Författaren är övertygad om att den initiala personalutbildningen i kvalitetstänkande, tillsammans med 
den spin-off effekt som kvalitetsprogrammet för med sig när det väl är igång, kommer att ge persona-
len en större förståelse för verksamheten och dess mål, känna en större gemenskap och enighet med 
företaget. Det kommer även att bidra till att engagemanget och motivationen hos de anställda. Detta 
kommer i sin tur hjälpa till att lösa delar av dagens upplevda problem inom arbetsrutiner och ansvars-
områden. 

6.1.4. Ledning 

Att implementera kvalitetstänkande på ledningsnivå är ett måste för att förbättringsarbetet ska ha en 
chans att etableras på riktigt och bli en del av vardagen på företaget. Hög förståelse för kvalitets-
tänkandet samt stort visat intresse och engagemang från ledningens sida hör till de mer kritiska punk-
terna i vilken typ av förbättringsarbete som hest. Utan dessa kan det bli mycket svårt att motivera alla 
anställda att delta aktivt. 
Ledningen måste även vara beredd på att avsätta resurser till kvalitetsprogrammet då det inledningsvis 
kommer att bli högre kostnader för förbättringsarbetet än vad arbetet genererar i form av besparingar 
och mer tillfredsställd personal. Det kommer alltså att ta tid innan de positiva effekterna från förbätt-
ringsarbetet syns på företagets ekonomi, så här måste ledningen vara tålmodig. 
Det finns även ett starkt behov av förändring och strukturering av ledningsarbetssättet, till skillnad 
mot det i allmänhet ganska oordnade ledningsförfarande som idag tillämpas på företaget. Förutom att 
etablera ett effektivt och rutinmässigt tvärfunktionellt ledaskap så behöver ledningen inledningsvis 
sätta fokus på framställning av både en företagspolicy och mätbara explicita resultatmål. Även en 
kvalitetspolicy samt mätbara mål inom kvalitetsarbetet behöver utformas. Målen ska inkludera såväl 
långsiktiga som kortsiktiga mål.  
Förändringarna i stycket ovan är direkt avgörande för att kvalitetsprogrammet överhuvudtaget ska 
lyckas på företaget, dock kommer dessa förändringar att vara mycket besvärliga få igenom då fram-
ställningen av liknande dokumentering aldrig tidigare skett i företagets 30-årga historia. För att lyckas 
med detta kommer ytterligare fortbildning av ledningen att krävas.  
Den ledningsförändring som författaren ser som den absolut största utmaningen att få till, speciellt 
gällande vd:n tillika majoritetsägaren, är det för ledningen nya sättet att betrakta personal på. Synen, 
som beskrivs närmare i nulägesanalysen i kapitel 4, är ett enligt författaren väldigt förlegat och omo-
dernt förhållningssätt till sin personal. 
Facklitteraturen inom kvalitet, speciellt den östorienterade litteraturen, förordar betydelsen av mänsk-
lig utveckling i verksamheten. Detta innebär att ledningen på företaget kommer att sättas inför ett stor 
prov. Författaren är dock hoppfull och tror att åsikterna i ledningen kommer att förändras och före-
nas i takt med att ledningen får mer utbildning om kvalitet och dess fördelar. 
Det är dock författarens åsikt att när man passerat de hinder och utmaningar som beskrevs ovan så 
kommer det föreslagna kvalitetsarbetet faktiskt passa ledningen perfekt när det gäller ledarstil, och kan 
var precis var företaget behöver. Med hjälp av verktyg som förslagsverksamhet och QC-cirklar för-
flyttas mycket av skyldigheten för kreativa förbättringar från ledningen till medarbetarna vilket passa 
den nuvarande vd:n mycket bra.   

6.1.5. Kommunikation 

Kommunikation är definitivt ett problemområde för företaget. Från enkät- och intervjusvaren kan 
man se en tydlig missnöjdhet mot dagens situation samt en önskan om en klar förbättring av kommu-
nikationsmöjligheterna. Svårigheterna märks på alla plan i verksamheten, mellan ledning och medar-
betare, mellan olika verksamhetsavdelningar samt även internt på avdelningen, till exempel mellan de 
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olika skiften. Faktumet är att företaget inte har lagt någon strukturell grund för hur kommunikationen 
skal 
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ske. Då inga eller väldigt få personalmöten hålls på företaget, samt att det inte finns några avsedda 
forum eller ytor för informationsspridning utgör situation en allvarlig begränsning. Litteraturen förut-
sätter att informationsstruktur finns på plats, och utan en fungerande kommunikation blir förbätt-
ringsarbetet praktiskt omöjligt, och hela förtaget blir även väldigt svårt att styra rent generellt. 

6.1.6. Implementering 

Det kan tyckas vara märkligt att, torts att det finns en uppsjö med litteratur om hur man bör imple-
mentera ett kvalitetsprogram där olika framgångsfaktorer och hinder lyfts fram och resulterar i detal-
jerade och rationella punktlistor och ramverk, så pass stor andel av alla organisationer som försöker 
implementera ett program fortfarande misslyckas med detta. Vad beror detta faktum på? Missbedö-
mer de ansvariga återkommande organisationens förutsättningar och behovsbild, eller anpassas inte 
de antagna programmen efter dessa på ett relevant sätt, eller är det kanske kompetensen och erfaren-
heten hos de ansvariga som sviktar? En sådan slutsats kommer Marcus Asserlind fram till i sin magis-
teravhandling [37], där han framhåller att de företag som lyckas med ett införande i störst utsträckning 
är de företag som, istället för att ta in konsultsupport eller själva försöker bemästra införandet via 
nyutbildad intern personal, tillfälligt lämnar över rodret helt och hållet till expertis under det kritiska 
implementationsmomentet, för att sedan återta besittningen när momentet avslutats och förbättrings-
arbetet slagit rot i organisationen. Detta talar mycket för hur komplex en programmanpassning och 
ett införande kan vara, och hur viktigt det är att ansvariga kommer till denna insikt i ett tidigt skede. 

6.1.7. Namn på programmet 

Namngivningen av programmet och de kopplande aktiviteterna kan komma att ha betydelse när det 
gäller motivationen hos medarbetarna. Ett kraftfullt namn som Kaizen kan ha psykologiska positiva 
effekter när man ska ena upp alla anställda bakom ett, för företaget, nytt tankesätt. Ett känt koncept-
namn kan kännas både förtroendegivande och jämförbart med andra etablerade framgångsrika kvali-
tetsprogram på företagsmarknaden. Å andra sidan kan namn som Kaizen även kännas irrelevant i 
sammanhanget. Varför använda japanska ledord på ett svenskt företag där man har svårt att riktigt 
förståinnebörden bakom namnen, och som till slut istället riskerar att få en negativ effekt på motivat-
ionen. Förslagsvis kan man istället försöka hitta ett namn som har en koppling till både företaget och 
vad man försöker åstadkomma med kvalitetsprogrammet.  
I Demotikos ABs fall så skulle ett exempel på ett sådant namn kunna vara namnet på en mycket po-
pulär produkt ur deras sortiment, nämligen Sqweel (se figur 20). Sqweel är en leksak som består av ett 
snurrande hjul i silikon. Symboliken kan kopplas både till Deming-hjulet och PDCA-metoden, men 
också till det alltid kontinuerliga förbättringsarbetet som aldrig får stanna av, där det snurrande hjulet 
sakta rullar upp till nya kvalitetsnivåer (kom ihåg figur 2). Den mänskliga handen som håller leksaken 
på plats blir då säkringen via samma symbolik. För att leka vidare med tanken med all låta Sqweel bli 
ledordet för förbättringsjobbet så Demotikos AB så skulle namnet kunna stå som en förkortning för 
Standard and Quality Within the Entire Enterprise League. Ordet League hämtas från fotbollsspor-
ten, ett ämne som är otroligt populärt att diskutera bland de flesta av medarbetarna på företaget. 
Genom och tex döpa om inlämnade ändringsförslag till målchanser och koppla belöningssystemet  till 
målpoäng så skulle man få en rolig och intressant twist på arbetet. Vidare kan en anställd bli utsedd till 
månadens spelare i all berömmelse, samt att man kan trycka på att företaget, likt ett sportlag, måste 
samarbeta och jobba uniformt mot samma mål för att lyckas. QC-cirklar blir Sqweel-timeouts där 
vinnande taktik diskuteras fram. I rolig idé att snurra vidare på.  

 
Figur  20  -  Leksaken Sqweel
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7 FÖRBÄTTRINGSPROGRAM FÖR DEMOTIKOS AB 

Här följer ett förslag på hur förbättringsprogrammet bör se ut samt en punktlista för hur programmet 
bör implementeras. 
 

7.1 Material för introduktionskurs  

 Introduktion för medarbetare:  
Sidorna 7-23 i denna rapport är anpassade för att kunna användas som grundläggande ut-
bildningsmaterial för medarbetare.  

 
 Introduktion för ledning, chefer och nyckelpersoner:  

Sidorna 7-34 i denna rapport är anpassade för att kunna användas som grundläggande ut-
bildningsmaterial för ledning och chefer och nyckelpersoner.  

 

7.2 Förslag på lämpligt koncept, metoder, och verktyg  

 Koncept: Kaizen-orienterat 
Valt Kaizen-program behöver dock studeras mer i detalj för att specificera exakt vad som 
ska ingå. Det viktiga är dock grundtankarna i konceptet/filosofin. 
 

 Arbetsmetoder: QC-cirklar och Förslagsverksamheten 
 

 Verktyg: 
o QC-cirklar 

 PDCA-modellen.  
 De sju kvalitetskontrolverktygen.  

  
o Förslagsverksamheten 

 5 Varför 
 De sju, främst fiskbensdiagram. 
 PDCA-modellen vid genomförandet av större förslagsändring 

 

7.3 Förslag till implementeringsplan [28] 

 
Fas 1: Inledande överväganden 
 
1. Behovs- och resursbedömning 

• Varför gör vi det här? 
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• Vilka problem eller villkor kommer förbättringsarbetet adressera (dvs. behovet av just denna 
typ av förbättringsarbete)? 

• Vilken del(ar) av verksamheten och vilka i verksamheten kommer att gynnas av förbättrings-
arbetet? 

 
2. Passningsbedömning 

• Hur väl passar denna typ av förbättringsarbete in? 
• Hur matchas verksamhetens uppdrag, prioriteringar, värderingar och strategi för tillväxt?  
• Hur matchas olika kulturella preferensgrupper som deltar i aktiviteter? 

 
3. Kapacitet/beredskapsbedömning 

• Är företaget redo för det här? 
• I vilken grad anses organisationen ha viljan och medlen (dvs. tillräckliga resurser, kompetens 

och motivation) att genomföra förbättringsarbetet? 
• Är organisationen redo för en förändring? 

 
4. Möjlighet till anpassning 

• Ska det planerade förbättringsarbetet ändras på något sätt för att passa värdinställning och 
målgrupp? 

• Vilken respons ger personalen hos värden angående det föreslagna förbättringsarbetet? Vad 
tycker de måste ändras för att göra det framgångsrikt? 

• Hur kommer förändringar i förbättringsarbetet att dokumenteras och övervakas under ge-
nomförandet? 
 

5. Stödjande klimat 
• Har vi äkta och tydliga stöd för detta förbättringsarbete från: 

o Chefer och nyckelpersoner med befogenhet att fatta beslut i organisationen? 
o Medarbetare som kommer att utföra förbättringsarbetet? 

• Har vi effektivt behandlat viktiga frågor, orosmoment eller motstånd till detta förbättrings-
arbete? 

• Vilka eventuella hinder för genomförandet måste ses över? 
• Finns det en eller flera personer som kan inspirera och leda andra att genomföra förbätt-

ringsarbetet och dess tillhörande praxis? 
• Hur kan organisationen bistå mästare i arbetet med att främja och bibehålla stödet för för-

ändring? 
 

6. Uppbyggnad av organisationens kapacitet 
• Vilken infrastruktur, kompetens och motivation i organisationen behöver förstärkning för 

att säkerställa att förbättringsarbetet kommer att genomföras på ett tillfredsställande sätt? 
 

7. Personal rekrytering och underhåll 
• Vem/Vika kommer att genomföra förbättringsarbetet? 
• Vem kommer att stödja utövarna som genomför förbättringsarbetet? 
• Krävs några justeringar i befintliga personalroller för att säkerställa att det finns tillräckliga 

personalresurser för genomförandet? 
 

8. Inledande personalutbildning 
• Kan tillräcklig utbildning erbjudas för att lära ut varför, vad, när, var och hur inför det plane-

rade förbättringsarbetet? 
• Hur kan vi se till att utbildningen omfattar den teori och filosofi som krävs för att utövare 

ska uppnå tillräcklig kompetens om hur man tillämpar förbättringsarbetet? 
 
Fas två: Struktur för genomförandet 
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9. Gruppindelningen för genomförandet 
• Vem kommer att ha ansvaret för att organisera genomförandet? 
• Kan vi utveckla en stödgrupp med kvalificerad personal att arbeta tillsammans med de som 

utför förbättringsarbetet? 
• Kan vi specificera roller, processer, och ansvar för dessa gruppmedlemmar? 

 
10. Plan för genomförande 

• Kan vi skapa en tydlig plan som innehåller specifika uppgifter och tidsramar för att öka an-
svarsskyldigheten under genomförandet? 

• Vilka utmaningar kan vi möta proaktivt för att genomförandet ska bli så effektivt som möj-
ligt? 

 
Fas tre: Pågående stödstrategier 
 
11. Teknisk assistans/coachning/handledning 

• Kan vi ge nödvändig tekniskt assistans för att hjälpa organisationen och utövare att handskas 
med oundvikliga praktiska problem som kommer att utvecklas när förbättringsarbetet börjar? 

12. Processutvärdering 
• Har vi en plan för att utvärdera relativa styrkor och begränsningar i implementationen av 

förbättringsarbetet medan tiden går och programmet utvecklas? 
13. Feedback-mekanism 

• Finns det en effektiv process genom vilken de viktigaste resultaten från insamlad data i sam-
band med genomförandet kommuniceras, diskuteras och åtgärdas? 

• Hur kommer uppgifter om genomförandet att behandlas och spridas till alla inblandade i 
förbättringsarbetet (till exempel intressenter, administratörer, supportpersonal och utövare)? 

 
Fas fyra: Förbättra framtida tillämpningar 
 
14. Lär av erfarenhet 

• Vilka lärdomar kan dras efter införandet av detta förbättringsarbete och hur kan dessa spri-
das vidare till andra? 

                [28] 
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7.4 Aktivitetsplan  

    T.o.m. juni 2016 Personalmöte Kavitetsaktivitet Ledningsmöte Utbildning 

     Moment Tid  Mål Ansvarig Uppföljning 
          

Personalmöte 16 aug kl. 08.00 Allmän dagordning  Dan 
Nästföljande 
möte 

          
Personalmöte 16 sep kl. 08.00 Allmän dagordning + upp-

följning av föregående möte 
Dan 

  
          

Möte ang. upplägg av utbildning 20 aug kl. 14:00 
Bestäm var och hur utbild-
ning ska ske Dan 

Nästföljande 
möte 

          

Utbildning av ledning och nyckelpersoner 1 okt - 10 okt 
Introduktion + verktyg + 
ledarskap Dan   

          

Ledningsmöte 12 okt kl. 14:00 
Framtagning av företagets 
mål och kvalitetspolicy 

Dan, Roger,  
Anders   

          

Utbildning av resterande medarbetare 19 okt -30 okt 
Introduktion + verktyg + 
medarbetare Beatriz, Dan Enkät 3 nov 

          

Personalmöte 16 okt kl. 08.00 
Allmän dagordning + inför 
utbildningen Dan   

          
Möte ang. hur återkopplings för genom-
förda förslags ska ske 

4 nov  kl. 11:00 färdigställt förslagssystem Dan, Bea,  
Markus, Roger   

 - Hur skall återkoppling ske på bästa sätt         
 - Belöningssystem         
          
Personalmöte 16 nov kl. 08.00 Redogörelse av företagets 

målsättningar och kvalitets-
policy + Allmän dagordning  

Dan 

  
          
Pilottest av Förslagsverksamheten         
Manuell insamling och förslag 14 nov – 20 nov min 4 förslag Markus, Dan   
Genomgång av insamlade förslag och 
procedur 
för godkännande 

21 nov – 25 nov   Markus, Be-
atriz 

  
Planerat utförande av första förbättrings-
arbeten 

5 dec   Markus 
  

Planerat utförande av 3- 5 förbättringsar-
beten 

5 jan – 3 mars min 3 utförda förslag Markus 
  

Återkoppla till personal om utförda arbe-
ten 

5 jan – 3 mars   Markus, Be-
atriz   

          
Personalmöte 16 dec kl. 08.00 Allmän dagordning  Dan   
          
Personalmöte 16 jan kl. 08.00 Allmän dagordning  Dan   
          
Pilottest av QC-cirklar 20 jan    Richard A, 

Markus,  
Dan, Beatriz   

Test av verktyg   Minst 3 test per verktyg     
Val av koordinator   Förslagsvis Richard A     
Val av styrgrupp   Förslagsvis Dan, Beatriz, 

Markus 
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Moment Tid  Mål Ansvarig Uppföljning 
     
Personalmöte 16 feb kl. 08.00 Allmän dagordning  Dan   
          
Personalmöte 16 mars kl. 08.00 Allmän dagordning  Dan   
          
Utbildning av  alla anställda hur  
förslagsystemet fungerar 

17 mars-18 mars Demonstration av hela 
förloppet 

Beatriz, Dan 
Enkät 23 mars 

          
Igångsättning av förlagssystemet  10 april Event Dan Kommande  

personalmöten 
          
Personalmöte 16 april kl. 08.00 Allmän dagordning + upp-

följning av förslagsystemet 
Dan 

  
          
Personalmöte 16 maj kl. 08.00 Allmän dagordning + upp-

följning av förslagsystemet 
Dan 

  
          
Ledningsmöte 18 maj kl. 14:00 uppföljning av förslagsyste-

met + ev. belöningssystem 
till QC-cirklarna 

Dan, Roger,  
Anders 

  
          
Utbildning av  alla anställda hur  
QC-cirklar fungerar 

25  maj -27 maj Demonstration av hela 
förloppet 

Beatriz, Dan 
Enkät 30 maj 

          
Igångsättning av QC-cirklar  10 juni Event Dan Kommande  

personalmöten 
          
Personalmöte 16 juni 08.00 Allmän dagordning + upp-

följning av QC-cirklar 
Dan 

  
 
Tabell 7 – Aktivitetsplan  

    
     
     

7.5 Kommunikationsplan 

    
     
Målgrupp 

Kommunika-
tionsmål Behov Aktivitet Tidpunkt 

IT-avdelning Robert och Jonas IT-integrerade 
verktyg 

Info om hur de nya syste-
men ser ut 

Bjud in på 
möte 

Vid behov 

          
Ekonomiansvarig, Anders Budget för  

belöningssystem 
Behöver bli uppdaterad i de 
nya systemen 

Bjud in på 
möte 

Vid behov, 
främst år 1 

          
Butiks- och lageransvariga,  
Markus, Roslinda och Robin 

Fungerande  
kommunikation 

Vara delaktiga i uppföljning-
ar 

Bjud in på 
möte 

Vid behov 

          
VD, Roger Budget och 

engagemang 
Ständigt uppdaterad med 
förändringar 

Bjud in på 
möte 

Regelbundet 

     
Kvalitetsansvariga, Dan och Beatriz Ta fram funge-

rande kvalitets-
program 

Full delaktighet Stående punkt Varje planerings-
tillfälle 

 
Tabell 8 – Kommunikationsplan 
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7.6 QC-cirklar 

Förslag till uppsättning av QC-cirklar där grupperna består dels  av rent avdelningsinterna sam-
mansättningen samt tvärfunktionella grupper i syfte att brygga arbetsprocesser som berör  
 

Cirkelnamn Medlemmar Mötesfrekvens 
Lager/USV Robin 2 per mån 
  Kassapersonal inkl. natt 

   Öppen 
 

   Inköp Bea 2 per mån 
  Markus 

   Öppen 
 

   USV/LG Butikspersonal LG 1 per mån 
  Butikspersonal USV 

 
   USV Butikspersonal ink natt 2 per mån 
  Öppen 

 
   LG Butikspersonal 2 per mån 
  Öppen 

 
   Städ - USV Butikspersonal USV 1 per mån 
  Städpersonal 

 
   Städ - Underhållansvarig Hussein  1 per mån 
  Thomas 

   Dan/Roger 
   Öppen 
 

   Inleverans Robin  1 per 2 mån 
  Bea 

   Markus 
   Öppen 
 

   Kontor - Webb Dan 1 per 2 mån 
  Robert 

   Bea 
 

   TQM Dan  1-2 per mån 
  Roger 

   Anders 
   Bea 
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8 SLUTSATSER 

 
Ett av målet med denna rapport var att försöka hitta ett lämpligt förbättringsprogram till företaget 
Demotikos AB. Företaget hade inga tidigare erfarenheter av förbättringskoncept och saknade även en 
del fundamentala strukturer för till exempel informationsflöde. 
För att få en bättre bild av företagets problemområden samt behovsbild så genomfördes en nulägesa-
nalys av företaget, där data från en redogörelse gjord av företagets driftchef, en omfattande persona-
lenkät samt en kortare djupgående intervju hämtades in. 
Analysen påvisade ett antal problemområden, både marknadsrelaterade- samt interna problemom-
råden. 
Genom att jämföra problembilden med effekter från olika etablerade verksamhetsutvecklingskoncept 
lyckades ett koncept hittas som passade väl. Konceptet heter Kaizen. 
I nästa steg utvärderades olika arbetsmetoder och verktyg för att se huruvida företaget kunde använda 
dessa i sitt förbättringsarbete.  
Nästa målsättning var att ta fram ett teoriunderlag för en introduktionsutbildning i kvalitet uttänkt till 
Demotikos ABs anställda. Detta underlag levererades i början av rapporten och fanns även i en längre 
version för chefer och ledning.  
Till sist genomsöktes litteratur på nytt för att hitta ett lämpligt sätt att implementera programmet. 
Succé faktorer och fallgropar belystes. En passande 14-stegsplan hittades som i sig var en best pracitices 
ihopsatt från 25 etablerade ramverk för implementation.  
14-stegsplanen presenterades som svar på den sista målsättningen av examensarbetet. 
Den viktigaste upptäckten med var hur stor vikt interna tillsynes små problem på ett företag kan med-
föra för företagets resultat i forma av missnöjd personal.   
Även intressant var att trots att Demotikos AB är ett litet företag så kunde ett lämpligt förbättrings-
program hittas. Dock ingår inte själva igångsättandet av det föreslagna förbättringsarbetet i examens-
arbetes omfång, men kan rekommenderas som fortsättning till detta examensarbete. 
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Bilaga 1 - Resultatsammanställning av personalenkät 

 

PERSONALENKÄT – RESULTAT 
    

           

        

Antal  
frågor 

Svars 
fre-

kvens 
 Översiktsfrågor 

     
Totalt: 165 89,6% 

   # svar % Vikt Poäng 
      Allmänt         
                
      

1. Tjänstgöringstid  18 
100,0

%     
 

  > 10 p Markant positivt 
 Under 2 år  5 27,8%     

      3–6 år  3 16,7%     
 

  < 0 p Varningsnivå 
 7–15 år  10 55,6%     

      Över 16 år  0 0,0%     
 

  < -10 p Markant negativt 
           

      2. Hur många år framöver ser du dig själv arbeta åt företaget?  
Välj det alternativ som är mest troligt. 18 

100,0
%     

      Mindre än 1 år 4 22,2%     
      1-3 år 10 55,6%     
      4-8 år 4 22,2%     
      Livet ut 0 0,0%     
                
      3. Skulle du rekommendera en vän att börja arbeta  

inom företaget?  17 94,4%   1 
      Ja  9 52,9% 1 9 
      Nej  8 47,1% -1 -8 
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4. Hur ofta tillåts du fatta självständiga beslut på din arbetsplats?  18 
100,0

%   14 
      Oerhört ofta  3 16,7% 2 6 
      Mycket ofta  8 44,4% 1 8 
      Ibland  7 38,9% 0 0 
      Någon enstaka gång  0 0,0% -1 0 
      Aldrig  0 0,0% -2 0 
                
      

5. Hur rutinmässigt sker arbetsuppgifterna på din arbetsplats?  18 
100,0

%   6 
      Oerhört rutinmässigt  2 11,1% 2 4 
      Mycket rutinmässigt  4 22,2% 1 4 
      Ganska rutinmässigt  10 55,6% 0 0 
      Inte särskilt rutinmässigt  2 11,1% -1 -2 
      Inte rutinmässigt alls 0 0,0% -2 0 
                
      

6. Hur stora är möjligheterna att vara kreativ och innovativ?  18 
100,0

%   -6 
      Oerhört stora  0 0,0% 2 0 
      Mycket stora  4 22,2% 1 4 
      Ganska stora  4 22,2% 0 0 
      Inte särskilt stora  10 55,6% -1 -10 
      Existerar överhuvudtaget inte  0 0,0% -2 0 
                
      7. Behöver du mer arbetsmaterial, mindre arbetsmaterial  

eller har du lagom mycket arbetsmaterial?  18 
100,0

%   8 
      Mer arbetsmaterial  5 27,8% -1 -5 
      Mindre arbetsmaterial  0 0,0% -1 0 
      Jag har lagom mycket arbetsmaterial  13 72,2% 1 13 
                
      

8. Hur stressigt är ditt arbete?  18 
100,0

%   15 
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Oerhört stressigt  0 0,0% -2 0 
      Mycket stressigt  2 11,1% -1 -2 
      Ganska stressigt  3 16,7% 0 0 
      Inte särskilt stressigt  9 50,0% 1 9 
      Inte stressigt alls  4 22,2% 2 8 
                
      9. Hur trygg känns den yrkesmässiga relationen mellan  

dig och din chef eller förman?  18 
100,0

%   11 
      Oerhört trygg  3 16,7% 2 6 
      Mycket trygg  8 44,4% 1 8 
      Ganska trygg  5 27,8% 0 0 
      Inte särskilt trygg  1 5,6% -1 -1 
      Inte trygg alls  1 5,6% -2 -2 
                
      10. Hur stort stöd har du i ditt arbete av din chef eller förman?  17 94,4%   5 
      Oerhört stort stöd  3 17,6% 2 6 
      Mycket stort stöd  5 29,4% 1 5 
      Ganska stort stöd  3 17,6% 0 0 
      Inte särskilt stort stöd  6 35,3% -1 -6 
      Inget stöd alls  0 0,0% -2 0 
                
      

11. Hur bra är ditt arbetsschema?  18 
100,0

%   12 
      Oerhört bra  3 16,7% 2 6 
      Mycket bra  7 38,9% 1 9 
      Ganska bra  5 27,8% 0 0 
      Inte särskilt bra  3 16,7% -1 -3 
      Inte bra alls  0 0,0% -2 0 
                
      

12. Hur samarbetsinriktad är din arbetsmiljö?  18 
100,0

%   -10 
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Oerhört samarbetsinriktad  1 5,6% 2 2 
      Mycket samarbetsinriktad  1 5,6% 1 1 
      Ganska samarbetsinriktad  5 27,8% 0 0 
      Inte särskilt samarbetsinriktad  9 50,0% -1 -9 
      Inte samarbetsinriktad alls  2 11,1% -2 -4 
                
      

13. Hur rimlig är din arbetsbelastning?  18 
100,0

%   8 
      Oerhört rimlig  2 11,1% 2 4 
      Mycket rimlig  7 38,9% 1 7 
      Ganska rimlig  6 33,3% 0 0 
      Inte särskilt rimlig  3 16,7% -1 -3 
      Inte alls rimlig  0 0,0% -2 0 
                
      

14. Är du nöjd med ditt antal arbetstimmar i månaden? 18 
100,0

%   17 
      Nej, jag vill jobba fler timmar  3 16,7% -1 -3 
      Nej, jag vill jobba mindre timmar  1 5,6% -1 -1 
      Är nöjd med nuvarande timmar 14 77,8% 1 14 
                
      

15. Den totala upplevelsen av arbetet. 18 
100,0

%   7 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  5 27,8% -1 -5 
      Neutral  3 16,7% 0 0 
      Ganska nöjd  8 44,4% 1 8 
      Mycket nöjd  2 11,1% 2 4 
                
      Arbetsmiljön # svar % Vikt Poäng 
                
      16. Kontors-/arbetsmiljön  18 100,0   5 
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% 

Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  3 16,7% -1 -3 
      Neutral  8 44,4% 0 0 
      Ganska nöjd  6 33,3% 1 6 
      Mycket nöjd  1 5,6% 2 2 
                
      17. Personalens bekvämlighetsinrättningar  

18 
100,0

%   -5,5 
      Mycket missnöjd  1 5,6% -2 -2 
      Ganska missnöjd  8,5 47,2% -1 -8,5 
      Neutral  4,5 25,0% 0 0 
      Ganska nöjd  3 16,7% 1 3 
      Mycket nöjd  1 5,6% 2 2 
                
      Jobbet/arbetsrollen  # svar % Vikt Poäng 
                 
      18. Klara och tydliga arbetsroller och ansvarsområden  

på arbetsplatsen  18 
100,0

%   -3 
      Mycket missnöjd  2 11,1% -2 -4 
      Ganska missnöjd  6 33,3% -1 -6 
      Neutral  4 22,2% 0 0 
      Ganska nöjd  5 27,8% 1 5 
      Mycket nöjd  1 5,6% 2 2 
                
      

19. Typen av arbete som krävs i din arbetsroll  18 
100,0

%   8 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  1 5,6% -1 -1 
      Neutral  9 50,0% 0 0 
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Ganska nöjd  7 38,9% 1 7 
      Mycket nöjd  1 5,6% 2 2 
                
      

20. Möjligheterna till befordran och utveckling  18 
100,0

%   -16 
      Mycket missnöjd  4 22,2% -2 -8 
      Ganska missnöjd  8 44,4% -1 -8 
      Neutral  6 33,3% 0 0 
      Ganska nöjd  0 0,0% 1 0 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      

21. Resultatöversynen och utvecklingsprocessen  18 
100,0

%   -13 
      Mycket missnöjd  4 22,2% -2 -8 
      Ganska missnöjd  6 33,3% -1 -6 
      Neutral  7 38,9% 0 0 
      Ganska nöjd  1 5,6% 1 1 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      22. Möjligheten att komma med synpunkter på frågor  

som påverkat ditt jobb  17 94,4%   4 
      Mycket missnöjd  1 5,9% -2 -2 
      Ganska missnöjd  3 17,6% -1 -3 
      Neutral  5 29,4% 0 0 
      Ganska nöjd  7 41,2% 1 7 
      Mycket nöjd  1 5,9% 2 2 
                
      Anställningsvillkor  # svar % Vikt Poäng 
                 
      

23. Lön  18 
100,0

%   -10,5 
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Mycket missnöjd  3 16,7% -2 -6 
      Ganska missnöjd  7,5 41,7% -1 -7,5 
      Neutral  4,5 25,0% 0 0 
      Ganska nöjd  3 16,7% 1 3 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      

24. Andra förmåner  18 
100,0

%   -16 
      Mycket missnöjd  6 33,3% -2 -12 
      Ganska missnöjd  5 27,8% -1 -5 
      Neutral  6 33,3% 0 0 
      Ganska nöjd  1 5,6% 1 1 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      25. Anställningsvillkor  17 94,4%   -3 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  6 35,3% -1 -6 
      Neutral  8 47,1% 0 0 
      Ganska nöjd  3 17,6% 1 3 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      26. Möjlighet till flexibla arbetsvillkor  16 88,9%   0 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  2 12,5% -1 -2 
      Neutral  12 75,0% 0 0 
      Ganska nöjd  2 12,5% 1 2 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      Utbildning och fortbildning  # svar % Vikt Poäng 
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27. Introduktionsutbildning  18 
100,0

%   2 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  6 33,3% -1 -6 
      Neutral  6 33,3% 0 0 
      Ganska nöjd  4 22,2% 1 4 
      Mycket nöjd  2 11,1% 2 4 
                
      28. Utbildnings- och fortbildningsmöjligheter  17 94,4%   -8 
      Mycket missnöjd  2 11,8% -2 -4 
      Ganska missnöjd  6 35,3% -1 -6 
      Neutral  7 41,2% 0 0 
      Ganska nöjd  2 11,8% 1 2 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      29. Tillgång till utbildningsprogram  17 94,4%   -10 
      Mycket missnöjd  2 11,8% -2 -4 
      Ganska missnöjd  7 41,2% -1 -7 
      Neutral  7 41,2% 0 0 
      Ganska nöjd  1 5,9% 1 1 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      Personliga relationer  # svar % Vikt Poäng 
                
      

30. Relationen med personalen inom din avdelning/område  18 
100,0

%   13,5 
      Mycket missnöjd  1 5,6% -2 -2 
      Ganska missnöjd  0,5 2,8% -1 -0,5 
      Neutral  4,5 25,0% 0 0 
      Ganska nöjd  8 44,4% 1 8 
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Mycket nöjd  4 22,2% 2 8 
                
      

31. Relationen med personalen inom andra avdelningar/områden  18 
100,0

%   7 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  3 16,7% -1 -3 
      Neutral  8 44,4% 0 0 
      Ganska nöjd  4 22,2% 1 4 
      Mycket nöjd  3 16,7% 2 6 
                
      

32. Relationen med driftchefen   18 
100,0

%   23,5 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  0 0,0% -1 0 
      Neutral  2 11,1% 0 0 
      Ganska nöjd  8,5 47,2% 1 8,5 
      Mycket nöjd  7,5 41,7% 2 15 
                
      

33. Relationen med VD:n   18 
100,0

%   14,5 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  2 11,1% -1 -2 
      Neutral  4,5 25,0% 0 0 
      Ganska nöjd  6,5 36,1% 1 6,5 
      Mycket nöjd  5 27,8% 2 10 
                
      Kommunikationen på arbetsplatsen # svar % Vikt Poäng 
                 
      34. Hur tycker du att kommunikationen på arbetsplatsen  

är generellt 17 94,4%   -16 
      Mycket missnöjd  6 35,3% -2 -12 
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Ganska missnöjd  7 41,2% -1 -7 
      Neutral  2 11,8% 0 0 
      Ganska nöjd  1 5,9% 1 1 
      Mycket nöjd  1 5,9% 2 2 
                
      

35. Kommunikationen mellan dig och dina medarbetare 18 
100,0

%   3 
      Mycket missnöjd  2 11,1% -2 -4 
      Ganska missnöjd  4 22,2% -1 -4 
      Neutral  3 16,7% 0 0 
      Ganska nöjd  7 38,9% 1 7 
      Mycket nöjd  2 11,1% 2 4 
                
      36. Kommunikationen mellan din avdelning och övriga  

avdelningar på företaget 18 
100,0

%   -5 
      Mycket missnöjd  4 22,2% -2 -8 
      Ganska missnöjd  4 22,2% -1 -4 
      Neutral  5 27,8% 0 0 
      Ganska nöjd  3 16,7% 1 3 
      Mycket nöjd  2 11,1% 2 4 
                
      

37. Kommunikationen mellan personal och driftchefen. 18 
100,0

%   8,5 
      Mycket missnöjd  1 5,6% -2 -2 
      Ganska missnöjd  3 16,7% -1 -3 
      Neutral  5 27,8% 0 0 
      Ganska nöjd  4,5 25,0% 1 4,5 
      Mycket nöjd  4,5 25,0% 2 9 
                
      

38. Kommunikationen mellan personal och VD:n. 18 
100,0

%   0 
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Mycket missnöjd  1 5,6% -2 -2 
      Ganska missnöjd  6 33,3% -1 -6 
      Neutral  6 33,3% 0 0 
      Ganska nöjd  2 11,1% 1 2 
      Mycket nöjd  3 16,7% 2 6 
                
      Arbetsplatskulturen  # svar % Vikt Poäng 
                 
      39. Benägenhet att ge alla anställda möjlighet att utvecklas  

och uppnå sin fulla potential  18 
100,0

%   -16 
      Mycket missnöjd  7 38,9% -2 -14 
      Ganska missnöjd  4 22,2% -1 -4 
      Neutral  5 27,8% 0 0 
      Ganska nöjd  2 11,1% 1 2 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      

40. Benägenhet att respektera individuella olikheter  18 
100,0

%   -6 
      Mycket missnöjd  2 11,1% -2 -4 
      Ganska missnöjd  6 33,3% -1 -6 
      Neutral  7 38,9% 0 0 
      Ganska nöjd  2 11,1% 1 2 
      Mycket nöjd  1 5,6% 2 2 
                
      41. Benägenhet att främja en arbetsplats som är fri från  

trakasserier och mobbning  18 
100,0

%   -5 
      Mycket missnöjd  4 22,2% -2 -8 
      Ganska missnöjd  1 5,6% -1 -1 
      Neutral  10 55,6% 0 0 
      Ganska nöjd  2 11,1% 1 2 
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Mycket nöjd  1 5,6% 2 2 
      

           
           
           

Medarbetare 
          Här efterfrågas tre (3) svar på varje fråga enligt följande princip: 
          Sätt en 1 framför svaret som passar bäst för den medarbetare som jobbar närmast dig.  

        Sätt en 2 framför svaret som passar bäst överlag för dina medarbetare på samma avdelning.  
         Sätt en 3 framför svaret som passar bäst överlag för dina medarbetare på övriga avdelningar. 
        Det går självfallet bra att välja samma svarsalternativ för flera urvalsgrupper, se exemplet nedan. 

       
           
 

Medarbetare Medarbetare 
 

Medarbetare 

 

Närm-
ast 

Sam. 
avd. 

Övr. 
avd. 

Närm-
ast 

Sam. 
avd. 

Övr. 
avd. 

 

Närm-
ast 

Sam. 
avd. 

Övr. 
avd. 

  1 2 3 % (1) % (2) % (3) Vikt 
Poäng 

(1) 
Poäng 

(2) 
Poäng 

(3) 

42. Hur vänliga är dina medarbetare?  17 17 17 94,4% 
94,4

% 94,4%   17 11 11 

Oerhört vänliga  4 3 3 23,5% 
17,6

% 17,6% 2 8 6 6 

Mycket vänliga  9 6 8 52,9% 
35,3

% 47,1% 1 9 6 8 

Ganska vänliga  4 7 4 23,5% 
41,2

% 23,5% 0 0 0 0 
Inte särskilt vänliga  0 1 1 0,0% 5,9% 5,9% -1 0 -1 -1 
Inte vänliga alls 0 0 1 0,0% 0,0% 5,9% -2 0 0 -2 
                      

43. Hur stort stöd har du av dina medarbetare?  17 15 13 94,4% 
83,3

% 72,2%   5 -2 -3 
Oerhört stort stöd  2 0 0 11,8% 0,0% 0,0% 2 4 0 0 

Mycket stort stöd  7 6 5 41,2% 
40,0

% 38,5% 1 7 6 5 

Ganska stort stöd  3 4 2 17,6% 
26,7

% 15,4% 0 0 0 0 

Inte särskilt stort stöd  4 2 4 23,5% 
13,3

% 30,8% -1 -4 -2 -4 



 
 

 

81 
 

Inget stöd alls 1 3 2 5,9% 
20,0

% 15,4% -2 -2 -6 -4 
                      

44. Hur kompetenta är dina medarbetare?  17 16 15 94,4% 
88,9

% 83,3%   7 5 4 

Oerhört kompetenta  3 2 2 17,6% 
12,5

% 13,3% 2 6 4 4 

Mycket kompetenta  4 4 3 23,5% 
25,0

% 20,0% 1 4 4 3 

Tämligen kompetenta  7 7 7 41,2% 
43,8

% 46,7% 0 0 0 0 

Inte särskilt kompetenta  3 3 3 17,6% 
18,8

% 20,0% -1 -3 -3 -3 
Inte kompetenta alls 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% -2 0 0 0 
                      

45. Hur effektivt sköter din medarbetare sitt arbete i allmänhet?  17 15 14 94,4% 
83,3

% 77,8%   6 -5 -2 
Oerhört effektivt  2 0 0 11,8% 0,0% 0,0% 2 4 0 0 

Mycket effektivt  6 4 4 35,3% 
26,7

% 28,6% 1 6 4 4 

Ganska effektivt  6 5 5 35,3% 
33,3

% 35,7% 0 0 0 0 

Inte särskilt effektivt  2 3 4 11,8% 
20,0

% 28,6% -1 -2 -3 -4 

Inte alls effektivt  1 3 1 5,9% 
20,0

% 7,1% -2 -2 -6 -2 
                      

46. Hur professionellt beter sig din medarbetare?  17 15 14 94,4% 
83,3

% 77,8%   5 -5 2 
Oerhört professionellt  3 1 1 17,6% 6,7% 7,1% 2 6 2 2 

Mycket professionellt  5 3 4 29,4% 
20,0

% 28,6% 1 5 3 4 

Ganska professionellt  5 4 7 29,4% 
26,7

% 50,0% 0 0 0 0 

Inte särskilt professionellt  2 4 0 11,8% 
26,7

% 0,0% -1 -2 -4 0 

Inte alls professionellt  2 3 2 11,8% 
20,0

% 14,3% -2 -4 -6 -4 
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47. Hur ofta kommer din medarbetare för sent till arbetet?  16 15 13 88,9% 
83,3

% 72,2%   -7 2 -7 
Alltid  1 1 1 6,3% 6,7% 7,7% 2 2 2 2 

Oftast  4 7 3 25,0% 
46,7

% 23,1% 1 4 7 3 
I ungefär hälften av fallen  1 1 0 6,3% 6,7% 0,0% 0 0 0 0 

Då och då  7 5 6 43,8% 
33,3

% 46,2% -1 -7 -5 -6 
Aldrig 3 1 3 18,8% 6,7% 23,1% -2 -6 -2 -6 
                      

48. Hur ofta slutför din medarbetare sina uppgifter i tid?  17 15 12 94,4% 
83,3

% 66,7%   19 10 12 

Alltid  6 3 3 35,3% 
20,0

% 25,0% 2 12 6 6 

Oftast  7 6 6 41,2% 
40,0

% 50,0% 1 7 6 6 

I ungefär hälften av fallen  4 4 3 23,5% 
26,7

% 25,0% 0 0 0 0 

Då och då  0 2 0 0,0% 
13,3

% 0,0% -1 0 -2 0 
Aldrig 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% -2 0 0 0 
                      

49. Hur väl samarbetar din medarbetare med andra anställda?  17 15 13 94,4% 
83,3

% 72,2%   10 -2 2 
Oerhört väl  3 1 1 17,6% 6,7% 7,7% 2 6 2 2 

Mycket väl  4 3 2 23,5% 
20,0

% 15,4% 1 4 3 2 

Ganska väl  10 5 8 58,8% 
33,3

% 61,5% 0 0 0 0 

Inte särskilt väl  0 5 2 0,0% 
33,3

% 15,4% -1 0 -5 -2 
Inte alls väl  0 1 0 0,0% 6,7% 0,0% -2 0 -2 0 
                      

50. Hur respektfullt behandlar din medarbetare dig?  17 15 15 94,4% 
83,3

% 83,3%   8 2 6 
Oerhört respektfullt 1 1 0 5,9% 6,7% 0,0% 2 2 2 0 

Mycket respektfullt  9 6 8 52,9% 
40,0

% 53,3% 1 9 6 8 
Ganska respektfullt  4 3 5 23,5% 20,0 33,3% 0 0 0 0 
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% 

Inte särskilt respektfullt  3 4 2 17,6% 
26,7

% 13,3% -1 -3 -4 -2 
Inte alls respektfullt  0 1 0 0,0% 6,7% 0,0% -2 0 -2 0 
                      
51. I hur stor utsträckning litar du på din medarbetares  
förmåga att fatta rätt beslut?  15 14 12 83,3% 

77,8
% 66,7%   5 -2 2 

I oerhört stor utsträckning  2 1 1 13,3% 7,1% 8,3% 2 4 2 2 

I stor utsträckning  6 4 4 40,0% 
28,6

% 33,3% 1 6 4 4 

I ganska stor utsträckning  2 3 3 13,3% 
21,4

% 25,0% 0 0 0 0 

Inte i särskilt stor utsträckning  5 4 4 33,3% 
28,6

% 33,3% -1 -5 -4 -4 

Inte alls  0 2 0 0,0% 
14,3

% 0,0% -2 0 -4 0 
                      

52. Hur villig är din medarbetare att erkänna misstag?  17 15 14 94,4% 
83,3

% 77,8%   -3 -13 -5 
Oerhört villig  2 0 0 11,8% 0,0% 0,0% 2 4 0 0 

Mycket villig  3 3 3 17,6% 
20,0

% 21,4% 1 3 3 3 

Ganska villig  5 2 6 29,4% 
13,3

% 42,9% 0 0 0 0 

Inte särskilt villig  4 4 2 23,5% 
26,7

% 14,3% -1 -4 -4 -2 

Inte alls villig  3 6 3 17,6% 
40,0

% 21,4% -2 -6 -12 -6 
                      

53. Hur ofta tar din medarbetare på sig ansvaret för sina misstag?  17 15 13 94,4% 
83,3

% 72,2%   4 -6 0 
Alltid  3 1 1 17,6% 6,7% 7,7% 2 6 2 2 

Oftast  6 4 5 35,3% 
26,7

% 38,5% 1 6 4 5 

I ungefär hälften av fallen  3 2 3 17,6% 
13,3

% 23,1% 0 0 0 0 

Då och då  2 4 1 11,8% 
26,7

% 7,7% -1 -2 -4 -1 
Aldrig  3 4 3 17,6% 26,7 23,1% -2 -6 -8 -6 
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% 
                      

54. Hur hårt arbetar din medarbetare?  16 14 12 88,9% 
77,8

% 66,7%   -7 -13 -11 
Oerhört hårt  0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 2 0 0 0 
Mycket hårt  3 1 1 18,8% 7,1% 8,3% 1 3 1 1 

Ganska hårt  4 3 3 25,0% 
21,4

% 25,0% 0 0 0 0 

Inte särskilt hårt  8 6 4 50,0% 
42,9

% 33,3% -1 -8 -6 -4 

Inte alls hårt  1 4 4 6,3% 
28,6

% 33,3% -2 -2 -8 -8 
                      

55. Hur väl hanterar din medarbetare kritik av sitt arbete?  16 14 12 88,9% 
77,8

% 66,7%   -5 -8 -2 
Oerhört väl  0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 2 0 0 0 

Mycket väl  4 3 3 25,0% 
21,4

% 25,0% 1 4 3 3 

Ganska väl  6 3 5 37,5% 
21,4

% 41,7% 0 0 0 0 

Inte särskilt väl  3 5 3 18,8% 
35,7

% 25,0% -1 -3 -5 -3 

Inte alls väl  3 3 1 18,8% 
21,4

% 8,3% -2 -6 -6 -2 
                      

56. Hur uppmärksam på detaljer är din medarbetare?  16 14 12 88,9% 
77,8

% 66,7%   3 -2 -1 
Oerhört uppmärksam  2 1 1 12,5% 7,1% 8,3% 2 4 2 2 

Mycket uppmärksam  5 3 2 31,3% 
21,4

% 16,7% 1 5 3 2 

Ganska uppmärksam  4 4 5 25,0% 
28,6

% 41,7% 0 0 0 0 

Inte särskilt uppmärksam  4 5 3 25,0% 
35,7

% 25,0% -1 -4 -5 -3 
Inte alls uppmärksam  1 1 1 6,3% 7,1% 8,3% -2 -2 -2 -2 
                      
57. Har din medarbetare en positiv, varken positiv eller  
negativ, eller negativ inverkan på din arbetsmiljö?  16 14 13 88,9% 

77,8
% 72,2%   10 2 11 

Oerhört positiv  1 1 1 6,3% 7,1% 7,7% 3 3 3 3 
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Mycket positiv  4 3 5 25,0% 
21,4

% 38,5% 2 8 6 10 
Ganska positiv  4 0 1 25,0% 0,0% 7,7% 1 4 0 1 

Varken positiv eller negativ  4 4 3 25,0% 
28,6

% 23,1% 0 0 0 0 

Ganska negativ  2 5 3 12,5% 
35,7

% 23,1% -1 -2 -5 -3 
Mycket negativ  0 1 0 0,0% 7,1% 0,0% -2 0 -2 0 
Oerhört negativ  1 0 0 6,3% 0,0% 0,0% -3 -3 0 0 

           
Chefer i högsta ledningen 

          Här efterfrågas två (2) svar på varje fråga enligt följande princip: 
          Sätt en 1 framför svaret som passar bäst för VD:n (Roger).  
          Sätt en 2 framför svaret som passar för driftchefen (Dan). 
          Precis som ovan går det bra att välja samma svarsalternativ för båda urvalsgrupperna. 

        
           

 
Högsta ledningen 

Högsta ledning-
en 

 

Högsta led-
ningen 

   
 

CEO COO CEO COO 
 

CEO COO 
   

  1 2 % (1) % (2) Vikt 

Po-
äng 
(1) 

Poäng 
(2) 

   
58. Hur effektivt sköter din chef sitt arbete i allmänhet?  15 17 

83,3
% 94,4%   2 4 

   Oerhört effektivt  1 1 6,7% 5,9% 2 2 2 
   

Mycket effektivt  4 6 
26,7

% 35,3% 1 4 6 
   

Ganska effektivt  6 6 
40,0

% 35,3% 0 0 0 
   

Inte särskilt effektivt  4 4 
26,7

% 23,5% -1 -4 -4 
   Inte alls effektivt  0 0 0,0% 0,0% -2 0 0 
                   
   

59. Hur professionellt beter sig din chef?  16 17 
88,9

% 94,4%   1 14 
   Oerhört professionellt  1 2 6,3% 11,8% 2 2 4 
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Mycket professionellt  2 10 
12,5

% 58,8% 1 2 10 
   

Ganska professionellt  11 5 
68,8

% 29,4% 0 0 0 
   Inte särskilt professionellt  1 0 6,3% 0,0% -1 -1 0 
   Inte alls professionellt  1 0 6,3% 0,0% -2 -2 0 
                   
   

60. Hur uppmärksam på detaljer är din chef?  15 16 
83,3

% 88,9%   -3 11 
   Oerhört uppmärksam  1 4 6,7% 25,0% 2 2 8 
   Mycket uppmärksam  1 5 6,7% 31,3% 1 1 5 
   

Ganska uppmärksam  8 5 
53,3

% 31,3% 0 0 0 
   

Inte särskilt uppmärksam  4 2 
26,7

% 12,5% -1 -4 -2 
   Inte alls uppmärksam  1 0 6,7% 0,0% -2 -2 0 
                   
   

61. Hur hårt arbetar din chef?  17 16 
94,4

% 88,9%   -7 9 
   Oerhört hårt  1 2 5,9% 12,5% 2 2 4 
   

Mycket hårt  2 5 
11,8

% 31,3% 1 2 5 
   

Ganska hårt  6 9 
35,3

% 56,3% 0 0 0 
   

Inte särskilt hårt  5 0 
29,4

% 0,0% -1 -5 0 
   

Inte alls hårt  3 0 
17,6

% 0,0% -2 -6 0 
                   
   

62. Hur ofta kommer din chef för sent till arbetet?  16 15 
88,9

% 83,3%   -20 -7 
   Alltid  1 2 6,3% 13,3% 2 2 4 
   Oftast  0 1 0,0% 6,7% 1 0 1 
   

Ungefär varannan dag  2 4 
12,5

% 26,7% 0 0 0 
   

Då och då  4 4 
25,0

% 26,7% -1 -4 -4 
   

Aldrig  9 4 
56,3

% 26,7% -2 -18 -8 
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   63. Hur väl motsvarar din chefs prioriteringar ditt företags  

målsättningar?  12 12 
66,7

% 66,7% -1 -4 2 
   Oerhört väl  0 2 0,0% 16,7% 2 0 4 
   Mycket väl  1 2 8,3% 16,7% 1 1 2 
   

Ganska väl  7 5 
58,3

% 41,7% 0 0 0 
   

Inte särskilt väl  3 2 
25,0

% 16,7% -1 -3 -2 
   Inte alls väl  1 1 8,3% 8,3% -2 -2 -2 
                   
   

64. Hur tydliga är målen som din chef sätter upp för dig?  17 16 
94,4

% 88,9%   -7 -3 
   

Oerhört tydliga  2 2 
11,8

% 12,5% 2 4 4 
   

Mycket tydliga  3 3 
17,6

% 18,8% 1 3 3 
   Ganska tydliga  1 2 5,9% 12,5% 0 0 0 
   

Inte särskilt tydliga  8 8 
47,1

% 50,0% -1 -8 -8 
   

Inte alls tydliga  3 1 
17,6

% 6,3% -2 -6 -2 
                   
   

65. Hur realistiska är din chefs förväntningar?  16 15 
88,9

% 83,3%   0 5 
   Oerhört realistiska  0 0 0,0% 0,0% 2 0 0 
   

Mycket realistiska  5 7 
31,3

% 46,7% 1 5 7 
   

Ganska realistiska  6 6 
37,5

% 40,0% 0 0 0 
   

Inte särskilt realistiska  5 2 
31,3

% 13,3% -1 -5 -2 
   Inte realistiska alls  0 0 0,0% 0,0% -2 0 0 
                   
   

66. Hur ofta ger din chef dig feedback på ditt arbete?  16 15 
88,9

% 83,3%   -17 -5 
   Oerhört ofta  0 1 0,0% 6,7% 2 0 2 
   Ofta  1 3 6,3% 20,0% 1 1 3 
   Ganska ofta  2 3 12,5 20,0% 0 0 0 
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% 

Inte särskilt ofta  8 6 
50,0

% 40,0% -1 -8 -6 
   

Inte alls ofta  5 2 
31,3

% 13,3% -2 -10 -4 
                   
   67. Hur användbar är feedbacken som din chef ger dig om  

ditt arbete?  17 16 
94,4

% 88,9%   -11 -5 
   Oerhört användbar  0 0 0,0% 0,0% 2 0 0 
   

Mycket användbar  2 2 
11,8

% 12,5% 1 2 2 
   

Ganska användbar  3 7 
17,6

% 43,8% 0 0 0 
   

Inte särskilt användbar  11 7 
64,7

% 43,8% -1 -11 -7 
   Inte alls användbar  1 0 5,9% 0,0% -2 -2 0 
                   
   

68. Hur väl anser du att din chef samarbetar med andra anställda?  14 13 
77,8

% 72,2%   0 9 
   Oerhört väl  1 2 7,1% 15,4% 2 2 4 
   

Mycket väl  3 5 
21,4

% 38,5% 1 3 5 
   

Ganska väl  5 6 
35,7

% 46,2% 0 0 0 
   

Inte särskilt väl  5 0 
35,7

% 0,0% -1 -5 0 
   Inte alls väl  0 0 0,0% 0,0% -2 0 0 
                   
   

69. Hur väl främjar din chef kommunikationen bland de anställda?  17 16 
94,4

% 88,9%   -10 -1 
   Oerhört väl  0 0 0,0% 0,0% 2 0 0 
   

Mycket väl  2 5 
11,8

% 31,3% 1 2 5 
   

Ganska väl  5 5 
29,4

% 31,3% 0 0 0 
   

Inte särskilt väl  8 6 
47,1

% 37,5% -1 -8 -6 
   

Inte alls väl  2 0 
11,8

% 0,0% -2 -4 0 
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70. Hur lätt är det att få hjälp av din chef när du behöver det?  17 17 
94,4

% 94,4%   9 15 
   

Oerhört lätt  4 5 
23,5

% 29,4% 2 8 10 
   

Mycket lätt  6 8 
35,3

% 47,1% 1 6 8 
   

Ganska lätt  3 2 
17,6

% 11,8% 0 0 0 
   

Inte särskilt lätt  3 1 
17,6

% 5,9% -1 -3 -1 
   Inte lätt alls  1 1 5,9% 5,9% -2 -2 -2 
                   
   

71. Hur villig är din chef att erkänna sina egna misstag?  16 16 
88,9

% 88,9%   -6 3 
   Oerhört villig  0 0 0,0% 0,0% 2 0 0 
   

Mycket villig  3 4 
18,8

% 25,0% 1 3 4 
   

Ganska villig  7 11 
43,8

% 68,8% 0 0 0 
   

Inte särskilt villig  3 1 
18,8

% 6,3% -1 -3 -1 
   

Inte alls villig  3 0 
18,8

% 0,0% -2 -6 0 
                   
   

72. Hur väl hanterar din chef kritik?  15 15 
83,3

% 83,3%   -4 1 
   Oerhört väl  0 0 0,0% 0,0% 2 0 0 
   

Mycket väl  4 4 
26,7

% 26,7% 1 4 4 
   

Ganska väl  6 8 
40,0

% 53,3% 0 0 0 
   

Inte särskilt väl  2 3 
13,3

% 20,0% -1 -2 -3 
   

Inte alls väl  3 0 
20,0

% 0,0% -2 -6 0 
                   
   

73. Hur ofta tar din chef på sig ansvaret för sina misstag?  16 15 
88,9

% 83,3%   -1 5 
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Alltid  1 2 6,3% 13,3% 2 2 4 
   

Oftast  6 6 
37,5

% 40,0% 1 6 6 
   

I ungefär hälften av fallen  3 3 
18,8

% 20,0% 0 0 0 
   

Då och då  3 3 
18,8

% 20,0% -1 -3 -3 
   

Aldrig  3 1 
18,8

% 6,7% -2 -6 -2 
                   
   74. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt dåligt sätt, 

hur ofta tar din chef itu med problemet?  16 16 
88,9

% 88,9%   -11 -2 
   Alltid  1 0 6,3% 0,0% 2 2 0 
   

Oftast  2 6 
12,5

% 37,5% 1 2 6 
   

I ungefär hälften av fallen  2 4 
12,5

% 25,0% 0 0 0 
   

Då och då  7 4 
43,8

% 25,0% -1 -7 -4 
   

Aldrig  4 2 
25,0

% 12,5% -2 -8 -4 
                   
   75. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt bra sätt,  

hur ofta uppmärksammar din chef det?  17 17 
94,4

% 94,4%   -15 0 
   Alltid  1 1 5,9% 5,9% 2 2 2 
   

Oftast  2 7 
11,8

% 41,2% 1 2 7 
   I ungefär hälften av fallen  1 3 5,9% 17,6% 0 0 0 
   

Då och då  7 3 
41,2

% 17,6% -1 -7 -3 
   

Aldrig  6 3 
35,3

% 17,6% -2 -12 -6 
                   
   76. I hur stor utsträckning litar du på din chefs förmåga att fatta  

rätt beslut?  17 16 
94,4

% 88,9%   0 8 
   I oerhört stor utsträckning  0 0 0,0% 0,0% 2 0 0 
   

I stor utsträckning  7 9 
41,2

% 56,3% 1 7 9 
   I ganska stor utsträckning  4 6 23,5 37,5% 0 0 0 
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% 

Inte i särskilt stor utsträckning  5 1 
29,4

% 6,3% -1 -5 -1 
   Inte alls  1 0 5,9% 0,0% -2 -2 0 
                   
   

77. Hur mycket anser du att din chef stöder dina målsättningar?  15 15 
83,3

% 83,3%   -4 1 
   

Oerhört mycket  2 2 
13,3

% 13,3% 2 4 4 
   

Mycket  2 3 
13,3

% 20,0% 1 2 3 
   

Ganska mycket  2 4 
13,3

% 26,7% 0 0 0 
   

Inte särskilt mycket  8 6 
53,3

% 40,0% -1 -8 -6 
   Inte alls  1 0 6,7% 0,0% -2 -2 0 
                   
   

78. Hur respektfullt behandlar din chef dig?  17 17 
94,4

% 94,4%   7 19 
   

Oerhört respektfullt  3 4 
17,6

% 23,5% 2 6 8 
   

Mycket respektfullt  6 11 
35,3

% 64,7% 1 6 11 
   

Ganska respektfullt  4 2 
23,5

% 11,8% 0 0 0 
   

Inte särskilt respektfullt  3 0 
17,6

% 0,0% -1 -3 0 
   Inte alls respektfullt  1 0 5,9% 0,0% -2 -2 0 
                   
   

79. Hur smidigt hanterar din chef konflikter?  17 16 
94,4

% 88,9%   -9 5 
   Oerhört smidigt 1 2 5,9% 12,5% 2 2 4 
   Mycket smidigt 1 4 5,9% 25,0% 1 1 4 
   

Ganska smidigt 5 7 
29,4

% 43,8% 0 0 0 
   

Inte särskilt smidigt 8 3 
47,1

% 18,8% -1 -8 -3 
   

Inte smidigt alls 2 0 
11,8

% 0,0% -2 -4 0 
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   80. Hur bekväm känner du dig med att uttrycka åsikter som  

avviker från din chefs åsikter?  17 17 
94,4

% 94,4%   3 7 
   Oerhört bekväm 1 2 5,9% 11,8% 2 2 4 
   

Mycket bekväm 5 6 
29,4

% 35,3% 1 5 6 
   

Ganska bekväm 8 7 
47,1

% 41,2% 0 0 0 
   

Inte särskilt bekväm 2 1 
11,8

% 5,9% -1 -2 -1 
   Inte alls bekväm 1 1 5,9% 5,9% -2 -2 -2 
                   
   

81. Hur effektivt uppmuntrar din chef lagarbete?  17 16 
94,4

% 88,9%   -13 -1 
   Oerhört effektivt  0 1 0,0% 6,3% 2 0 2 
   

Mycket effektivt  2 4 
11,8

% 25,0% 1 2 4 
   

Ganska effektivt  3 5 
17,6

% 31,3% 0 0 0 
   

Inte särskilt effektivt  9 5 
52,9

% 31,3% -1 -9 -5 
   

Inte alls effektivt  3 1 
17,6

% 6,3% -2 -6 -2 
                   
   

82. Hur väl främjar din chef din yrkesmässiga utveckling?  17 16 
94,4

% 88,9%   -16 -8 
   Oerhört väl  0 1 0,0% 6,3% 2 0 2 
   Mycket väl  1 1 5,9% 6,3% 1 1 1 
   

Ganska väl  4 5 
23,5

% 31,3% 0 0 0 
   

Inte särskilt väl  7 7 
41,2

% 43,8% -1 -7 -7 
   

Inte alls väl 5 2 
29,4

% 12,5% -2 -10 -4 
                   
   

83. Hur kreativt är din chefs arbete?  13 12 
72,2

% 66,7%   -7 9 
   Oerhört kreativt  0 2 0,0% 16,7% 2 0 4 
   Mycket kreativt  3 5 23,1 41,7% 1 3 5 
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% 

Ganska kreativt  3 5 
23,1

% 41,7% 0 0 0 
   

Inte särskilt kreativt  4 0 
30,8

% 0,0% -1 -4 0 
   

Inte alls kreativt  3 0 
23,1

% 0,0% -2 -6 0 
         0,0% 0,0%       
   

84. Hur väl motiverar din chef dig att arbeta så bra som möjligt?  17 17 
94,4

% 94,4%   -11 -1 
   Oerhört väl  0 0 0,0% 0,0% 2 0 0 
   

Mycket väl  2 4 
11,8

% 23,5% 1 2 4 
   

Ganska väl  5 8 
29,4

% 47,1% 0 0 0 
   

Inte särskilt väl  7 5 
41,2

% 29,4% -1 -7 -5 
   

Inte alls väl  3 0 
17,6

% 0,0% -2 -6 0 
                   
   

85. Hur flexibel är din chef?  17 17 
94,4

% 94,4%   8 11 
   

Oerhört flexibel  3 3 
17,6

% 17,6% 2 6 6 
   

Mycket flexibel  7 6 
41,2

% 35,3% 1 7 6 
   

Ganska flexibel  3 7 
17,6

% 41,2% 0 0 0 
   

Inte särskilt flexibel  3 1 
17,6

% 5,9% -1 -3 -1 
   Inte alls flexibel  1 0 5,9% 0,0% -2 -2 0 
                   
   86. Hur bekväm känner du dig med att uttrycka orosmoment  

inför din chef?  16 16 
88,9

% 88,9%   5 14 
   Oerhört bekväm  1 3 6,3% 18,8% 2 2 6 
   

Mycket bekväm  7 8 
43,8

% 50,0% 1 7 8 
   

Ganska bekväm  5 5 
31,3

% 31,3% 0 0 0 
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Inte särskilt bekväm  2 0 
12,5

% 0,0% -1 -2 0 
   Inte alls bekväm  1 0 6,3% 0,0% -2 -2 0 
                   
   

87. Hur rimliga är besluten som din chef fattar?  17 17 
94,4

% 94,4%   12 19 
   

Mycket rimliga  3 2 
17,6

% 11,8% 2 6 4 
   

Ganska rimliga  10 15 
58,8

% 88,2% 1 10 15 
   

Inte särskilt rimliga  4 0 
23,5

% 0,0% -1 -4 0 
   Inte rimliga alls  0 0 0,0% 0,0% -2 0 0 
                   
   88. När beslut eller målsättningar ändras, hur ofta förklarar  

din chef för dig varför man har gjort så?  17 17 
94,4

% 94,4%   -11 6 
   Alltid  1 2 5,9% 11,8% 2 2 4 
   

Oftast  3 9 
17,6

% 52,9% 1 3 9 
   

I ungefär hälften av fallen  4 1 
23,5

% 5,9% 0 0 0 
   

Då och då  2 3 
11,8

% 17,6% -1 -2 -3 
   

Aldrig  7 2 
41,2

% 11,8% -2 -14 -4 
                   
   89. Hur ofta beaktar din chef andras åsikter när han eller hon  

fattar beslut?  16 15 
88,9

% 83,3%   -4 6 
   Alltid  1 2 6,3% 13,3% 2 2 4 
   

Oftast  3 5 
18,8

% 33,3% 1 3 5 
   

I ungefär hälften av fallen  4 5 
25,0

% 33,3% 0 0 0 
   

Då och då  7 3 
43,8

% 20,0% -1 -7 -3 
   Aldrig  1 0 6,3% 0,0% -2 -2 0 
                   
   90. När du begår ett misstag, hur ofta ger dig din chef  

konstruktiv feedback?  16 16 
88,9

% 88,9%   -13 -5 
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Alltid  1 1 6,3% 6,3% 2 2 2 
   

Oftast  2 5 
12,5

% 31,3% 1 2 5 
   I ungefär hälften av fallen  1 2 6,3% 12,5% 0 0 0 
   

Då och då  7 4 
43,8

% 25,0% -1 -7 -4 
   

Aldrig  5 4 
31,3

% 25,0% -2 -10 -8 
                   
   91. Är din chef för snabb att fatta beslut, för långsam eller  

ungefär lagom?  17 16 
94,4

% 88,9%   14 18 
   

Alldeles för snabb  2 0 
11,8

% 0,0% -2 -4 0 
   Mycket för snabb  0 0 0,0% 0,0% -1 0 0 
   

En aning för snabb  2 3 
11,8

% 18,8% 1 2 3 
   

Ungefär lagom  8 6 
47,1

% 37,5% 2 16 12 
   

En aning för långsam  3 5 
17,6

% 31,3% 1 3 5 
   Mycket för långsam  1 2 5,9% 12,5% -1 -1 -2 
   Alldeles för långsam  1 0 5,9% 0,0% -2 -2 0 
                   
   92. Övervakas du för mycket på arbetet, för litet eller  

ungefär lagom?  15 15 
83,3

% 83,3%   6 17 
   

Alldeles för mycket  2 0 
13,3

% 0,0% -2 -4 0 
   För mycket  0 1 0,0% 6,7% -1 0 -1 
   

En aning för mycket  3 2 
20,0

% 13,3% 1 3 2 
   

Ungefär lagom  4 8 
26,7

% 53,3% 2 8 16 
   

En aning för litet  3 2 
20,0

% 13,3% 1 3 2 
   

För litet  2 2 
13,3

% 13,3% -1 -2 -2 
   Alldeles för litet  1 0 6,7% 0,0% -2 -2 0 
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93. Skulle du vilja interagera mer med din chef, mindre eller 
 ungefär lika mycket som du gör nu?  16 16 

88,9
% 88,9%   18 22 

   Oerhört mycket mer  1 1 6,3% 6,3% -2 -2 -2 
   Mycket mer  1 1 6,3% 6,3% -1 -1 -1 
   

En aning mer  5 3 
31,3

% 18,8% 1 5 3 
   

Ungefär lika mycket som nu  7 11 
43,8

% 68,8% 2 14 22 
   

En aning mindre  2 0 
12,5

% 0,0% 1 2 0 
   Mycket mindre  0 0 0,0% 0,0% -1 0 0 
   Oerhört mycket mindre 0 0 0,0% 0,0% -2 0 0 
   

           
Ledning/ledningsåtagenden 

         
             # svar % Vikt Poäng 

      94. Kommunikation om företagets styrning och policy  17 94,4%   -14,5 
      Mycket missnöjd  5 29,4% -2 -10 
      Ganska missnöjd  6,5 38,2% -1 -6,5 
      Neutral  3,5 20,6% 0 0 
      Ganska nöjd  2 11,8% 1 2 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      95. Kommunikation om beslut och andra frågor som påverkar dig  17 94,4%   -6,5 
      Mycket missnöjd  3 17,6% -2 -6 
      Ganska missnöjd  3,5 20,6% -1 -3,5 
      Neutral  7,5 44,1% 0 0 
      Ganska nöjd  3 17,6% 1 3 
      Mycket nöjd  0 0,0% 2 0 
                
      96. Kompetensen hos din driftchef  17 94,4%   17 
      Mycket missnöjd  0 0,0% -2 0 
      Ganska missnöjd  0 0,0% -1 0 
      Neutral  5 29,4% 0 0 
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Ganska nöjd  7 41,2% 1 7 
      Mycket nöjd  5 29,4% 2 10 
                
      97. Kompetensen hos din VD  17 94,4%   5 
      Mycket missnöjd  1 5,9% -2 -2 
      Ganska missnöjd  2 11,8% -1 -2 
      Neutral  7 41,2% 0 0 
      Ganska nöjd  5 29,4% 1 5 
      Mycket nöjd  2 11,8% 2 4 
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Bilaga 2 - Personalenkät 

 

PERSONALENKÄT – ARBETSMILJÖ/ARBETSUPPGITER/ARBETSTRIVSEL/KOMMUNIKATION 
 

Vänligen besvara frågorna i denna enkät. Detta gäller alla anställda av Demotikos AB (inklusive L&G), och vi vill att samtlig personal fyller svarar på alla 97st frågorna. 
Endast i de fall där frågan på inget sätt kan relateras till dig och din arbetsuppgift så kan frågan lämnas obesvarad. Om man tycker att inget av de föreslagna svarsalter-
nativen stämmer så är man välkommen att formulera ett eget svarsalternativ. Lämna gärna kommentarer till era svår om ni vill förtydliga er åsikt. 
 
 

Enkäten fylls i enskilt och anonymt, och svaren kommer att behandlas under sekretess och helt utan återkoppling till enskild person. Dvs. ingen anställd kommer på 
något sätt hållas personligen ansvarig för sina svar. Endast det sammanlagda resultatet av alla ifyllda enkäter kommer att analyseras.  
 
Vi vill därför påminna att du svarar så ärligt du kan på frågorna så att resultatet från undersökningen blir så sanningsenligt som möjligt, då svarsbilden ska utgöra grund 
för framtida förbättringar. Vissa frågor kan kännas lite obekväma att svara på, men vi ber er att ändå svara på dessa då det är viktigt att vi får en korrekt helhetsbild. 
 

I frågorna som innehåller följande benämningar ska benämningarna tolkas på följande sätt: 

Medarbetare   –  Om inget annat anges; I första hand anställda på samma verksamhetsområde/avdelnings som du,  
och i andra hand övriga anställda på företaget. 

Driftchef    – Dan 

VD      – Roger 

   

 

Skriv INTE ditt namn på enkäten! 
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1. Tjänstgöringstid  

Under 2 år  

3–6 år  

7–15 år  

Över 16 år  
 
2. Hur många år framöver ser du dig själv arbeta åt företaget? Välj det 

alternativ som är mest troligt. 

Mindre än 1 år 

1-3 år 

4-8 år 

Livet ut 
 
 
3. Skulle du rekommendera en vän att börja arbeta inom företaget?  

Ja  

Nej  
 
 

 

 

4. Hur ofta tillåts du fatta självständiga beslut på din arbetsplats?  

Oerhört ofta  

Mycket ofta  

Ibland  

Någon enstaka gång  

Aldrig  
5. Hur rutinmässigt sker arbetsuppgifterna på din arbetsplats?  

Oerhört rutinmässigt  

Mycket rutinmässigt  

Ganska rutinmässigt  

Inte särskilt rutinmässigt  

Inte rutinmässigt alls 
 
6. Hur stora är möjligheterna att vara kreativ och innovativ?  

Oerhört stora  

Mycket stora  

Ganska stora  

Inte särskilt stora  

Existerar överhuvudtaget inte  
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7. Behöver du mer arbetsmaterial, mindre arbetsmaterial eller har du 

lagom mycket arbetsmaterial?  

Mer arbetsmaterial  

Mindre arbetsmaterial  

Jag har lagom mycket arbetsmaterial  
 
8. Hur stressigt är ditt arbete?  

Oerhört stressigt  

Mycket stressigt  

Ganska stressigt  

Inte särskilt stressigt  

Inte stressigt alls  
 
9. Hur trygg känns den yrkesmässiga relationen mellan dig och din chef 

eller förman?  

Oerhört trygg  

Mycket trygg  

Ganska trygg  

Inte särskilt trygg  

Inte trygg alls  

10. Hur stort stöd har du i ditt arbete av din chef eller förman?  

Oerhört stort stöd  

Mycket stort stöd  

Ganska stort stöd  

Inte särskilt stort stöd  

Inget stöd alls  
 
11. Hur bra är ditt arbetsschema?  

Oerhört bra  

Mycket bra  

Ganska bra  

Inte särskilt bra  

Inte bra alls  
 
12. Hur samarbetsinriktad är din arbetsmiljö?  

Oerhört samarbetsinriktad  

Mycket samarbetsinriktad  

Ganska samarbetsinriktad  

Inte särskilt samarbetsinriktad  

Inte samarbetsinriktad alls  
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13. Hur rimlig är din arbetsbelastning?  

Oerhört rimlig  

Mycket rimlig  

Ganska rimlig  

Inte särskilt rimlig  

Inte alls rimlig  

 
14. Är du nöjd med ditt antal arbetstimmar i månaden? 

Nej, jag vill jobba fler timmar  

Nej, jag vill jobba mindre timmar  

Är nöjd med nuvarande timmar 

 
 

15. Den totala upplevelsen av 
arbetet. Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

  Mycket missnöjd   Ganska missnöjd   Neutral  Ganska nöjd   Mycket nöjd  

 
 
Arbetsmiljön  
 

 
 
 
Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

      

16. Kontors-/arbetsmiljön  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd   Neutral   Ganska nöjd   Mycket nöjd  

      

17. Personalens bekvämlighetsin-
rättningar   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd   Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  
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Jobbet/arbetsrollen  

   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

18. Klara och tydliga arbets-
roller och ansvarsområden 
på arbetsplatsen  

Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

19. Typen av arbete som 
krävs i din arbetsroll  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

20. Möjligheterna till beford-
ran och utveckling  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

21. Resultatöversynen och 
utvecklingsprocessen  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

22. Möjligheten att komma 
med synpunkter på frågor 
som påverkat ditt jobb  

Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

 

Allmänna villkor  

   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

23. Lön  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

24. Andra förmåner  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

25. Anställningsvillkor  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

26. Möjlighet till flexibla ar-
betsvillkor  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  
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Utbildning och fortbildning  

   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

27. Introduktionsutbildning  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

28. Utbildnings- och fortbild-
ningsmöjligheter  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

29. Tillgång till utbildnings-
program  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

 

Personliga relationer  

   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

      

30. Relationen med persona-
len inom din avdel-
ning/område  

Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

31. Relationen med persona-
len inom andra avdelning-
ar/områden  
 

Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

32. Relationen med driftche-
fen   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

 
33. Relationen med VD:n   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  
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Kommunikationen på arbetsplatsen 

   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

34. Hur tycker du att kommu-
nikationen på arbetsplatsen är 
generellt 

Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

35. Kommunikationen mellan 
dig och dina medarbetare Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

36. Kommunikationen mellan 
din avdelning och övriga av-
delningar på företaget 

Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

37. Kommunikationen mellan 
personal och driftchefen. Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

38. Kommunikationen mellan 
personal och VD:n. Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

 

Arbetsplatskulturen  

   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

39. Benägenhet att ge alla an-
ställda möjlighet att utvecklas 
och uppnå sin fulla potential  

Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

40. Benägenhet att respektera 
individuella olikheter  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

41. Benägenhet att främja en 
arbetsplats som är fri från tra- Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  
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   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

kasserier och mobbning  
 
 
 

MEDARBETARE 
Här efterfrågas tre (3) svar på varje fråga enligt följande princip: 
Sätt en 1 framför svaret som passar bäst för den medarbetare som jobbar närmast dig.  
Sätt en 2 framför svaret som passar bäst överlag för dina medarbetare på samma avdelning.  
 Sätt en 3 framför svaret som passar bäst överlag för dina medarbetare på övriga avdelningar. 
Det går självfallet bra att välja samma svarsalternativ för flera urvalsgrupper, se exemplet nedan. 
 
Exempel: 
20. Hur vänliga är dina medarbetare? (EXEMPEL) 

   Oerhört vänliga  

 1 , 2   Mycket vänliga  

 3   Ganska vänliga  

   Inte särskilt vänliga  

    Inte vänliga alls 
 
Börja på nästa sida.
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42. Hur vänliga är dina medarbetare?  

    Oerhört vänliga  

    Mycket vänliga  

   Ganska vänliga  

   Inte särskilt vänliga  

   Inte vänliga alls 
 
43. Hur stort stöd har du av dina medarbetare?  

   Oerhört stort stöd  

   Mycket stort stöd  

   Ganska stort stöd  

   Inte särskilt stort stöd  

   Inget stöd alls 
 
 

 

 

 

44. Hur kompetenta är dina medarbetare?  

   Oerhört kompetenta  

   Mycket kompetenta  

   Tämligen kompetenta  

   Inte särskilt kompetenta  

   Inte kompetenta alls 
 
45. Hur effektivt sköter din medarbetare sitt arbete i allmänhet?  

   Oerhört effektivt  

   Mycket effektivt  

   Ganska effektivt  

   Inte särskilt effektivt  

   Inte alls effektivt  
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46. Hur professionellt beter sig din medarbetare?  

   Oerhört professionellt  

   Mycket professionellt  

   Ganska professionellt  

   Inte särskilt professionellt  

   Inte alls professionellt  
 
47. Hur ofta kommer din medarbetare för sent till arbetet?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig 
  
 
 
 
 
 

48. Hur ofta slutför din medarbetare sina uppgifter i tid?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig 
  
49. Hur väl samarbetar din medarbetare med andra anställda?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
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50. Hur respektfullt behandlar din medarbetare dig?  

   Oerhört respektfullt  

   Mycket respektfullt  

   Ganska respektfullt  

   Inte särskilt respektfullt  

   Inte alls respektfullt  
 
51. I hur stor utsträckning litar du på din medarbetares förmåga att 
fatta rätt beslut?  

   I oerhört stor utsträckning  

   I stor utsträckning  

   I ganska stor utsträckning  

   Inte i särskilt stor utsträckning  

   Inte alls  
 
 
 
 
 

52. Hur villig är din medarbetare att erkänna misstag?  

   Oerhört villig  

   Mycket villig  

   Ganska villig  

   Inte särskilt villig  

   Inte alls villig  
 
53. Hur ofta tar din medarbetare på sig ansvaret för sina misstag?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig  
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54. Hur hårt arbetar din medarbetare?  

   Oerhört hårt  

   Mycket hårt  

   Ganska hårt  

   Inte särskilt hårt  

   Inte alls hårt  
 
55. Hur väl hanterar din medarbetare kritik av sitt arbete?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
 
 
 
 
56. Hur uppmärksam på detaljer är din medarbetare?  

   Oerhört uppmärksam  

   Mycket uppmärksam  

   Ganska uppmärksam  

   Inte särskilt uppmärksam  

   Inte alls uppmärksam  
 
57. Har din medarbetare en positiv, varken positiv eller negativ, eller 
negativ inverkan på din arbetsmiljö?  

   Oerhört positiv  

   Mycket positiv  

   Ganska positiv  

   Varken positiv eller negativ  

   Ganska negativ  

   Mycket negativ  

   Oerhört negativ  
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CHEFER 
Här efterfrågas två (2) svar på varje fråga enligt följande princip: 
Sätt en 1 framför svaret som passar bäst för VD:n (Roger).  
Sätt en 2 framför svaret som passar för driftchefen (Dan). 
Precis som ovan går det bra att välja samma svarsalternativ för båda ur-
valsgrupperna. 
 
 
 
 
58. Hur effektivt sköter din chef sitt arbete i allmänhet?  

  Oerhört effektivt  

  Mycket effektivt  

  Ganska effektivt  

  Inte särskilt effektivt  

  Inte alls effektivt  
 
 
 
 
 

 
 
59. Hur professionellt beter sig din chef?  

   Oerhört professionellt  

   Mycket professionellt  

   Ganska professionellt  

   Inte särskilt professionellt  

   Inte alls professionellt  
 
 
60. Hur uppmärksam på detaljer är din chef?  

   Oerhört uppmärksam  

   Mycket uppmärksam  

   Ganska uppmärksam  

   Inte särskilt uppmärksam  

   Inte alls uppmärksam  
 
 
 
 
 



 
 

 

111 
 

 
 
61. Hur hårt arbetar din chef?  

    Oerhört hårt  

    Mycket hårt  

    Ganska hårt  

    Inte särskilt hårt  

    Inte alls hårt  
 
62. Hur ofta kommer din chef för sent till arbetet?  

   Alltid  

   Oftast  

   Ungefär varannan dag  

   Då och då  

   Aldrig  
 
 
 
 
 
 

 
63. Hur väl motsvarar din chefs prioriteringar ditt företags målsättning-
ar?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
 
64. Hur tydliga är målen som din chef sätter upp för dig?  

   Oerhört tydliga  

   Mycket tydliga  

   Ganska tydliga  

    Inte särskilt tydliga  

   Inte alls tydliga  
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65. Hur realistiska är din chefs förväntningar?  

    Oerhört realistiska  

    Mycket realistiska  

    Ganska realistiska  

    Inte särskilt realistiska  

    Inte realistiska alls  
 
66. Hur ofta ger din chef dig feedback på ditt arbete?  

   Oerhört ofta  

    Ofta  

   Ganska ofta  

   Inte särskilt ofta  

   Inte alls ofta  
 
 
 
 
 
 
 

 
67. Hur användbar är feedbacken som din chef ger dig om ditt arbete?  

   Oerhört användbar  

   Mycket användbar  

   Ganska användbar  

   Inte särskilt användbar  

   Inte alls användbar  
 
68. Hur väl anser du att din chef samarbetar med andra anställda?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
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69. Hur väl främjar din chef kommunikationen bland de anställda?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
 
70. Hur lätt är det att få hjälp av din chef när du behöver det?  

   Oerhört lätt  

   Mycket lätt  

   Ganska lätt  

   Inte särskilt lätt  

   Inte lätt alls  
 
 
 
 
 
 
 

 
71. Hur villig är din chef att erkänna sina egna misstag?  

   Oerhört villig  

   Mycket villig  

   Ganska villig  

   Inte särskilt villig  

   Inte alls villig  
 
72. Hur väl hanterar din chef kritik?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
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73. Hur ofta tar din chef på sig ansvaret för sina misstag?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig  
 
74. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt dåligt sätt, hur 
ofta tar din chef itu med problemet?  

   Alltid  

   Oftast  

    I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig  
 
 
 
 
 
 

75. När någon genomför en arbetsuppgift på ett särskilt bra sätt, hur 
ofta uppmärksammar din chef det?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig  
 
76. I hur stor utsträckning litar du på din chefs förmåga att fatta rätt 
beslut?  

   I oerhört stor utsträckning  

   I stor utsträckning  

   I ganska stor utsträckning  

   Inte i särskilt stor utsträckning  

   Inte alls  
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77. Hur mycket anser du att din chef stöder dina målsättningar?  

  Oerhört mycket  

  Mycket  

  Ganska mycket  

  Inte särskilt mycket  

  Inte alls  
 
78. Hur respektfullt behandlar din chef dig?  

  Oerhört respektfullt  

  Mycket respektfullt  

   Ganska respektfullt  

   Inte särskilt respektfullt  

   Inte alls respektfullt  
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Hur smidigt hanterar din chef konflikter?  

   Oerhört smidigt  

   Mycket smidigt  

   Ganska smidigt  

   Inte särskilt smidigt  

   Inte smidigt alls  
 
80. Hur bekväm känner du dig med att uttrycka åsikter som avviker 
från din chefs åsikter?  

   Oerhört bekväm  

   Mycket bekväm  

   Ganska bekväm  

   Inte särskilt bekväm  

   Inte alls bekväm  
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81. Hur effektivt uppmuntrar din chef lagarbete?  

   Oerhört effektivt  

   Mycket effektivt  

   Ganska effektivt  

   Inte särskilt effektivt  

   Inte alls effektivt  
 
82. Hur väl främjar din chef din yrkesmässiga utveckling?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
 
 
 
 
 
 
 
 

83. Hur kreativt är din chefs arbete?  

   Oerhört kreativt  

   Mycket kreativt  

   Ganska kreativt  

   Inte särskilt kreativt  

   Inte alls kreativt  
 
84. Hur väl motiverar din chef dig att arbeta så bra som möjligt?  

   Oerhört väl  

   Mycket väl  

   Ganska väl  

   Inte särskilt väl  

   Inte alls väl  
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85. Hur flexibel är din chef?  

   Oerhört flexibel  

   Mycket flexibel  

   Ganska flexibel  

   Inte särskilt flexibel  

   Inte alls flexibel  
 
86. Hur bekväm känner du dig med att uttrycka orosmoment inför din 
chef?  

   Oerhört bekväm  

   Mycket bekväm  

   Ganska bekväm  

   Inte särskilt bekväm  

   Inte alls bekväm  
 
 
 
 
 
 
 

87. Hur rimliga är besluten som din chef fattar?  

    Mycket rimliga  

   Ganska rimliga  

   Inte särskilt rimliga  

   Inte rimliga alls  
 
 
88. När beslut eller målsättningar ändras, hur ofta förklarar din chef för 
dig varför man har gjort så?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig  
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89. Hur ofta beaktar din chef andras åsikter när han eller hon fattar 
beslut?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig  
 
90. När du begår ett misstag, hur ofta ger dig din chef konstruktiv feed-
back?  

   Alltid  

   Oftast  

   I ungefär hälften av fallen  

   Då och då  

   Aldrig  
 
 
 
 
 

91. Är din chef för snabb att fatta beslut, för långsam eller ungefär la-
gom?  

   Alldeles för snabb  

   Mycket för snabb  

   En aning för snabb  

   Ungefär lagom  

   En aning för långsam  

   Mycket för långsam  

   Alldeles för långsam  
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92. Övervakas du för mycket på arbetet, för litet eller ungefär lagom?  

   Alldeles för mycket  

   För mycket  

   En aning för mycket  

   Ungefär lagom  

   En aning för litet  

   För litet  

   Alldeles för litet  
 
 
 
93. Skulle du vilja interagera mer med din chef, mindre eller ungefär lika mycket som du gör nu?  

   Oerhört mycket mer  

   Mycket mer  

   En aning mer  

   Ungefär lika mycket som nu  

   En aning mindre  

   Mycket mindre  

   Oerhört mycket mindre 
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Ledningen   Mycket missnöjd  Ganska missnöjd    Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

94. Kommunikation om företagets 
styrning och policy  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

95. Kommunikation om beslut och 
andra frågor som påverkar dig  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

96. Kompetensen hos din driftchef  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  

97. Kompetensen hos din VD  Mycket missnöjd  Ganska missnöjd  Neutral  Ganska nöjd  Mycket nöjd  
 
 
Klart!  
 
Tack för att du svarade ärligt!   
 
Lägg den ifyllda enkäten i ett vitt kuvert. Skriv inget namn!   
 
Lägg kuvertet i inkastet på den vita kassaskåpsboxen (placerad under kassan på USV).   
 
Tack för din tid!
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Bilaga 3 – Intervjuformulär samt utvalda svar 

Personalintervju - Demotikos AB – 2015 
 
Namn (frivilligt):  

Arbetsuppgift:  

Arbetsplats:  

Anställd sedan år:  

 
 
Kvalitet och kund 
 
 
1. Vad betyder kvalitet för dig? 
 

− (Helheten) Personlig service och engagemang av personal i en miljö med bra sortiment. 
 

− Att kunna ge jämn och god service. 
 

− Välkomnande & professionell service samt produkter som håller till det dem ska/kunder blir lovade & förväntar sig. 
 

− Bra kundbemötande, hög arbetsmoral, noggrannhet, pålitlig, punktlig, ha genuint intresse för arbetet. 
 

− Att kunna ge kund ett rakt svar om än negativt. 
 
 
2. Vem har det största ansvaret för kvalitet i företaget? 
 

− Alla har nog lika stort ansvar men ytterst ligger det väl hos en med titeln kvalitetsansvarig i vårt fall blir det Dan eller Roger 
 

− Alla som jobbar inom företaget har ansvar för kvalitet. 
 

− Alla har ett ansvar med dem som har störst ansvar enligt mig är Dan Roger. 
 

− I helhet är det Roger och Dan. 
 

− Känns som det ligger på oss i personalen, men borde vara chefs ansvar. 
 
 
 
3. Vem är din kund? 
 

− Det kan vara precis vem som helst, särskilt när man jobbar natt och vi är det enda stället som är öppet dygnet runt. 
 

− De som kommer in och handlar. 
 

− De personer som besöker butiken. 
 

− Varierande. Största målgruppen är herrar som är filmintresserade! 
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4. Vilka behov har din kund? 
 

− Antingen själv bli tillfredsställda eller lyckas tillfredsställa någon annan. 
 

− Man anpassar sig efter kundens behov. 
 

− Varierande. Så många olika typer av ärenden. 
 

− Att få sina frågor besvarade. 
 
 
 
5. På vilken nivå anser du att din arbetsinsats tar hänsyn till kundbehovet? 
 

− En hög nivå då fel produkt alt. Dålig upplevelse för kunden kan vara direkt avgörande för deras behov. 
 

− Man läser av vad kunden vill ha och anpassar sig och ger så god service man kan. 
 

− 4 av 5 
 

− Väldigt stor. Gör så gott jag kan och kan man göra något utöver det vanliga så försöker jag på bästa möjliga sätt.
  

 
 
 
 
Problemområden 
 
 
1. Vilka olika problemområden upplever du på företaget? 
 

− Kommunikationen mellan arbetsplatsen har åtminstone varit dålig med nya whiteboardsen så har den förbättrats. 
 

− Kommunikationen är ibland bristande. Jobbiga men hanterbara kunder. 
 

− Främst kommunikations problem 
 

− Ointresserad/omotiverad personal är största problemet. Vet ej om det beror på arbetsmoral eller ointresserad av den här bran-
schen eller en kombination. Personalen bör ha mer individuella uppgifter/större ansvar... och utnyttja tiden på jobbet till fullo 
på bästa möjliga sätt. För många och för stora lokaler som inte utnyttjas till fullo. Kunna anpassa butiken/personalen snabb-
bare efter omvärlden/branschen. Personal som fastnar i sina arbetsrutiner och känner sig bekväma. 

 
− Dålig kommunikation. Oklara roller. 

 
 
2. Vilka problemområden tycker du har mest inverkan på din arbetsinsats? 
 

− Inga direkta, visst kan det ibland påverka om information går fram eller inte. 
 

− Jobbiga kunder. 
 

− Kommunikation. Försöka få personalen motiverade till att göra annat än deras fasta rutiner (har inte lyckats så bra!) 
 

− Dålig kommunikation. 
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3. Vilka problemområden tycker du har mest inverkan på arbetsklimatet? 
 

− Med risk att låta tjatig så riskerar vi på natten ofta att råka ut för kritik som mer beror  
− på missförstånd/ dålig kommunikation, och då finns vi sällan där och kan försvara oss. 

 
− Jobbiga kunder. 

 
− Ointresserad personal påverkar arbetsklimatet mest utan tvekan. 

 
− Båda de tidigare nämnda. Främst de oklara rollerna, vilket gör att vissa uppgifter blir ogjorda. 

 
 
4. Tror du att det går att jobba bort de värsta problemområdena? 
 

− Jag vill tro att alla olika problem går att lösa men man kanske ska sikta på att hela tiden förbättra, och höja ribban/målen 
lite i taget. 

 
− Ja det går, igenom bra information och rutiner. 

 
− Ja, men alla måste vilja & engagera sig. 

 
− Tveksam. Det behövs radikala förändringar. 

 
− Ja, men då bör man nog riva upp nuvarande arbetssätt i grunden och börja om. 

 
 
5. Vad behöver göras för att få bort dessa problemområden? 
 

− Utopi: Anställa en butikschef som jobbar i kassan olika tider och därav träffar alla medarbetare men har en högre befattning 
och allt ska gå via denna person så ingen kan gå direkt till Roger eller Dan och vice versa. I andra hand fler möten, styra upp 
briefing-rummet/tavlorna (vad som ska skrivas var), göra en ny komplett arbetsbeskrivning samt att denna ska gälla för 
samtliga – alternativet att börja delegera ut ansvar (högre lön/andra förmåner). 

 
− Genom att få in rätt rutiner och gör det regelbundet, som att ex kolla att ingen stör i butiken.       

 
− Regelbundna möten (varje månad). Kommunicera mer. Bättre inställning till arbete, arbetsrelationer osv. Lyssna mer på 

varandra. 
 

− Regelbundna möten. Individuella arbetsområden. Bättre kommunikation. Att ha personal som har lite vision om hur saker o 
ting ska skötas/komma med bra idéer och genomföra dom vore nyttigt. 

 
− Se tidigare svar. 

 
 
Arbetsprocesser  
 
 
1. Vilka arbetsprocesser anser du fungera bra? 
 

− De flesta fungerar bra. 
 

− Samarbetet med kollegor och att det är ett fritt jobb. Frihet under ansvar. 
 

− De flesta arbetsprocesser fungerar bra. (om du menar mina arbetsuppgifter). 
 

− Leveranser och inskrivning ut av nya varor. Tekniskt underhåll av datorer etc. (Robert, Dan, Gorgis & Roger). 
 

− Upplever inte att det som nybörjare är svårt att lära sig grunderna i våra system som styr och är behjälpligt vid kundbemötan-
det. 
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2. Vilka arbetsprocesser anser du fungera dåligt? 
 

− Den avancerade situationen med Lace/US/lagret när det gäller leksaker skapar ibland oreda.  
 

− Som tidigare ibland bristande kommunikation. Eftersom man jobbar natt missar man mycket dag/kväll. 
 

− Dåligt flyt när det kommer till att fylla på med varor. Det handlar ju om inköp, inleverans och personal som fyller på med va-
rorna men det känns lite hackigt. Vet inte vart det brister eller om allting görs lite halvdant. 

 
− I stort sätt samtliga där interaktion mellan de anställda är ett måste. 

 
 
 
3. Vilka fel/brister är mest förekommande och hur påverkar de ditt arbete?  
 

− Mänskliga faktorn gör ibland fel vid leksaks- lagerhanteringen vilket vi i slutändan får ansvaret att reda ut vid inblippning 
av senaste sålda leksaker. 

 
− Kommunikation man jobbar natt och vill fråga något och ingen finns till hands. 

 
− Kassan krånglar -> sämre service 

 
− Omotiverad personal gör att det känns svårt att hålla motivationen uppe själv. 

 
− Genom oklara roller och delvis oklara krav från ledningen blir inte sällan arbetsuppgifter liggande utan att någon tar tag i 

dem. Det gör att vissa, ibland jag, får ta ett större ansvar. Vilket i sin tur skapar osämja, som i slutändan drabbar kunden. 
 
 
4. Vilka arbetsprocesser tycker du tar för lång tid (under förutsättning att inget går fel)? 
 

− Inga på rak hand.  
 

− Inget jag kommer på. 
 

− Hela processen med leksaker från leverantör till ut på hyllan (skåpen) i butiken. Känns som att man under den tiden förlorar 
en del kunder. Beställningarna läggs kanske för sent. 

 
− I stort tycker jag att de flesta processer skulle kunna snabbas upp genom personligt ansvar. I stället för som nu, gemensamt. 

 
 
 
5. Vilken effekt skulle ett snabbare processflöde få på processerna ovan? 
 

− En samordnare/butikschef dvs. en spindel i nätet. 
 

− Information och rutiner. 
 

− Lojala kunder som alltid kan räkna med oss. 
 

− Mindre osämja bland personal. 
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Trivsel 
 
1. Vad är du mest nöjd med om du ser till arbetets helhet (jobbet/arbetsplatsen/anställningen)?  
 

− Flexibiliteten när det gäller ledighet. Bra kollegor.  
 

− Arbetet är fritt och samarbetet med kollegor fungerar bra. Alla har sina rutiner och verkar nöjda med det. Jag trivs bra med 
frihet under ansvar. 

 
− Mina arbetsuppgifters (service). Fria händer. 

 
− Fria händer till att göra förbättringar. Rullande schema (olika pass!), många olika sorters kunder, mycket annat att göra ut-

över kassahantering. 
 

− Friheten - jag styr i stort sätt hur mycket och vad jag vill göra och när under dagen. Samtidigt är jag i en sådan ställning att 
jag har förtroende att själv ta mig an uppgifter som ligger utanför vad som troligen begärs av mig. 

 
 
2. Vad är du minst nöjd med om du ser till arbetets helhet (jobbet/arbetsplatsen/anställningen)?  
 

− Lönen per timme/natt-tillägg. Avsaknaden av uppmuntring i jämförelse med kritik vid eventuella misstag som begåtts. Ar-
betskläder?? 

 
− Eftersom man jobbar natt missar man mycket av vad som händer dag/kväll. 

 
− Utvecklingen för en anställd (årlig löneförhöjning/samtal osv). Kommunikation. 

 
− Utvecklingsmöjligheter. Bra idéer som rinner ut i sanden. sällan det sker stora förändringar/förbättringar. 

 
− Den ojämna arbetsfördelningen mellan de anställda. Dåligt gehör för förbättringar från ledningen. 
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