SAMMANFATTNING
Rapporten har som syfte att ta fram minst ett förslag på arbetssätt och metoder till den valda
organisationen Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolags (LKAB) kvalitetsutvecklare, med
tillhörande implementerings- och uppföljningsplan. Förslagen ska utformas med stöd av
relevanta teorier, tidigare forskning samt svar på vilka behov kvalitetsutvecklarnas kunder har
och vad de önskar av kvalitetsutvecklarna.
Genom att en enkätundersökning skickades ut till kvalitetsutvecklarnas viktigaste kunder,
medarbetare inom organisationen och då mer specifikt chefer och ledare inom produktion,
samt fem djupgående intervjuer genomförda med personer ur samma urvalsgrupp, kartlades
nuläget, upplevda problem samt det önskade läget. Därefter sattes resultatet in i en GAPanalys för att klargöra var förbättringar behöver genomföras. De gap som framkom var:
•
•
•

Synliggöra kvalitetsutvecklarna
Tydliggöra kvalitetsutvecklarnas roll
Utbildning

Utifrån gapen genomförde rapportförfattarna en brainstorming där konkreta åtgärder
diskuterades som kunde överbrygga alla gap, komma närmare kundernas önskade läge och
tillfredsställa kundbehovet. Ur brainstormingen, och med stöd av tidigare forskning och
relevanta teorier, kom resultatet och de föreslagna åtgärderna. Åtgärderna var fler
kvalitetsutvecklare, avsätta personal ute i verksamheten, gemensam process samt
kvalitetsdagar. Ingen av förslagen utesluter något annat och en kombination kan vara det
bästa.

Nyckelord: arbetssätt och metoder, enkätundersökning, gap-analys, hörnstensmodellen,
intervju, kunden i centrum, kvalitetsutvecklare, kvalitetsutveckling, ledningens engagemang,
ständiga förbättringar, åtgärder.
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1. INTRODUKTION
1.1

Inledning

Alla företag har någon form av kunder och kärnan i verksamheten handlar om, eller borde
handla om, att göra kunderna nöjda. Detta för att företaget ska kunna existera, ha en framtid
och nå framgång. Bergman och Klefsjö (2012, s. 78) skriver att önskan att få nöjda kunder
sannolikt har funnits sedan antiken. De undervisar oss i att det noterades tidigt, hos de gamla
grekerna, att nyckeln till ökad produktivitet är specialisering men också att specialisering är
viktig för att öka kvaliteten. Sedan urminnes tider, menar Bergman och Klefsjö (2012, s. 78),
att människor har bekymrat sig för fel och dess konsekvenser, för kvaliteten på produkter de
anskaffat och för det arbete de utfört.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 100) förklarar att trots att det finns en gedigen historia kring
kvalitet och kvalitetsutveckling är det först på senare år som ämnet fått fäste i den akademiska
världen. Idag bygger kvalitetsutvecklingen starkt på en helhetssyn och grundläggande
värderingar som ska skapa en kultur. Ledningens enormt viktiga roll och vikten av tydliga
ledningsstrategier, samt tydligt fokus på förbättringsarbete, är viktiga ingredienser. Många
organisationer och företag, privata som offentliga, arbetar idag med kvalitetsfrågor som en
integrerad del av verksamheten. Detta utgör grunden till kvalitetsutvecklingen, vilken kan
beskrivas:
“att man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas
behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt
förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på
organisationens processer.”
(Bergman & Klefsjö 2012, s. 38)
Kvalitetsutvecklingen idag, skriver Bergman och Klefsjö (2012, s. 38), handlar om att aktivt
förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera och reparera. Utveckling innebär ett
ständigt pågående arbete, inte ett enskilt projekt, och att utveckla produkter och processer,
men även att stödja den personliga utvecklingen hos människor som arbetar i dess processer.
Synsättet på kvalitetsutveckling idag är som en helhet där värderingar, verktyg och arbetssätt
samverkar för att uppnå högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. (Bergman &
Klefsjö 2012, ss. 38-39)
I nuläget finns det yrkeskategorier som arbetar med kvalitetsutveckling på företag och
organisationer, ofta kallade kvalitetsutvecklare. På företaget Luossavaara Kiirunavaara AB
(LKAB), vilket är det studerade företaget, finns just denna yrkeskategori. Efter en nyligen
gjord omstrukturering har det uppstått frågetecken kring hur de ska arbeta, vilket är vad
studien ska försöka ta reda på. Genom att undersöka kundbehovet ska författarna ta fram
förslag på arbetssätt och metoder för hur kvalitetsutvecklarna skulle kunna arbeta.

1.2

Bakgrundsbeskrivning

Alla vet vi att ekonomin, konjunkturen, går upp och ner genom åren. Det har nyligen varit en
lågkonjunktur och företag har fått ta en ordentlig titt på sina verksamheter och spara in pengar
där det går. Precis detta har företaget LKAB genomgått nyligen. En större omläggning, och
omstrukturering, har skett där nya avdelningar skapats och personal har omflyttats eller
lämnat företaget. En avdelning som blev ny under omstruktureringen är en avdelning med
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namn Hållbarhet. De är nya i sin sammansättning och kände stor förvirring kring en hel del i
sitt arbete, vilket gjorde att de gärna ville ha hjälp att få ordning på detta.
Valet gjordes redan i förstudien att fokusera på kvalitetsutvecklarna och deras arbete i
organisationen. Med hjälp av relevanta kvalitetsverktyg kartlades kvalitetsutvecklarnas
nuläge, upplevda problem samt deras önskade läge. Det första verktyget som användes var en
S.W.O.T.-analys (strenghts, weaknesses, opportunities, threaths), vilket är ett verktyg för att
ge svar på hur nuläget ser ut. Analysen ger svar på både yttre och inre faktorer som
underlättar, eller försvårar, för organisationen att nå sina mål (Tonnquist 2014, s. 64). Genom
att sammanfatta de olika faktorerna i en matris tydliggörs det vad avdelningens svagheter och
styrkor är samt vad som är dess möjligheter och hot. Andra verktyget var en
fokusgruppsgruppsintervju med fyra medarbetare på avdelningen, vilken skulle fördjupa
kunskapen kring de svagheter som framkom ur S.W.O.T.-analysen samt för att skapa en bild
av det önskade läget. En fokusgrupp består av en mindre grupp människor, vilka sammanförts
av forskaren, med syftet att undersöka uppfattningar och synpunkter inom ett speciellt
ämnesområde (Denscombe 2016, s. 268).
Kartläggningen sammanställdes i en GAP-analys för att belysa vad orsakerna till gapet mellan
nuläget och det önskade läget är. En GAP-analys syftar till att synliggöra det som hindrar
organisationen från att nå sitt önskade läge och/eller det som måste göras för att nå det
önskade läget (Bergman & Klefsjö 2012, s. 343) Ur analysen framkom sex olika
förbättringsområden, eller gap, för kvalitetsutvecklarnas arbete (se tabell 1).
Tabell 1: GAP-analysen från förstudien. Gjord efter Bergman och Klefsjös (2012, s. 343) gapmodell.

Not: Tabellen visar sammanställning av kvalitetsutvecklarnas kartlagda nuläge och önskat läge samt av
rapportförfattarna identifierade gap. Gapen är det som hindrar kvalitetsutvecklarna från att nå det önskade läget.
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Områdena viktades och prioriterades var för sig med hänsyn till den effekt på
verksamhetsnyttan och kvalitetsarbetet som en förbättring av området skulle leda till (tabell
2), kontra kostnaden/ansträngningen ett genomförande skulle kräva av såväl organisationen
som studiens rapportförfattare (figur 1). Tre områden viktades samt prioriterades i stort sett
lika högt och tillsammans med företagets kontaktperson valdes det område ut som skulle ha
störst effekt på avdelningens primärintressenter, d.v.s. medarbetare och kunder. Detta
resulterade i förbättringsområdet Oklara metoder och arbetssätt.
Tabell 2: Egenproducerad nyttoanalys från förstudien, gjord utifrån Nominal Group Technique (Edgeman 2017)

Not: Tabellen visar hur förbättringar inom de olika områdena viktats mot företagets kundlöfte och vision.

Figur 1: PICK-analys från förstudien. Förväntad effekt av en förbättring av området kontra
kostnaden/ansträngningen. Egenproducerad utifrån Metodbanken (2015).

Med stöd av metoden 5-varför, för att utröna orsakerna till de upplevda problemen, samt
relevant teori utfördes en djupare analys av området. Den visade att medarbetarna inom
avdelningen anser att såväl arbetsuppgifter som ansvar är otydliga och att det råder bristande
förståelse för uppdraget. Kvalitetsutvecklarna vet m.a.o. inte riktigt hur de ska arbeta, vad de
ska fokusera på eller varför. Dessa frågor måste klargöras för att arbetsgruppen ska ha bra
förutsättningar för att skapa kvalitet och trivsel i sitt arbete samt för att arbetet inte ska bli
onödigt tungt eller svårarbetat. I problemområdet framträdde framförallt att gruppen inte vet
hur de ska arbeta eftersom de inte har tydliga metoder och arbetssätt att arbeta efter. En av
rotorsakerna som framkom var att kundernas önskemål inte är undersökt, vilket är det studien
ska hjälpa till att reda ut.
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1.3

Vald organisation

Den studerade organisationen är gruvbolaget LKAB, ett statligt helägt svenskt bolag som
bedriver brytning och förädling av järnmalm i de norrbottniska orterna Kiruna, Malmberget
och Svappavaara (LKAB 2017a). Bolaget producerar i första hand högförädlade
järnmalmsprodukter till stålindustrin men levererar även kundanpassade mineraler till andra
industribranscher, samt produkter och tekniker för gruvbrytning (LKAB 2017b). Även om
LKAB verkar på den globala marknaden så är det i Europa som den största kundbasen finns
och företaget är även Europas största järnmalmsproducent (LKAB 2017a).
Kvalitet är företagets viktigaste konkurrensmedel (LKAB 2017c) och för att tydliggöra detta
finns en tydligt uttalad policy, vilken beskriver hur organisationen vill att arbetet med kvalitet
ska genomsyra hela verksamheten ned till varje enskild medarbetare.
“LKAB ska överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar
genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i
allt vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.”
- LKAB:s kvalitetspolicy (LKAB 2017d)
Förutom vd och ledning består koncernen av tre produktionsdivisioner och fyra större enheter,
däribland enheten HR & Hållbarhet (Önhult 2017a), se figur 2. Totalt har LKAB ca 4500
anställda i 13 länder varav drygt 4000 i Sverige (LKAB 2017a).

Figur 2: Egenproducerat organisationsschema av LKAB:s organisation. (Önhult 2017a)

Inom enheten HR & Hållbarhet finns avdelningen Hållbarhet (figur 3) vilken skapats utifrån
två tidigare avdelningar, en för totalkvalitet (TQM) och en för Hållbar Utveckling, till följd av
den omorganisation som företaget genomgått under de senaste åren. Omorganisationen har
medfört att tidigare arbetsbeskrivningar och mål inte längre går att tillämpa på samma sätt
som innan och avdelningen ser därför stor potential för förbättring och utveckling, främst
inom området för totalkvalitet. (Önhult 2017a)
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Figur 3: Egenproducerat organisationsschema över avdelningen Hållbarhet. (Önhult 2017a)

På avdelningen Hållbarhet är tolv medarbetare anställda, varav företagets tre
kvalitetsutvecklare, alla under en gemensam avdelningschef. Ingen av kvalitetsutvecklarna
arbetar dock heltid på sin tjänst vilket innebär att LKAB i verkligheten har ca 1,5
kvalitetsutvecklare att tillgå. (Önhult 2017c) Avdelningens uppdrag är att, bidra till att
LKAB-koncernen utvecklar sin position som en hållbar leverantör av högförädlade
järnmalmsprodukter genom att driva, utveckla, samordna och stödja hållbarhetsarbetet. Där
ingår även att arbeta med frågor kring totalkvalitet och ständiga förbättringar.
LKAB:s kvalitetsutvecklare arbetar framförallt med, för företaget, interna kunder. Fokus
läggs på den kedja inom organisationen vilken benämns som röda linjen, d.v.s. den kedja av
arbetsplatser och avdelningar som tillhör företagets huvudprocess och tillverkar dess
slutprodukt. Det kvalitetsutvecklarna i första hand levererar är tjänster och varor i form av
t.ex. verksamhetsplaneringar, processkartläggningar och förbättringsgrupper. (Önhult 2017a)

1.4

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med examensarbetet är att ta fram minst ett förslag på arbetssätt och metoder till
företagets kvalitetsutvecklare, med föreslagen implementerings- och uppföljningsplan. För att
uppnå syftet ska förslagen utformas med stöd av relevanta teorier, tidigare forskning samt
svaren på nedanstående forskningsfrågor:
•
•

Vad önskar avdelningens kunder av kvalitetsutvecklarna?
Vilka behov har kunderna?

5

1.5

Avgränsningar och begränsningar

Avgränsningarna för examensarbetet är:
•
•
•

Examensarbetet ska enbart omfatta kvalitetsutvecklarnas arbetssätt och metoder.
Examensarbetet ska enbart ta fram förslag till förbättrade metoder och arbetssätt samt
en plan för implementering och uppföljning.
De enda kunderna som inkluderas i arbetet är de med chefs- och ledarbefattningar
inom produktionsdivisionerna Norra och Södra, den s.k. röda linjen.

Begränsningar för examensarbetet är:
•

Arbetet med examensarbetet ska pågå under tiden 20 mars 2017 - 4 juni 2017.
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2 TEORI
Genom att följa den induktiva metoden för teoriinsamling har nedanstående teorier samt
tidigare forskning valts ut för att analysera studiens resultat. Inledningsvis i teorin förklaras
hörnstensmodellen, vilken utgör grunden för ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete.
Tidigare forskning samt studiens resultat lyfte fram andra viktiga aspekter kring
kvalitetsutveckling vilka används i den teoretiska bakgrunden. De aspekterna är
utbildning/träning, kundbehov samt kommunikation. Hörnstenarna kopplas i analysen mot de
föreslagna åtgärderna och kombineras med de andra teorierna samt tidigare forskning.

2.1

Den teoretiska bakgrunden
2.1.1 Hörnstensmodellen

Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) framhåller att allt fler företag och organisationer arbetar
med kvalitetsfrågor som en del i den dagliga verksamheten. Detta agerande kallas offensiv
kvalitetsutveckling och en tolkning säger att detta innebär att ständigt sträva efter att uppfylla,
och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad och detta
genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade samt att fokus ligger på
organisationens processer. Att ordet offensiv används handlar om att tydliggöra att det
handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte att kontrollera och reparera.
Användandet av ordet utveckling visar att kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete och
inte enstaka projekt samt att grunden är utveckling av produkter och processer. (Bergman &
Klefsjö 2012, s. 38)
För att skapa arbete med kvalitetsutveckling måste organisationen se till helheten där
värderingar, verktyg och arbetssätt samverkar för att nå ökad kundtillfredsställelse med
mindre resursåtgång. Grunden för ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete bygger på
engagerat ledarskap och på den grunden vilar en kultur som härleds ur de värderingar som
utgör hörnstenarna i kvalitetsutvecklingen, se figur 4 nedan. Det är essentiellt att
värderingarna samverkar och att organisationen skapar en helhetsbild.
Värderingarna/hörnstenarna stödjs sedan av lämpligt valda metoder och arbetssätt samt
konkreta verktyg för att bilda en helhet. (Bergman & Klefsjö 2012, s. 39)

Figur 4: Egenproducerad hörnstensmodell, efter Bergman och Klefsjö (2012 s. 40).
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Sätt kunden i centrum
Centralt i kvalitetsutvecklingen hittar vi värderingen att sätta kunderna i centrum, vilket
också ska vara centralt i allt organisationerna företar sig. Kunderna är de som värderar
kvaliteten på organisationens produkter/tjänster och värderingarna ställer de i relation till sina
behov och förväntningar. För att skapa kvalitet i kundernas ögon handlar det om att förstå sina
kunder och ha kundens perspektiv för ögonen. För att arbeta med kunden i centrum behöver
organisationer leva sig in i kundernas perspektiv för att förstå vad kunderna faktiskt vill ha
och behöver. Detta för att i nästa steg systematiskt under utveckling och tillverkning av varor
och tjänster försöka uppfylla, eller allra helst överträffa, behoven och förväntningarna. Det är
dock ingen som påstår att det är lätt att lista ut vad kunderna vill ha, trots hjälpmedel som
marknadsundersökningar och dylikt, då kunderna inte alltid själva vet vad de vill ha eller
vilka behov de har, vilket gör att stor inlevelseförmåga och empati krävs för att fånga
behoven. (Bergman & Klefsjö 2012, s. 40)
Bergman och Klefsjö (2012, s. 41) förtydligar att kunden i centrum inte gäller endast för de
externa kunderna utan organisationer har också interna kunder, medarbetarna. För att de
interna kunderna ska ha möjlighet att göra ett bra arbete är det av största vikt att även deras
behov och förväntningar uppfylls. Kvalitetsutveckling handlar också om att medarbetarna ska
få bättre möjligheter att göra ett bra arbete och därigenom kunna känna stolthet över det som
organisationen åstadkommer. I förlängningen skapar detta möjligheter att få nöjda externa
kunder. (Bergman & Klefsjö 2012, s.42)

Basera beslut på fakta
Nästa värdering/hörnsten är att basera beslut på fakta, vilka ska vara väl underbyggda, och
slumpfaktorer ska inte tillåtas ha en avgörande betydelse. För att kunna leva upp till den
värderingen krävs bland annat kunskap om variation och förmåga att skilja verkliga orsaker
från så kallat ”brus”. Dessutom krävs fakta att analysera och därför behövs kunskap kring
insamling, strukturering och analysering av olika typer av information. I arbetet med att samla
in, strukturera och analysera verbal och numerisk information är enkla verktyg såsom de sju
ledningsverktygen och de sju förbättringsverktygen väldigt effektiva. (Bergman & Klefsjö
2012, ss. 42; 44)
Bergman och Klefsjö (2012, s. 43) påpekar att om föregående värdering, kunden i centrum,
inte bara ska bli ett talesätt krävs det systematiskt insamlande av information om kundernas
behov, önskemål, reaktioner och tyckande. För att bli framgångsrik på marknaden är det
nödvändigt att ordentligt tagit reda på vad kunderna verkligen vill ha och är beredda att betala
för. När nya produkter inte blir framgångsrika, menar Bergman och Klefsjö (2012, s. 43) att
beslut kring produktutvecklingen inte är baserade på väl underbyggda fakta. Det är även
viktigt i samband med produktion. Många organisationer mäter mycket men utnyttjar sällan
informationen för att dra slutsatser om produktionsprocessen. Mätningarna görs för att
värdera enstaka enheter istället för att värdera och förbättra den produktionsprocess där
enheterna tillverkas.

Arbeta med processer
Majoriteten av den organiserade verksamheten kan betraktas som processer, nätverk,
bestående av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Processen använder resurser
som input och output blir resultat såsom produkter och tjänster. Outputen ska tillfredsställa
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processens kunder med så lite resursåtgång som möjligt. Från processerna kan information
hämtas kring hur väl processen tillfredsställer sina kunders behov. Med hjälp av olika verktyg
och metoder kan slutsatser om processens framtida resultat dras från processens tidigare
resultat och ge den information som behövs för att förbättra processen. (Bergman & Klefsjö
2012, ss. 44-45)

Ständiga förbättringar
När samhället är i konstant förändring, de externa kraven på kvalitet är ständigt ökande och
nya tekniska lösningar dyker upp, och med det medföljande nya former för affärsverksamhet,
måste organisationer arbeta med för att ständigt förbättras. Det är nödvändigt att ständigt
försöka förbättra kvaliteten på den egna verksamhetens processer. Bergman och Klefsjö
(2012, s. 46) uttrycker sig att ”den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”, vilket
också innefattar hela andemeningen med hörnstenen. Om företag blir bekväma och tror att de
är bra nog så kommer snart samhällets övriga verksamheter springa förbi. Goetsch och Davis
(1997, s. 454) uttrycker sig med en liknande metafor där de förklarar att företag som endast
upprätthåller ”status quo” i nyckelområden såsom exempelvis kvalitet och produktutveckling
är som en löpare som står still i loppet.
Goetsch och Davis (1997, s. 455) skriver om ledningens roll i att ständiga förbättringar ska
fungera och där de menar att ledningen bör:
•
•
•
•
•

Etablera en kvalitetskommitté, där ledningen ingår.
Arbeta med kvalitetskommittén för att fastställa specifika kvalitetsförbättrande mål.
Tillhandahålla det nödvändiga moraliska och fysiska stödet.
Schemalägga periodiska statusrapporteringar samt ge erkännande när det är förtjänt.
Bygga in ständiga förbättringar i det ordinarie belöningssystemet.

Ständiga förbättringar handlar inte om att lösa isolerade problem när de uppkommer, släcka
bränder, utan att hitta orsakerna till problemet för annars kommer nya bränder uppstå på
grund av samma fel. För att arbeta med ständiga förbättringar bör fyra strategier
implementeras i verksamheten (Goetsch & Davis 1997, s. 458):
•
•
•
•

Insamling av meningsfulla data.
Identifiera rotorsaker till problemen som uppstår.
Utveckla lämplig lösning för varje problem.
Planera ordentligt innan ändringar.

Förbättringsarbetet bör vara ständigt pågående och en metodik för att kontinuerligt arbeta med
ständiga förbättringar, menar Blomqvist och Haeger (1996, s. 150), är PDCA-cykeln, vilket
står för plan, do, check och act. Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) nämner också metodiken
under hörnstenen ständiga förbättringar, dock benämner de den som PDSA-cykeln, där de
byter ut check mot study. Det finns alltså flera benämningar på samma sak, PDCA, PDSA,
förbättringscykeln och Demingcykeln. Oavsett namn går de ut på samma sak och genomgår
fyra faser, planering, genomförande, utvärdering och lärdomar. Det är en cykel, se figur 5, då
det är en pågående process. Om sista steget, act, visar att det inte gett förväntat resultat börjar
cykeln om på planeringsfasen igen och så rullar det på tills det gett resultat.
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Figur 5: Egenproducerad PDCA-cykeln, efter Blomqvist och Haeger (1996, s. 151)

Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) skriver att grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det
alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre output, bättre kvalitet på sina produkter/tjänster i
kundernas ögon, som samtidigt kräver mindre resursåtgång. De menar att det alltid går att
åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad, vilket blir ett ”win-win-arbete” som gagnar
både kund och den egna verksamheten. (Bergman & Klefsjö 2012, s. 46)

Skapa förutsättningar för delaktighet
För att det ska arbetas med övriga hörnstenar krävs att det finns delaktighet från
medarbetarnas håll. Hörnstenen att skapa förutsättningar för delaktighet fordras inom
organisationen för att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt. Det handlar alltså om att
underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt påverka beslut och delta i
förbättringsarbetet. Viktiga ledord i detta arbete är kommunikation, delegation och utbildning.
(Bergman & Klefsjö 2012, s. 48)
Blomqvist och Haeger (1996, s. 99) trycker på medarbetarnas viktiga roll i
kvalitetsutveckling, att det är de som är drivkraften bakom det ständiga förbättringsarbetet.
Tas medarbetarna bort, eller deras förmåga att förändras och utvecklas hämmas, försvinner
också organisationens utvecklings- och överlevnadsförmåga. Att medarbetarna känner sig
delaktiga, att de aktivt är med och driver utvecklingen, är en förutsättning för kvalitetsarbetet.
För att det ska bli verklighet krävs att organisationen arbetar strategiskt med att utveckla
medarbetarresursen. Det tar lång tid att bygga upp en medarbetarresurs som är kompetent och
motiverad, till skillnad mot en ny maskin som kan installeras tämligen snabbt. Utvecklingen
av medarbetarresursen, humankapitalet i verksamheten, är ett sätt att åstadkomma uthålliga
konkurrensfördelar som är svåra att kopiera. På kort sikt kan det förmodligen vara mer
lönsamt att säga upp medarbetare än att skapa trygghet bland dem, liksom nedskärningar i
kompetensutveckling förbättrar lönsamheten kortsiktigt. På längre sikt urholkas dock
företagets konkurrenskraft av sådana åtgärder. (Blomqvist & Haeger 1996, s. 101)
Den anställde måste kunna känna delaktighet, engagemang och ansvar för att kunna utföra ett
bra arbete. Bergman och Klefsjö (2012, s. 48) menar att delaktighet och engagemang
åstadkommer organisationer genom delegation av ansvar och befogenheter. De menar att det
handlar om att vända onda cirklar till goda cirklar, se figur 6 nedan.
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Figur 6: En ond och en god cirkel som är kopplade till effekten av delegering av ansvar och
befogenheter, egenproducerad efter Bergman och Klefsjö (2012, s. 49).

Blomqvist och Haeger (1996, s. 105) menar att förutom motivation krävs att medarbetarna har
den kompetens som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Arbetsinnehåll, ledarskapsstil och
företagskultur sätter gränser för hur väl medarbetarnas kompetens kan tas tillvara. Skickliga
och välutbildade medarbetare som inte är motiverade innebär ett slöseri med mänskliga
resurser. Det finns ett amerikanskt begrepp, empowerment, vilket handlar om att på ett
konkret sätt öka medarbetarens delaktighet i organisationens verksamhet, där
informationsspridning och kunskapsöverföring är två viktiga områden. Empowerment syftar
på att skapa motivation och delaktighet på ett sådant sätt att varje medarbetare:
•
•
•
•

Får information om företagets prestationer
Belönas på olika sätt för sitt bidrag till företagets prestationer
Har den kunskap och yrkesskicklighet som krävs för att kunna bidra till att förbättra
företagets prestationer
Har de befogenheter som krävs för att kunna påverka företagets prestationer.
(Blomqvist & Haeger 1996, ss. 105-106)

Engagerat ledarskap
I botten av hörnstensmodellen, som en bas att vila på, finns hörnstenen som handlar om ett
engagerat ledarskap. Vikten av ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en
kultur av kvalitetsutveckling, liksom för allt förändringsarbete, kan inte nog understrykas.
Mängder forskningsarbeten har visat hur väsentligt det är för medarbetarnas engagemang och
delaktighet att chefer på olika nivåer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation
samt fungerar som föredömen. (Bergman & Klefsjö 2012, s. 50)
Även Blomqvist och Haeger (1996, s. 125) påtalar att kvalitetsutveckling kräver ledningens
fulla stöd och deras aktiva medverkan. Det handlar om att ta sig tillräckligt med tid för att
leda kvalitetsarbetet, att ha förmågan att dela med sig makten och att utvärdera sin egen och
verksamhetens prestationer utifrån ett bredare perspektiv. Bergman och Klefsjö (2012, s. 50)
påpekar att det finns ett stort behov av skickliga och synliga chefer i våra svenska företag och
organisationer som har förmåga till ett engagerat och gott ledarskap. Ett engagerat ledarskap
vilar på en synlighet och tydlighet i den egna organisationen samt det egna personliga
engagemanget. (Bergman & Klefsjö 2012, s. 50)
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När kvalitetsarbetet blir något som ligger utanför ledningens arbetsuppgifter prioriteras det
gärna bort, då det innebär merarbete. Detta bidrar till att ledningen successivt överlåter
kvalitetsfrågorna till andra och återgår till traditionella roller. Det är en krävande och ständig
uppgift att leda företagets kvalitetsarbete och det avgörande handlar om att kvalitetsarbetet
blir synonymt med att leda företaget. Ledningen måste, i ett tidigt stadium, involvera ledare
på alla nivåer och organisationen måste aktivt arbeta med kompetens- och ledarutveckling.
Om mellancheferna känner att kvalitetsarbetet inte är något hot mot deras nuvarande och
framtida situation i företaget är mycket vunnet och chansen att nå riktigt bra resultat ökar.
(Blomqvist & Haeger 1996, s. 135)

2.1.2 Utbildning/träning
Blomqvist och Haeger (1996, s. 111) poängterar att för att organisationens kvalitetsarbete inte
ska stagnera krävs att medarbetarna hela tiden utvecklas och lär sig nya saker. De menar att
förmågan att fördjupa befintliga kompetenser och att utveckla nya sådana är avgörande för
verksamhetens kvalitetsarbete. Goetsch och Davis (1997, s. 329) menar att ett ständigt
pågående personalutvecklande är ett fundamentalt inslag i kvalitetsutvecklingsarbetet.
Blomqvist och Haeger (1996, s. 111) skriver att sambandet mellan kompetens- och
kvalitetsutveckling kan sammanfattas på detta sätt:
•
•
•
•

Yrkestekniska kompetensen: tar sikte på att förbättra medarbetarens förmåga att ta
fram faktabaserade beslut och arbeta förebyggande.
Funktionella kompetensen: sätter in medarbetarna i företaget som helhet och ger
möjlighet till ett processorienterat arbetssätt och snabbare reaktioner när något inte
stämmer.
Sociala kompetensen: behövs för delaktighet och samverkan.
Strategiska kompetensen: stärker medarbetarnas förmåga till långsiktigt handlande.

Utbildningsinsatserna ska integreras med organisationens strategi och hänsyn måste tas till de
olika kompetenser som kvalitetsutvecklingen kräver. Koppling bör också finnas till de resultat
som företaget förväntas prestera. För att utbildningsinsatserna skall vara effektiva krävs bland
annat att deltagarna är receptiva, att deltagarna vet vad de förväntas göra med den nya
kunskapen, att utbildningens innehåll är relevant samt att tillräckliga satsningar görs på
uppföljning och stöd för att underlätta användningen av den nya kunskapen. (Blomqvist &
Haeger 1996, s. 113)

2.1.3 Kundbehov
Bergman och Klefsjö (2012, s. 319) skriver att graden av kundtillfredsställelse är det slutliga
måttet på kvalitet och Goetsch och Davis (1997, s. 166) menar att kundtillfredsställelse är en
fundamental aspekt av kvalitetsutveckling. Blomqvist och Haeger (1996, s. 73) förklarar att
utgångspunkten för all kvalitetsutveckling är att lyssna, förstå och agera med kundens bästa
för ögonen. Varje kund har sina unika behov och förväntningar, vilka förändras över tid.
Kvaliteten på produkter och tjänster bestäms alltid av kunden, vilket är viktigt att ta till sig
och verkligen förstå. Kundupplevd kvalitet brukar definieras som skillnaden mellan kundens
förväntningar och kundens upplevelse. Kvalitetsutveckling kräver att vi hela tiden håller oss
uppdaterade kring kundens behov och förväntningar. Att vid varje kundkontakt hålla ögon
och öron öppna, att iaktta, lyssna och ställa frågor. Många förknippar insamlande av
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kundinformation till en årlig marknadsundersökning men det finns en rad andra källor för att
få in kundens röst. De källorna är bland annat traditionella enkätundersökningar,
fokusgruppsintervjuer, djupintervjuer med enskilda kunder, kundträffar, osv. (Blomqvist &
Haeger 1996, ss. 74; 80)
Juran (1988, s. 58) skriver att efter insamlandet av kundbehovet är klart och vi vet mer om
kundens behov och förväntningar är nästa steg att utveckla produkter och/eller tjänster som
möter behoven. Det första vi då behöver göra är att översätta kundbehoven till vårt språk, till
produktegenskaper, specifika tjänster, osv. Blomqvist och Haeger (1996, s. 83) skriver att
kontinuerlig insamling och kategorisering av kundbehov och kundförväntningar ger
organisationen möjlighet att gå ett steg vidare och översätta kundinformationen till varor och
tjänster som infriar eller överträffar kundens förväntningar.

2.1.4 Kommunikation
Nyckeln till framgång heter kommunikation. Precis som en kontinuerlig dialog med kunderna
möjliggör en hög kundnytta krävs det en kontinuerlig intern dialog för att tillvarata
medarbetarresursens fulla potential. Den interna kommunikationen leder till kunskap,
förståelse och insikt och det är limmet som håller ihop kompetenser och erfarenheter. Alla
inom verksamheten måste veta vad, varför och hur något ska förändras för att nå resultat. För
att leda sitt företag genom krävande förändringar använder effektiva ledare sig av strategisk
kommunikation. (Blomqvist & Haeger 1996, s. 137)
Goetsch och Davis (1997, s. 292) använder sig av en annan liknelse, istället för lim är
kommunikation oljan som får motorn, kvalitetsutvecklingen, att fortsätta fungera. De menar
att mycket av det som är kvalitetsutveckling beror på effektiv kommunikation och utan den
brakar kvalitetsarbetet ihop. Några av nyckelfaktorerna inom kvalitetsutveckling är
kundfokus, delaktighet, ledarskap, problemlösning, osv. Varenda en av nyckelfaktorerna är
beroende av effektiv kommunikation. (Goetsch & Davis 1997, s. 293)
För att skapa en väl fungerande intern kommunikation måste ledningen finnas i spetsen och
vara införstådda med kommunikationens kraft och betydelse för kvalitetsarbetet och
organisationens kvalitetsutveckling. De bör vara skickliga kommunikatörer och fungera som
förebilder för resten av företaget, inte delegera ut kommunikation av viktiga budskap till
andra, vara konsekventa i sitt handlande då handling väger tyngre än ord samt satsa lika
mycket på kommunikation från medarbetarna som till dem. Personliga relationer med
nyckelpersoner inom hela företaget är en förutsättning för att kunna överföra komplex
information och fånga upp subtila signaler i verksamheten. (Blomqvist & Haeger 1996, s.
138)
Det finns fyra baskategorier av kommunikationskanaler; verbal, icke-verbal, skriven och
elektronisk. Den verbala kommunikationen innefattar ansikte-mot-ansikte konversation,
telefonsamtal, tal, publika framträdandet, presskonferenser, etc. Med icke-verbal
kommunikation menas gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Den skrivna kommunikationen
innefattar brev, PM, manualer, osv. Den sista kommunikationsformen, den elektroniska,
innefattar all utsändning av digital information som kan uppfattas, och förstås, av människor.
(Goetsch & Davis 1997, s. 294) Ofta är en kombination av olika verktyg med betoning på
personlig kommunikation mest verkningsfullt, enligt Blomqvist och Haeger (1996, s. 138).
De fortsätter med att varje företag naturligtvis måste anpassa kommunikationen till sina egna
förutsättningar, såsom storlek, struktur och kultur. De menar dock att det finns några generella
råd som kan ges för den interna kommunikationen:
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•
•
•
•
•

Kommunicera varför saker sker, hur de sker och inte bara vad som sker.
Försök att kommunicera så fort du får reda på något, då timingen är av avgörande
betydelse.
Kontinuerligt kommunicerande, då tystnad skapar oro och undran.
Sätt in händelser i sitt rätta sammanhang. Försök koppla ihop bitarna, skapa helhet,
bryt ner till medarbetarnivå, det som behövs för att mottagaren ska förstå bättre.
Var objektiv och låt mottagaren själv forma sin uppfattning. Försök att inte påverka
mottagaren hur denne ska uppfatta budskapet.
(Blomqvist & Haeger 1996, s. 139)

Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 135) skriver om vikten av att försöka skapa en
dialog mellan chefer/ledare och medarbetare. Idag sker det mycket envägskommunikation i
form av information, men det som bör eftersträvas är tvåvägskommunikation. Dialog är nära
förknippat med deltagande och handlar om att utnyttja våra olika erfarenheter och kunskaper
för att komma fram till en ny och djupare form av förståelse. Dialog kan också betraktas i
termer av en relation som bygger på ömsesidighet och engagemang, där alla vågar lyfta sina
åsikter och erfarenheter samtidigt som det bibehålls en öppenhet mot det de övriga säger.
Dialog förutsätter att alla har möjlighet att delta på lika villkor, fritt kan säga sin mening och
utifrån det forma sin åsikt. Relationen mellan chef och medarbetare har ett inneboende
maktförhållande som försvårar dialogen. Hierarkiska positioner gör att ett tillstånd av
kommunikativt skruvstäd inträder och möjligheter till gemensamt lärande och att gemensamt
skapa nya betydelser reduceras kraftigt. För att komma bort från detta krävs att ledaren har
förmåga till självreflexion. (Heide et al. 2012, ss. 134-135)
Det kommunikativa skruvstädet som nämns ovan är påtaglig i många möten, där mötena följs
av en traditionell, hierarkisk struktur där chefen talade först, mest, högst och sist.
Medarbetarna bjuds in att ställa frågor eller ge synpunkter men det blir en ganska ytlig
tvåvägskommunikation. Hinder för dialog kan handla om formen på möten, att mötenas
utformning bidrar till att skapa passiva mötesdeltagare. Exempel på detta är att chefen inte
skickade ut en dagordning till medarbetarna före mötet, vilket gjorde att de inte hade en chans
att förbereda frågor eller synpunkter kring det som skulle behandlas. Medarbetarna tolkade
det som sin uppgift att gå till mötet och ”lyssna av det”. Även placering av mötesdeltagare har
betydelse, såsom att ett skolsalsliknande upplägg uppmanar till passiva mötesdeltagare.
Tidsbrist är också ett hinder för dialog, att cheferna har för uppstyrda agendor inför mötet och
inte har tid för synpunkter och dialog med mötesdeltagarna. (Heide et al. 2012, s. 136)

2.2

Tidigare forskning

LKAB uttalar tydligt i kvalitetspolicyn att hela verksamheten ska arbeta med ständiga
förbättringar och allas delaktighet kring kvalitetsarbete. I en studie av Holm och Lovrinovic
(2010) menar författarna att en effektiv och tydlig kommunikation är grunden för att öka
motivationen hos medarbetarna och stärka viljan att arbeta med kvalitetsfrågor. De menar
också att kvalitetsarbetet måste vara både planerat och integrerat i hela organisationen då det
annars finns en risk att arbetet med ständiga förbättringar ses som något som görs vid sidan av
det vanliga arbetet, vilket leder till att väldigt få förbättringar genomförs. Arbete med ständiga
förbättringar måste bli en del av den dagliga verksamheten och de verktyg som används måste
ha stöd i strategi, kultur och processer på ett sådant sätt att de tillåter verksamheten att dra
lärdom och på så vis förbättra sig själv. (Holm & Lovrinovic 2010)
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Även Götbrant och Karlsson (2009) tar upp ständiga förbättringar och menar att det kräver
medarbetarnas engagemang för att på lång sikt kunna nå ett sådant tillstånd. Detta med
utgångspunkt i att det är individen inom företaget som skapar kvalitet genom sitt dagliga
arbete. Ytterligare en studie som tar upp detta är Lundberg (2008) som menar att arbetet med
ständiga förbättringar, och på lång sikt kunna möta kunders krav, är beroende av att det
skapats motivation och drivkraft för medarbetarna. Detta för att de sedan ska arbeta i
vardagen på ett så smart och effektivt sätt som möjligt. (Lundberg 2008)
En studie av Andersson och Hallgren (2015) visade bland annat att en förutsättning för ett
framgångsrikt kvalitetsarbete är att det finns ett genuint engagemang från samtliga
ledarpositioner. De menar också att ledarskapet bör vara konsekvent och entydigt på alla
nivåer och att ett bra ledarskap är kritiskt för att lyckas med förbättringsarbete. (Andersson &
Hallgren 2015) I studien som Götbrant och Karlsson (2009) gjort kommer de fram till en
processmodell för effektivt kvalitetsarbete, se figur 7 nedan. Den visar att det finns två
huvudsakliga vägar att uppnå medarbetarengagemang, och i förlängningen ständiga
förbättringar, och de vägarna är via kvalitetssystem och via organisationen. Båda har sin
utgångspunkt i företagsledningens agerande.

Figur 7: Egenproducerad processmodell för effektivt kvalitetsarbete, efter Götbrant och Karlsson
(2009).

Studien visade, med hjälp av processmodellen, att förutsättningen för ett effektivt
kvalitetsarbete är det ledarskap som företagsledningen bedriver. Författarna menar att det är
upp till ledningen att sätta kvalitetsmål, utveckla kvalitetspolicyn samt initiera
kvalitetsarbetet. Götbrant och Karlsson (2009) kom även fram till att ledningen bör föregå
med gott exempel och visa i handling hur kvalitetsarbetet ska se ut. De menar att ett sätt att
göra detta är att aktivt delta i förbättringsprojekt och engagera sig i kvalitetsfrågor. Författarna
tror att detta är avgörande för att hålla igång medarbetarnas engagemang på längre sikt.
Studien visade också att ledningens roll främst ska vara av stöttande karaktär där de pratar
kvalitet och påminner sina medarbetare om kvalitetsfrågor, vilket på sikt kan säkerställa
ständiga förbättringar. (Götbrant & Karlsson 2009)
Under rubriken Organisationen i processmodellen menar Götbrant och Karlsson (2009) att ett
hållbart kvalitetsarbete kräver decentralisering av auktoritet och kvalitetsansvar. Företagets
ledning kan inte ensam genomföra kvalitetsarbetet utan det bör bli en del av varje
medarbetares ansvar. Författarna menar att det är av högsta vikt att det finns en
kvalitetsmedvetenhet i de nedre leden och att ansvar förs nedåt för att medarbetarna ska känna
engagemang och ta sitt ansvar kring kvalitetsfrågor. Vidare menar de att ett sätt att skapa
kvalitetsmedvetenhet hos medarbetarna är genom utbildning där medarbetarna får kunskap
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om hur de olika kvalitetsverktygen och metoderna bör användas. Företagsledningen kan även
påverka engagemanget hos medarbetarna genom att skapa rätt förutsättningar för effektivt
kvalitetsarbete i organisationen.
Det som tidigare forskning tagit upp är viktiga aspekter för att ett kvalitetsarbete ska fungera
och bli framgångsrikt inom en organisation. De viktigaste aspekterna som tidigare forskning
pekat på är ledningens engagemang, vikten av effektiv och tydlig kommunikation samt
motiverade och drivna medarbetare för att på lång sikt nå ständiga förbättringar.
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3 METOD
Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie vilket innebär att datainsamlingen fokuserar
på data från kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, ofta verbala analyser av textmaterial,
samt för att syftesfrågorna vill ge svar på frågor som rör hur eller vad (Patel & Davidsson
2011, s. 14). Fallstudie innebär att studien är genomförd inom en mindre avgränsad grupp
individer, exempelvis inom en organisation (Patel & Davidsson 2011, s. 56).
Fördelar med kvalitativa studier är att forskningsfynden baserar sig på verkliga uppfattningar
och att insamlad data kan vara riklig samt detaljerad. Nackdelar med kvalitativa studier är att
insamlad data kan vara svår att generalisera, analysen kan vara tidskrävande och forskarens
egna föreställningar kan riskera objektiviteten i dataanalysen. (Patel & Davidsson 2011, ss.
416-418)
Flödesschemat i figur 8 beskriver övergripande arbetets tillvägagångssätt.

Figur 8: Flödesschema över arbetets tillvägagångssätt.

3.1

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen har genomförts både kvantitativt samt kvalitativt och genomförts under
perioden april till maj 2017. Detta genom en enkätundersökning med den utvalda
kundgruppen samt ett antal enskilda intervjuer med olika medarbetare inom kundgruppen.
Enkäten utformades enligt checklistan av Denscombe (2016, s. 261) och med hjälp av
kontaktpersonen samt en av kvalitetsutvecklarna på avdelningen. Se figur 9 nedan.

Figur 9: Checklista vid framtagande av enkäten, efter Denscombe (2016 s. 261).
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Enkätundersökningen skickades ut till 170 medarbetare med chef- eller ledarroll inom
produktionsdivisionerna. Enkäten var helt frivillig och anonym för deltagarna och 65 personer
(38,2%) svarade på den. Struktureringsgraden på de ställda frågorna var blandat högt och lågt
för att ge både en kvantitativ och en kvalitativ grund för analysen. Undersökningen syftade till
att ge rapportförfattarna en större förståelse för nuläget ur kundernas synvinkel, genom att
tydliggöra hur de viktigaste kunderna arbetar med kvalitet idag och vilka problem de
upplever, samt hur de skulle önska att arbetet med kvalitet fungerade. Enkätfrågorna finns
bifogade i bilaga 1.
Intervjuerna har genomförts enskilt med fem medarbetare inom den utvalda kundgruppen för
att både komplettera och säkerställa resultatet från enkätundersökningen, därför har
intervjuerna också genomförts med låg struktureringsgrad och hög standardiseringsgrad (figur
10). Deltagandet har varit helt frivilligt för de tillfrågade respondenterna och de har lovats full
anonymitet. För att säkerställa detta nämns inte heller vidare respondenternas titlar, namn
eller sektions-/avdelningstillhörighet i rapporten. Intervjuerna spelades in men då
respondenterna även har mycket specifika arbetsuppgifter, och i intervjuerna hänvisar till
dem, är de inte ordagrant transkriberade utan istället sammanfattade i referat där
arbetsuppgifterna inte framgår. Intervjuplanen med frågeställningar finns bifogade i bilaga 2
och referaten i bilaga 3. Respondenterna är vidare numrerade 1-5 och hänvisas till som
antingen respondenten, denne eller hen för att inte röja könstillhörigheten.

Figur 10: Standardiserings- och struktureringsgrad på intervjuer, efter Patel och Davidson (2011 s. 76).

3.1.1 Faktainsamling
Den induktiva metoden har använts vid såväl teoriinsamlingen som insamlingen av resultat
från tidigare forskning inom området. Detta innebär att resultatet har lagt grund för den fakta
som både passar resultatet bäst och som analysen kräver (Patel & Davidson 2011, s. 23).
Teorin har hämtats från relevant litteratur. Dels litteratur som använts under
rapportförfattarnas utbildning samt övrig litteratur som ansetts relevant för området.
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Fakta kring LKAB har inhämtats från företagets hemsida och avdelningen har även låtit
rapportförfattarna ta del av kvalitetsutvecklarnas interna dokument, innehållande mallar för
kvalitetsverktyg och metoder, vilka delas med medarbetarna på företagets intranät.
Tidigare forskning har hämtats från de internetbaserade databaserna Google Scholar, LIBRIS
och DiVA-portalen.

3.1.2 Urval och deltagare
Organisationens kontaktperson är projektledare inom den valda avdelningen. Denne har varit
rapportförfattarna högst behjälplig med både informationsinsamling och med att skapa
kontakt med den utvalda kundgruppen.
Kundgruppen som valts ut för studien är 170 medarbetare med chef- och/eller ledarroller
inom produktionsdivisionerna Norra och Södra. Detta eftersom produktionsdivisionerna i
förstudien identifierades som de viktigaste kunderna för kvalitetsutvecklarna. Inga
medarbetare under chef-/ledarnivå är inkluderade i studien eftersom det i första hand är
chefer/ledare som tar kontakt med kvalitetsutvecklarna men även för att ett större urval skulle
bli för stort för studien med tanke på den begränsade tiden. En enkät skickades ut till hela
kundgruppen, 170 personer, och därefter tillfrågades tio medarbetare ur den utvalda
kundgruppen till intervju. Av de tio tillfrågade genomfördes intervju med fem personer.

3.2

Dataanalys

Insamlade data har sammanställts dels i beskrivande text och dels genom att placera in de
valda verktygen under de olika faserna i studien, vilka beskrivs närmare nedan.

3.2.1 Kartläggning
Genom att sammanställa resultaten från såväl enkätundersökningen som intervjuerna kan vi få
fram hur nuläget ser ut för kunderna idag och hur deras behov och förväntningar, det s.k.
önskade läget, på kvalitetsutvecklarna samt kvalitetsarbetet ser ut (tabell 3). Kartläggningen
är det första steget mot att finna åtgärder på upplevda problem. En nulägesanalys utfördes
över enkätundersökningen och en för intervjuerna.
Tabell 3: Egenproducerad och förenklad modell av Bergman och Klefsjös (2012, s. 343) Gapmodell, att använda
vid kartläggning.
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3.2.2 Identifiering
Resultatet från kartläggningarna av enkätsvaren och intervjusvaren, d.v.s. nulägesanalyserna,
sammanställdes sedan i en tabell med ett så kallat GAP i mitten (tabell 4). GAP-analysen
syftar till att synliggöra det som hindrar organisationen att nå sitt önskade läge och/eller det
som måste göras för att nå det önskade läget (Bergman & Klefsjö 2012, s. 343).
Tabell 4: Egenproducerad och förenklad modell av Bergman och Klefsjös (2012, s. 343) gapmodell, med tanke
att identifiera gap.

3.2.3 Åtgärder
Utifrån de identifierade gapen påbörjades arbetet med att ta fram förslag på konkreta åtgärder.
Genom brainstorming, och med stöd av tidigare forskning samt teorier, arbetade
rapportförfattarna fram förslag på åtgärder som skulle överbrygga de identifierade gapen.
Efter detta fördes diskussion kring hur ett genomförande av åtgärderna skulle kunna se ut och
förslag på implementeringsplan togs fram. Även en uppföljningsplan, vilken täcker in alla
åtgärder, togs fram.

3.3

Reliabilitet

Vid kvalitativ forskning, som studien är, blir forskaren nära knuten till forskningsinstrumentet
vilket medför att neutraliteten och objektiviteten i resultatet samt slutsatser kan ifrågasättas.
För att öka reliabiliteten bör tillvägagångssättet, såsom metoder och verktyg, tydligt
dokumenteras. Andra forskare ska kunna följa hur studien genomförts och kritiskt kunna
granska angreppssätt, analyser och beslut som tagits. Att det är två forskare i en studie kan
bidra till en bättre reliabilitet då de kan hjälpa varandra med objektivitet och neutralitet.
Det är även viktigt att ha i åtanke att de respondenter som deltagit i studien har en egen
subjektiv uppfattning om hur världen ser ut, vilket kan anses vara negativt för reliabiliteten.
Dock så visar resultatet från datainsamlingen på att den största majoriteten av respondenterna
har samma uppfattning om kvalitetsarbetet på LKAB vilket kan anses stärka resultatet.
Metoden presenteras tydligt vilket ger förutsättningar för att ett liknande resultat med största
sannolikhet skulle falla ut, om en ny studie genomförs inom en nära framtid. Om en ny studie
däremot genomförs längre fram i tiden måste det också tas i beaktning att med tiden förändras
förutsättningarna och resultaten kan därmed också sannolikt komma att förändras.
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3.4

Validitet

Intervjuerna som genomförts har till allra största del bedrivits med öppna frågor och låg
struktur vilket givit respondenterna möjlighet att påverka utformningen på såväl
frågeställningar som svar. Respondentvalidering samt grundade data kan öka validiteten.
Respondentvalidering innebär att forskaren kan återvända till deltagarna med data och fynd
för att kontrollera den faktiska träffsäkerheten. Detta har genomförts genom att följdfrågor
ställts till deltagarna, för att bekräfta att svaren uppfattats rätt, samt genom ett nära samarbete
med kontaktpersonen, vilken bekräftat eller korrigerat data och fynd. Grundade data innebär
att fynden i mycket hög grad ska bygga på empiriska data, vilket studien gör. Resultatet utgår
från de svar medarbetarna bidragit med genom intervjuer och enkäter, det vill säga grundade
data. Den data som insamlats styrks även av att resultaten till allra största del
överensstämmer.
Det som kan dra ner validiteten är att teoriinsamlingen följt den induktiva metoden, vilket kan
medföra att den insamlade teorin riskerar ha påverkats av rapportförfattarnas egna idéer eller
föreställningar. Det faktum att två genomför studien kan, till viss del, motverka den negativa
påverkan som kan komma sig av att följa den induktiva metoden.

3.5

Etiska överväganden

När det gäller etiskt ansvar skriver Patel och Davidson (2011, s. 63) att det finns fyra
huvudkrav inom forskning, vilka är:
•
•
•

•

Informationskravet: forskare ska informera de av forskningen berörda om den
aktuella forskningsuppgiftens syfte.
Samtyckeskrav: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan.
Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära
samband med frågan om offentlighet och sekretess.
Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.

Rapportförfattarna har inledningsvis informerat avdelningens chef samt kontaktpersonen om
syftet med examensarbetet. Då fler deltagare involverats har även de informerats. Detta gör
att informationskravet är uppfyllt. Allt deltagande i arbetet är frivilligt för medarbetarna,
samtyckeskravet, och såvida resultatet inte kräver att titel eller namn på personerna framgår i
studiens dokumentering eller rapport så behandlas deltagarna också anonymt,
konfidentialitetskravet.
Avdelningens chef har tillfrågats huruvida studien ska hållas anonymt gentemot omvärlden,
t.ex. om rapporten ska anonymiseras och inte laddas upp på allmänt tillgängliga databaser.
Det har dock bedömts att studien inte kommer behandla uppgifter som företaget av någon
anledning har behov av att hålla hemligt. Detta ska regelbundet ses över och kontrolleras
under arbetets gång och om det skulle visa sig förändras kommer en ny diskussion angående
anonymitet genomföras. Uppgifter som samlats in kommer endast att användas i denna
rapport samt kommande forskning i examensarbetet. Därmed är även nyttjandekravet
uppfyllt.
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4 RESULTAT
Följande kapitel redovisar resultatet från de datainsamlingar som genomförts i studien. Först
presenteras kartläggningen av kundernas upplevda nuläge och önskade läge utifrån den
genomförda enkätundersökningen och de djupgående intervjuerna. Därefter presenteras
resultaten sammanställt i en gemensam tabell där gapen, det som behöver åtgärdas för att nå
det önskade läget, identifieras.

4.1

Kartläggning

Kartläggningen visar att majoriteten av kunderna känner sig delaktiga i LKAB:s
kvalitetsarbete och arbetar med ständiga förbättringar på ett eller annat sätt. En del kunder
arbetar i förbättringsgrupper tvärfunktionellt över yrkeskategorier och/eller arbetsgrupper och
använder sig också av arbetssätt som PDCA och verktyg som 5-varför eller brainstorming. De
flesta tar dock inte hjälp av kvalitetsutvecklarna men de som gör det är också oftast nöjda med
den hjälp de fått.
Det kunderna mest önskar hjälp med är verksamhetsplanering, enkäter för
kundundersökningar, utveckling av rutiner och metoder, revisioner samt handledning vid
förbättringsgrupper och då framförallt i de grupper som skapas över flera arbetsplatser,
avdelningar eller sektioner. Kunderna efterfrågar också en större synlighet från
kvalitetsutvecklarnas sida. De flesta kunderna tycker att kvalitetsutvecklarna är för långt ifrån
verksamheten, de har inte riktigt koll på vilka som arbetar med kvalitetsutveckling och vet
inte heller hur de arbetar.
Sett till det önskade läget kan det sammanfattas som att kunderna vill veta hur de tar kontakt
med kvalitetsutvecklarna och att det ska vara tydligt vad de har för roll gentemot kunderna.
Kunderna vill också att kvalitetsutvecklarna ska fungera som ett stöd när det behövs men att
kvalitets- och förbättringsarbeten annars ska drivas av kunderna själva, som en del av deras
dagliga verksamhet, utefter en struktur av gemensamma metoder och verktyg.

4.1.1 Enkätundersökningen
Resultatet från enkätundersökningen sammanställdes i tabell 5 nedan, kundernas nuläge
respektive behov och förväntningar.
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Tabell 5: Kartläggning av svaren från enkätundersökningen.

Not: Tabellen visar sammanställning av resultatet från enkätundersökningen.

4.1.2 Intervjuer
Ett referat av varje genomförd intervju finns bifogat i bilaga 3. Även resultaten från
intervjuerna sammanställdes i en tabell för nuläget respektive behov och förväntningar, se
tabell 6. Siffrorna inom parentes hänvisar till den eller de intervjuer där informationen
framkom. Resultatet från intervjuerna pekar till allra största del mot samma håll. De få
skillnader som kunde ses var att några arbetsplatser har en struktur för kvalitetsarbetet och
upplever att arbetet med kvalitet är enhetligt inom avdelningen medan andra upplever
motsatsen, samt att en del vet exakt hur de får kontakt med kvalitetsutvecklarna medan andra
är mer osäkra. Resultatet från intervjuerna stödjer även resultatet från enkätundersökningen.
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Tabell 6: Kartläggning av intervjusvaren.

Not: Tabellen visar sammanställning av intervjuerna.

4.2

Identifiering

Kundernas nuläge respektive behov och förväntningar, vilka framkom i enkätsvaren och
intervjuerna, sammanställdes i en GAP-analys, se tabell 7 samt bilaga 4. Nuläget, samt
behoven och förväntningarna, färgkategoriserades för att lättare hitta samband kring det
kunderna efterfrågar. Uppdelningen är enbart till för att tydliggöra hur de olika data som
framkom hänger ihop och ska inte ses som skilda problemområden. Gapen som framkom var:
•

•

•

Synliggöra kvalitetsutvecklarna
Kvalitetsutvecklarna upplevs som osynliga i organisationen och kunderna uttrycker en
önskan om att se mer av dem. Detta motiveras med att samarbete sker mer naturligt
med dem de ser och skapar en relation till.
Tydliggöra kvalitetsutvecklarnas roll gentemot kunderna
Det är inte helt klart för kunderna vad kvalitetsutvecklarnas roll är. Om kunderna inte
vet vad kvalitetsutvecklarna har för roll är det också svårt att veta vad de kan förvänta
sig av dem och varför de ska ta kontakt med dem. För kvalitetsutvecklarnas del kan
tydligare roller frigöra tid för rätt arbete.
Utbildning
Det finns ett behov av en gemensam struktur och kunderna efterfrågar gemensamma
arbetssätt och verktyg för att kunna driva sitt dagliga kvalitetsarbete på bästa sätt och
på egen hand. För att alla ska kunna ta sitt ansvar att arbeta med ständiga förbättringar,
och därmed leva upp till företagets kvalitetspolicy, krävs det också att personalen får
utbildning i de arbetssätt, metoder och verktyg som de förväntas använda och
behärska.
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Tabell 7: GAP-analysen.

Not: Tabellen visar resultaten från både enkätundersökningen och intervjuerna samt de identifierade gapen.
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5 ANALYS
I detta kapitel tydliggörs svaren på forskningsfrågorna och studiens syfte blir besvarat.
Kartläggningen genomfördes med syfte att svara på forskningsfrågorna, ta reda på kundernas
önskemål och behov. Under följande identifiering, GAP-analysen, framkom tre stora
kundbehov. Kundbehoven var därefter utgångspunkt i en brainstorming, för att komma fram
till konkreta åtgärder som skulle överbrygga gapen och fungera som arbetssätt och metoder
för företagets kvalitetsutvecklare. Förslagen utformades och analyserades med stöd av
relevanta teorier, tidigare forskning samt hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna.

5.1

Kartläggning: Nuläge och önskat läge

Resultatet av enkätundersökningen samt intervjuerna visar kundbehovet som finns från
kvalitetsutvecklarnas viktigaste kunder, nämligen medarbetarna på olika avdelningar inom
organisationen. Goetsch och Davis (1997, s. 166) menar att kundtillfredsställelse är en
fundamental aspekt på kvalitetsutveckling och utgångspunkten för all kvalitetsutveckling är
att lyssna, förstå och agera med kundens bästa för ögonen. De menar också att
kvalitetsutveckling kräver att organisationen hela tiden håller sig uppdaterad kring kundens
behov och förväntningar. Bergman och Klefsjö (2012, s. 41) förtydligar att detta kan
appliceras på såväl externa som interna kunder. De skriver att det krävs att även de interna
kundernas behov och förväntningar uppfylls för att de ska ha möjlighet att göra ett bra arbete.

5.2

Identifiering: GAP-analys

Det som framkom i studien, kundernas nuläge och behov, är att kunderna vill och anser sig
arbeta med förbättringar i sin dagliga verksamhet, i sin arbetsgrupp. De ser att
kvalitetsutvecklarna ska finnas där som ett stöd, en hjälpande hand när det uppkommer frågor
eller de fastnar på vägen. Ett tydligt behov som framkom från majoriteten av de intervjuade,
samt i enkätundersökningen, var att de önskade ha kvalitetsutvecklarna närmare, mer ute i
verksamheten. Detta för att få ett naturligare samarbete dem emellan, vilket de ansåg skulle
uppkomma om naturliga möten inträffade i korridorer och fikarum. Organisationen är stor och
enheter är utspridda. Kvalitetsutvecklarna sitter samlade i förvaltningsbyggnaden och
naturliga möten med chefer och ledare inom produktion sker inte. Det framkom också att
många inte vet vilka kvalitetsutvecklarna är, vart de finns, vad de arbetar med och hur de
kontaktas. Det sista kundbehovet som framkom var tydliga arbetssätt och metoder.
Efter att ha gjort en GAP-analys identifierades tre gap som behövde överbryggas för att
komma närmare kundernas behov, deras önskade läge.
•
•
•

5.3

Synliggöra kvalitetsutvecklarna
Tydliggöra kvalitetsutvecklarnas roll
Utbildning

Åtgärder

Utifrån de identifierade gapen genomfördes en brainstorming, resultatet visas i figur 11
nedan. Brainstormingen syftade till att lyfta fram förslag på åtgärder som skulle kunna
överbrygga gapen. De åtgärder som visade sig kunna överbrygga alla gap beslutades att gå
vidare med i studien, de övriga genomfördes enbart en diskussion kring.
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Figur 11: Egenproducerad mindmap över resultatet från den genomförda brainstormingen.

5.3.1 Fler kvalitetsutvecklare
Flera av kunderna uttryckte en önskan om att ha en kvalitetsutvecklare på plats hos
avdelningen för att göra dem mer till en i arbetsgruppen. En av intervjurespondenterna
menade att de skulle kunna sitta med i avdelningens ledningsgrupp, på samma sätt som t.ex.
ekonomer arbetar (2), och en annan respondent menade att samarbetet fungerar bättre och mer
naturligt med dem de träffar dagligen (1). Många av kunderna menade också att
kvalitetsutvecklarna hjälper till att få en mer övergripande syn på arbetet och öppnar upp
ögonen för hur helheten ser ut (5; Enkätsvar).
Då det finns ett stort kundbehov av att ha kvalitetsutvecklarna närmare och mer ute i
verksamheten är en föreslagen åtgärd att öka deras antal. Genom åtgärden skulle alla tre gap
överbryggas i hög grad. Då kvalitetsutvecklarna blir en del av avdelningarnas dagliga
arbetsgrupp skulle de synliggöras, deras roll förtydligas och de skulle kunna hjälpa till med
utbildningar i olika verktyg och metoder. Kvalitetsutvecklarna bör tillsammans med
ledningen dessutom ingå i en kvalitetskommitté där kvalitetsmål och strategier diskuteras.
Kommittén kan även fungera som ett forum där kvalitetsutvecklarna kan stötta varandra och
utbyta erfarenheter.
Bergman och Klefsjö (2012, s.40) skriver att det handlar om att ha kundens perspektiv för
ögonen, verkligen sätta de i centrum och förstå vad de faktiskt vill ha och behöver. De menar
att det är i kundens ögon som kvaliteten bestäms. Bergman och Klefsjö (2012, s.41)
förtydligar att sätta kunden i centrum även gäller de interna kunderna och om att
medarbetarna måste få möjligheterna att göra ett bra arbete och därmed kunna känna stolthet
över det som organisationen åstadkommer. Genom att ha fler kvalitetsutvecklare skulle ett
närmare samarbete kunna ske och medarbetarna skulle få ett större stöd i vardagen, på sin väg
mot ständiga förbättringar. För kvalitetsutvecklarnas del är åtgärden även en hjälp för att de
ska kunna uppfylla sitt uppdrag, “att bidra till att LKAB-koncernen utvecklar sin position som
en hållbar leverantör av högförädlade järnmalmsprodukter genom att driva, utveckla,
samordna och stödja hållbarhetsarbetet”.
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Åtgärden ser till ett stort och viktigt kundbehov som uppkommit under studien, vilket borde
leda till högre kundnöjdhet, som i detta fall är samma som nöjdare medarbetare. Nöjdare
medarbetare leder troligtvis även till större engagemang, vilket Götbrant och Karlsson (2009)
menar i sin processmodell för effektivt kvalitetsarbete, leder vidare till ständiga förbättringar
inom organisationen. Grunden i Götbrant och Karlssons (2009) processmodell är det
ledarskap som ledningen bedriver. Även Goetsch och Davis (1997, s.455) skriver om
ledningens roll i att ständiga förbättringar ska fungera där de punktar upp vissa saker
ledningen bör göra. Det handlar om att etablera en kvalitetskommitté, där ledningen själva
ingår, arbeta med kommittén för att fastställa kvalitetsmål och strategier, tillhandahålla stöd
och ge kontinuerliga statusuppdateringar. Genom att skapa en kvalitetskommitté på LKAB
skulle arbetet mot ständiga förbättringar drivas framåt. Det skulle ge kvalitetsutvecklarna en
möjlighet att diskutera direkt med ledningen, sätta upp mål och få viktig information face-toface, vilken de senare kan sprida ut nedåt i organisationen. Andersson och Hallgren (2015)
menar att en förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att det finns ett genuint
engagemang från samtliga ledarpositioner. En kvalitetskommitté kan vara ett steg för att
skapa, och visa, ledningens engagemang.

5.3.2 Avsätta personal ute i verksamheten
Ett av förslagen som framkom vid brainstormingen var att avsätta personal, nu nämnt
resurser, ute i verksamheten, vilka ansvarar för kvalitetsarbetet kring sin avdelning, enhet, det
som passar verksamheten bäst. Resurserna ska få utbildning i relevanta verktyg och metoder
kring kvalitetsutveckling, de ska få avsatt tid för att arbeta med kvalitetsutveckling och driva
det framåt på avdelningen samt ha kontinuerlig kontakt med kvalitetsutvecklarna.
Kontinuerliga möten ska planeras in där kvalitetsutvecklarna träffar resurserna, i lagom stora
grupper, för att säkerställa hur det fungerar ute på avdelningarna, vilken kompetensutveckling
som behöver göras samt att tillräckligt med tid avsätts till resursernas förfogande. Goetsch
och Davis (1997, s.329) påpekar vikten av att ett ständigt pågående personalutvecklande är
fundamentalt inom kvalitetsutvecklingsarbetet.
Mer konkret blir kvalitetsutvecklarnas roll att stötta resurserna i det dagliga arbetet, utbilda
dem för att klara av sitt ansvar samt hjälpa till där de behövs, såsom exempelvis workshops
eller processkartläggningar. Resurserna, kvalitetsutvecklarna och ledningen ska ingå i en
kvalitetskommitté, som har regelbundna möten för att fastställa kvalitetsutvecklande mål och
strategier, utvärdera, följa upp, planera, diskutera, o.s.v. Blomqvist och Haeger (1996, s.135)
menar att ledningen måste, på ett tidigt stadium, involvera ledare på alla nivåer och
organisationen måste aktivt arbeta med kompetens- och ledarutveckling. Genom att
kvalitetsutvecklarna, resurserna och ledningen ingår i en kvalitetskommitté kan ledningen
involvera medarbetare på fler nivåer och skapa bättre förutsättningar för effektiv och tydlig
kommunikation. En kvalitetskommitté, med regelbundna träffar, visar också på ledningens
engagemang, vilket är av högsta vikt för att skapa ett framgångsrikt kvalitetsarbete. En
kvalitetskommitté, menar Goetsch och Davis (1997, s.455), är ett steg för ledningen att ta för
att ständiga förbättringar ska fungera. Kommittén kan hjälpa till att skapa en effektivare
kommunikation i verksamheten, vilket Blomqvist och Haeger (1996, s.137) menar är nyckeln
till framgång. De menar att precis som en kontinuerlig dialog med kunderna möjliggör en hög
kundnytta krävs det en kontinuerlig intern dialog för att tillvarata medarbetarnas fulla
potential. Den interna kommunikationen leder till kunskap, förståelse och insikt, det är limmet
som håller ihop kompetenser och erfarenheter (Blomqvist & Haeger 1996, s.137). En
kvalitetskommitté där resurserna ingår, vilka är medarbetare på ganska låg nivå, skulle hjälpa
att skapa en bättre intern dialog. Vikten av tvåvägskommunikation, dialog, framför
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envägskommunikation framhålls av Heide et al. (2012, s.134) och författarna menar att det är
dialog som bör eftersträvas. Dialog är nära förknippat med deltagande och handlar om att
utnyttja allas olika erfarenheter och kunskaper för att komma fram till en ny och djupare
förståelse. Genom att skapa en kommitté kan forum för dialog skapas mellan olika nivåer och
delar i företaget och kopplat till kvalitetsarbetet. Viktigt att ta i beaktande är det inneboende
maktförhållandet mellan chef och medarbetare och försöka skapa ett öppet klimat där alla har
möjlighet att delta på lika villkor, fritt säga sin mening och utifrån det forma sin åsikt (Heide
et al. 2012, s.135)
Ett genomförande av åtgärden skulle innebära delegering av ansvar och befogenheter, vilket
Bergman och Klefsjö (2012, s.48) menar leder till delaktighet och engagemang hos
medarbetarna. För att medarbetarna ska kunna göra ett bra arbete måste de kunna känna
delaktighet, engagemang och ansvar. Även Blomqvist och Haeger (1996, s.99) trycker på
medarbetarnas viktiga roll i kvalitetsutveckling, att det är de som är drivkraften bakom det
ständiga förbättringsarbetet. Bergman och Klefsjö (2012, s.48) menar att det handlar om att
underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt påverka beslut och delta i
förbättringsarbetet. De menar att viktiga nyckelord i det arbetet är kommunikation, delegation
och utbildning. Den här åtgärden skulle ge medarbetare på lägre nivåer mer ansvar och
involvera dem än mer i företagets kvalitetsarbete. Götbrant och Karlsson (2009) studie visar
att ett hållbart kvalitetsarbete kräver decentralisering av auktoritet och kvalitetsansvar. De
menar att ledningen inte ensamma kan genomföra kvalitetsarbetet utan det bör bli en del av
varje medarbetares ansvar. Det är av högsta vikt att det finns en kvalitetsmedvetenhet som
förs nedåt för att medarbetarna ska känna engagemang och ta sitt ansvar kring kvalitetsfrågor.
Götbrant och Karlsson (2009) menar att företagsledningen kan påverka engagemanget hos
medarbetarna genom att skapa rätt förutsättningar för effektivt kvalitetsarbete i organisation,
vilket åtgärden är ett förslag på. Genom att avsätta resurser, vilket faktiskt kostar företaget
pengar, visar företagsledningen att de anser kvalitetsarbete viktigt.

5.3.3 Gemensam process för kvalitetsarbete
En gemensam process skulle skapa en tydligare struktur, vilket var ett kundbehov som
uttrycktes under enkätundersökningen och intervjuerna. Genom en tydlig processkarta som
visar tillvägagångssättet, och rutinerna, vid förbättringsarbete, skulle kvalitetsutvecklarnas
roll kunna tydliggöras och i samband med implementering kan de synliggöras. Bergman och
Klefsjö (2012, s. 44-45) skriver att organisationer består av processer, och att processer kan
hjälpa till att skapa kvalitet och att utveckla den. Med en gemensam processkarta skulle alla
ha ett grundläggande sätt att ta sig an förbättringsförslag eller uppkomna problem och det
skulle tydliggöra allas enskilda ansvar kring kvalitetsarbetet, och visa att kvalitetsutvecklarna
finns som resurser och stöd men inte tillhör det direkta flödet.
En gemensam processkarta över kvalitetsarbete skulle stärka det kvalitetspolicyn säger kring
eget ansvar och ständiga förbättringar. Att arbeta med processer är en av hörnstenarna och
Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) menar att det är viktigt att ständigt försöka förbättra
kvaliteten på den egna verksamhetens processer, vilket åtgärden skulle bidra till. Holm och
Lovrinovic (2010) menar i sin studie att kvalitetsarbetet måste vara planerat och integrerat i
hela organisationen, då det annars riskeras att ständiga förbättringar ses som något som görs
vid sidan av det vanliga arbetet. Arbetet med ständiga förbättringar, menar Holm och
Lovrinovic (2010), måste bli en del av den dagliga verksamheten. Resultatet visar att
avdelningarna verkar arbeta, och vilja arbeta, med förbättringar på egen hand och en
gemensam process kan vara till hjälp i det arbetet.
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Åtgärden överbryggar även utbildningsgapet då den förser medarbetarna med en gemensam
struktur för kvalitetsarbetet, som möjliggör att de själva kan ansvara över det dagliga
kvalitetsarbetet och enbart ta stöd av kvalitetsutvecklarna vid behov.

5.3.4 Kvalitetsdagar
För att komma tillrätta med gapen kan kvalitetsutvecklarna anordna speciella kvalitetsdagar
två gånger per år, en gång på hösten och en gång i början på året. Kvalitetsdagarna ska,
åtminstone inledningsvis, hållas enbart tillsammans med chefer och ledare på LKAB. Då
gruppen är så pass stor, ca 280 personer (Önhult 2017c), och kvalitetsdagarna ska rymma
tillfällen för dialog är förslaget att det hålls fem till sex tillfällen per halvår med 40-50
deltagare per tillfälle. Förslagsvis hålls kvalitetsdagarna på hösten i augusti eller september,
innan det mesta arbetet med verksamhetsplaneringar drar igång. Kvalitetsdagarna i årets
början hålls efter att kvalitetsutvecklarna avslutat alla verksamhetsplaneringar och arbetet som
hör till det, förslagsvis i februari.
Kvalitetsdagarna ger kvalitetsutvecklarna en chans att synas och marknadsföra sig, vilket var
ett av önskemålen som flertalet kunder lyfte fram. Genom att marknadsföra sig får kunderna
en större förståelse för vad kvalitetsutvecklarna arbetar med och vilket stöd de kan bidra med.
Representanter från högsta ledningen ska delta på kvalitetsdagarna och göra ett framträdande.
Innehållet i ledningens framträdande bör anpassas till hur dagsläget för verksamheten ser ut.
Framförallt under höstens kvalitetsdagar kan kvalitetsutvecklarna satsa mycket på att
marknadsföra sig själva, vilka de är, hur de arbetar, var de finns rent fysiskt i organisationen
och hur kunderna kan ta kontakt med dem. På LKAB:s intranät, Arena, har de idag mallar för
hur förbättringsgrupper kan läggas upp och exempel på verktyg som kan användas (Önhult
2017b) . De bör visa kunderna hur de hittar till kvalitetssidan på Arena, som de uppdaterat
med de senaste dokumenten, samt ha en rundtur i dess uppbyggnad, vad den kan användas till
och på vilket sätt. Utvecklandet av rutiner var det många kunder som lyfte fram som något de
behöver hjälp med och där kan kvalitetsutvecklarna marknadsföra sig bättre och visa på vilket
sätt de kan hjälpa till. Korta, enkla utbildningar i kvalitetsarbetets metoder och verktyg kan
ingå i kvalitetsdagarna, då majoriteten av kunderna idag redan arbetar med ständiga
förbättringar och bara vill ta hjälp av kvalitetsutvecklarna vid behov. Tanken är att dagarna
ska vara en chans till introduktion för de som är helt nya för arbetssättet och en påminnelse,
uppdatering, för de som redan har arbetat med verktygen och/eller metoderna. Exempel från
verkliga förbättringar som genomförts inom LKAB kan lyftas fram och det bör vara exempel
som passar gruppen med åhörare. Work-shops i mindre grupper, där kunderna får prova på
olika metoder eller verktyg som finns på kvalitetssidan, kan hållas och kvalitetsutvecklarna
kan gå runt i grupperna och ge stöd, tips eller bara skapa kontakter.
Utformningen av vårens kvalitetsdagar bör göras med mindre fokus på planerad utbildning
och istället fokusera på att vara ett forum för frågor och diskussion och en möjlighet för
kvalitetsutvecklarna att uppdatera sig i hur arbetet med förbättringar ser ut inom LKAB. Även
under vårens kvalitetsdagar ska ledningen finnas representerad och hålla ett framträdande och
kvalitetsutvecklarna bör kort presentera sig återigen och påminna om kvalitetssidan på
intranätet samt presentera eventuella uppdateringar. Kvalitetsutvecklarna bör också nu berätta
om vad de arbetar med under våren och på vilket sätt de finns tillgängliga för sina kunder.
Kvalitetsarbeten som genomförts under året kan lyftas fram och ansvarig chef eller ledare får
kort och sammanfattat presentera sitt eget arbete. Det kan vara allt från väl utförda
verksamhetsplaneringar till genomförda eller påbörjade förbättringsgrupper.
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Efter varje genomförd kvalitetsdag är det viktigt att inte glömma bort uppföljningen. Under
dagarna bör kvalitetsutvecklarna själva anteckna vad som fungerat bra och mindre bra samt
vad som kan tas bort från dagordningen och vad som kanske bör läggas till. En
utvärderingsenkät bör omgående efter kvalitetsdagarnas avslut skickas ut till deltagarna, även
ledningens representanter, för att få in även deras synpunkter på och önskemål kring dagarna.
Resultatet tas sedan med till kommande kvalitetsdagar och de bör till stor del utformas efter
kundernas önskemål för att passa målgruppen så bra som möjligt och göra dagarna så
attraktiva som möjligt. Ett utkast till dagordningar för kvalitetsdagarna finns bifogad i bilaga
5.
Åtgärden anses rimlig med tanke på förfogade resurser och den skulle tillgodose en stor del
av kundbehoven som framkommit. Genom att bjuda in sina viktigaste kunder till specifika
kvalitetsdagar får kvalitetsutvecklarna en chans att synas, presentera sig och marknadsföra
sig. I och med en marknadsföring av kvalitetsutvecklarna får kunderna också en större
förståelse för vad kvalitetsutvecklarna arbetar med och vilket stöd de kan bidra med. Genom
detta överbryggas de gap som handlar om att synliggöra kvalitetsutvecklarna och deras roll.
Det är en grundförutsättning för kvalitetsutvecklarna att deras kunder vet vilka de är, vilka
tjänster de erbjuder samt hur de får kontakt.
Götbrant och Karlsson (2009) visade i sin studie att ett hållbart kvalitetsarbete kräver att det
blir en del av varje medarbetares ansvar. De menade att det är av högsta vikt att det finns en
kvalitetsmedvetenhet i de nedre leden och att ansvar förs nedåt för att medarbetarna ska känna
engagemang och ta sitt ansvar kring kvalitetsfrågor. Enkätundersökningen och intervjuerna
visar att det finns ett grundansvar för förbättringar i den egna arbetsgruppen, vilket
kvalitetsdagarna ytterligare kan betona och befästa. Att visa, och trycka på, organisationens
kvalitetspolicy, att alla är engagerade i och tar ansvar för ständiga förbättringar, är ett sätt att
tydliggöra medarbetarnas egen roll och öka kvalitetsmedvetenheten i organisationen. Holm
och Lovrinovic (2010) fann i sin studie att kvalitetsarbetet måste vara integrerat då det annars
kan ses som något som görs vid sidan av det vanliga arbetet, vilket leder till att väldigt få
förbättringar görs. Lundberg (2008) menar i sin studie att arbetet med ständiga förbättringar,
och på lång sikt kunna möta externa kunders behov, är beroende av att det skapats motivation
och drivkraft för medarbetarna. Kvalitetsdagarna kan ge djupare förståelse för det dagliga
kvalitetsarbetet, betona dess vikt och vara ett tillfälle att skapa motivation och engagemang
hos medarbetarna att fortsätta sitt arbete med ständiga förbättringar i vardagen.
På kvalitetsdagarna ska ledningen delta på något sätt, vilket kopplas mot teori kring
hörnstensmodellen och grunden som utgörs av ett engagerat ledarskap. Bergman och Klefsjö
(2012, s.50) skriver att det krävs ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en
kultur av kvalitetsutveckling, vilket LKAB kan antas vilja med tanke på deras uttalade
kvalitetspolicy om ständiga förbättringar och allas ansvar. Andersson och Hallgrens (2015)
studie visade att en förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att det finns ett
genuint engagemang från samtliga ledarpositioner. Götbrant och Karlsson (2009) kom, i sin
studie, fram till att ledningen bör föregå med gott exempel och visa i handling hur
kvalitetsarbetet ska se ut. Deras studie visade också att ledningens främsta roll ska vara av
stöttande karaktär där de pratar ständiga förbättringar och påminner sina medarbetare om
kvalitetsfrågor, vilket på sikt kan säkerställa ständiga förbättringar. Kvalitetsdagarna kan vara
ett sätt för ledningen att visa sitt engagemang, poängtera vikten av kvalitetsarbete och
uppmuntra medarbetarna att fortsätta sitt arbete med kvalitetsutveckling.
Blomqvist och Haeger (1996, s. 135) skriver att ledningen måste involvera ledare på alla
nivåer i kvalitetsarbete och om mellancheferna känner att kvalitetsarbetet inte är något hot
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mot deras nuvarande och framtida situation i företaget är mycket vunnet och chansen att nå
riktigt bra resultat ökar. Deltagarna på kvalitetsdagarna skulle bestå av den gruppen
medarbetare, chefer och ledare på mellannivåer. Att få med de på kvalitetsarbetet skulle öka
chanserna att få en framgångsrik organisation. Att ledningen är med vid kvalitetsdagarna
skulle visa på stöttning och engagemang, vilket är det som tidigare forskning och teori menar
är viktigt för att få till stånd en långvarig kultur av kvalitetsarbete och ständiga förbättringar.
För att få till en kultur av kvalitetsutveckling krävs också delaktighet från medarbetarnas håll,
hörnstenen att skapa förutsättningar för delaktighet. Bergman och Klefsjö (2012, s. 48) menar
att viktiga ord i arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet är kommunikation,
delegation och utbildning. Blomqvist och Haeger (1996, s. 99) framhåller vikten av
medarbetarnas roll i kvalitetsutvecklingen då det är de som är drivkraften bakom det ständiga
förbättringsarbetet. De poängterar också att medarbetarna hela tiden måste utvecklas och lära
sig nya saker för att organisationens kvalitetsarbete inte ska stagnera.
Goetsch och Davis (1997, s. 329) håller samma ståndpunkt när de skriver att ett ständigt
pågående personalutvecklande är ett fundamentalt inslag i kvalitetsutvecklingsarbetet.
Blomqvist och Haeger (1996 s. 113) skriver att utbildningsinsatserna ska integreras med
organisationens strategi och förväntade resultat. De skriver också att för att
utbildningsinsatserna ska vara effektiva krävs att deltagarna är receptiva, att deltagarna vet
vad de förväntas göra med den nya kunskapen, att utbildningens innehåll är relevant samt att
tillräckliga satsningar görs på uppföljning och stöd för att underlätta användningen av den nya
kunskapen.
Detta är saker som tas i beaktande inför implementeringen av kvalitetsdagarna. Det är
inplanerat att innehållet ska vara relevant för kundernas behov och förväntningar och att det
efter varje omgång kvalitetsdagar ska göras uppföljning där deltagarna får delta genom en
enkät. Kvalitetsutvecklarna, precis som resten av företaget, kan använda sig av PDCA-cykeln
i förbättringsarbetet med kvalitetsdagarna. De ska planera, genomföra, utvärdera och dra
lärdomar till planeringen för nästa omgång dagar, vilket finns inlagt i implementeringsplanen.
Genom att följa PDCA-cykeln glöms inte utvärderingsfasen bort och det leder till bättre
innehåll och utförande på kommande kvalitetsdagar. Det är viktigt att mötesdeltagarna, både
ledning och medarbetare, får vara med och utvärdera och tycka till för att det ska bli rätt
innehåll i kommande kvalitetsdagar. Detta då innehållet, som Blomqvist och Haeger (1996, s.
113) skriver, bör vara relevant för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig information,
utbildning och kunskap på bästa sätt.
Kommunikation är en grundsten i kvalitetsutvecklingen. Som Goetsch och Davis (1997, s.
292) uttrycker sig, oljan som får motorn, kvalitetsutvecklingen, att fortsätta fungera. De
menar att mycket av det som är kvalitetsutveckling beror på effektiv kommunikation och utan
den brakar kvalitetsarbetet ihop. Blomqvist och Haeger (1996, s. 138) menar att ledningen
måste finnas i spetsen och vara införstådda med kommunikationens kraft och betydelse för
kvalitetsarbetet och organisationens kvalitetsutveckling, för att skapa en väl fungerande intern
kommunikation. Det finns mer teori kring ledningens förmåga att kommunicera kopplat till
kvalitetsutvecklingens framgång, dock har inte studien undersökt detta och därför uttalas inget
om nuvarande situation sett till ledarskap. Poängen handlar om att kommunikation är av
största vikt och kvalitetsdagarna kan vara ett forum för kommunikation mellan olika ledare
och nyckelpersoner gällande kvalitetsutvecklingsarbetet. En av fyra baskategorier inom
kommunikation, enligt Goetsch och Davis (1997, s. 294), är verbal kommunikation, vilket
innefattar ansikte-mot-ansikte konversation, tal, publika framträdanden, osv. Blomqvist och
Haeger (1996, s. 138) menar att personlig kommunikation är mest verkningsfull, vilket stödjer
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tankarna med kvalitetsdagarna där den personliga kommunikationen står i fokus, både mellan
medarbetare, mellan medarbetare och kvalitetsutvecklare, mellan ledning och medarbetare
samt mellan kvalitetsutvecklare och ledning.
Det som är viktigt att tänka på är att försöka skapa tvåvägskommunikation, dialog, genom
kvalitetsdagarna. Heide et al. (2012, s. 135) skriver om vikten av dialog mellan chefer/ledare
och medarbetare. Att försöka utnyttja olika erfarenheter och kunskaper för att nå framgång,
vilket är en målsättning med kvalitetsdagarna. Det finns dock fällor att ta i beaktande inför
implementering, som kan försvåra dialog och göra deltagarna till passiva mottagare. För det
första är det viktigt att tänka på det som Heide et al. (2012, s. 135) benämner som det
kommunikativa skruvstädet, nämligen det inneboende maktförhållandet mellan chef och
medarbetare. Att försöka skapa ett öppet klimat där medarbetarna vågar yttra sig och vara
öppna med sina tankar. Det andra som bör beaktas är formen på mötet, att det inte bidrar till
passivitet från deltagarna. För att minska detta ska dagordning skickas ut för att förbereda
deltagarna på vad som kommer att ske och vad som ska behandlas så de kan förbereda sig
med frågor och synpunkter. Detta menar Heide et al. (2012, s. 135) kan öka chanserna för
aktiva deltagare på mötet. Placeringen av mötesdeltagare är också en sak att tänka på för att
inte skapa passivitet. Skolsalsliknande upplägg, menar Heide et al. (2012, s. 135), uppmanar
till passiva deltagare. Den sista fällan handlar om tidsbrist, vilket också är ett hinder för
dialog. Att agendan för dagen är för uppstyrd och då hinns inte synpunkter från, eller dialog
med, deltagarna med och det blir passivt. Kvalitetsdagarna ska därför inte vara för uppstyrda
utan det ska finnas tid för frågor, diskussioner, synpunkter och dialog.

5.4

Implementeringsplan

5.4.1 Fler kvalitetsutvecklare
Att tillsätta en kvalitetsutvecklare per avdelning är mest troligt inte bästa sätt att använda
resurserna på då såväl storlek som arbetsuppgifter inom avdelningarna varierar mycket inom
företaget. Arbetet med att tillsätta fler kvalitetsutvecklare bör därför föregås av en
kartläggning där avdelningarnas behov tydliggörs. Antalet kvalitetsutvecklare som tillsätts ska
bestämmas med hänsyn till deras möjlighet att regelbundet ta sig ut till de olika
arbetsplatserna i organisationen och erbjuda stöd och hjälp där det behövs.
Kartläggningen av verksamhetens behov kan genomföras av företagets nuvarande
kvalitetsutvecklare då de känner sin verksamhet och har en uppfattning om hur många
medarbetare som skulle behövas för att tillgodose behoven. En annan metod kan vara att
anlita konsulter, med en neutral och objektiv syn på verksamheten, för att få en opåverkad
uppskattning av verksamhetens behov. Ett tredje alternativ är att genomföra båda
kartläggningarna och jämföra resultaten, för att på så vis kunna utvärdera och med större
säkerhet kunna fastställa hur det faktiska verksamhetsbehovet ser ut.
Kvalitetskommittén, vilken såväl kvalitetsutvecklarna som representanter från ledningen ska
ingå i, bör sättas samman innan kvalitetsutvecklarna fördelas ut på de olika arbetsområdena.
Detta för att kommitténs uppgift bland annat är att fastställa mål, strategier och planera för
kvalitetsarbetet. När en gemensam målsättning och strategi är framtagen kan
kvalitetsutvecklarna påbörja arbetet ute i verksamheten och kommitténs uppgift blir då mer att
följa upp, utvärdera och planera arbetet.
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5.4.2 Avsätta personal ute i verksamheten
Precis som åtgärden fler kvalitetsutvecklare bör denna åtgärd föregås av en grundlig
kartläggning där verksamhetens behov fastställs. Kvalitetskommittén, där representanter från
ledningen samt kvalitetsutvecklarna ingår, bör leda arbetet med kartläggningen och ta fram
mål och strategier för hur de avsatta resurserna ska utbildas och sedan arbeta. Kartläggningen
och kommitténs planer ska sedan vägas samman och resurser avsättas enligt de behov som
framkommer ur de båda arbetena. Vissa avdelningar kan behöva avsätta en, eller möjligen
flera, medarbetare som ansvarar över just den avdelningen medan andra avdelningar kan gå
samman och utse en gemensam resurs för ändamålet. Det är av yttersta vikt att resurserna får
tillräcklig med tid avsatt för att drivande kunna arbeta med kvalitetsfrågor och de bör
inledningsvis utbildas i relevanta metoder och verktyg inom kvalitetsarbetet samt ges verktyg
för att kartlägga den egna organisationens behov.
Efter att resurserna är tillsatta och utbildade ska även de ingå i kvalitetskommittén. Beroende
på hur många resurser som tillsätts kan konstellationen se olika ut. Avdelningar som möjligen
har flera resurser kan utse en till kommittérepresentant eller så kan t.ex. olika områden med
ungefär samma arbetsuppgifter gå samman och utse en eller ett par representanter var. Det
viktiga är att kommittén består av representanter från alla tre grupper inom företaget,
ledningen, kvalitetsutvecklarna samt de tillsatta kvalitetsresurserna.

5.4.3 Gemensam process
Åtgärden kan kvalitetsutvecklarna, med relativt få resurser, implementera på egen hand.
Deras kunskaper och erfarenheter inom kvalitetsutveckling och dess praktiska arbete,
däribland processkartläggningar, är en god grund att basera arbetet på.
En stor del av arbetet med implementeringen av en gemensam process blir att göra den
tillgänglig och marknadsföra den för alla medarbetare. Ett enkelt och snabbt sätt att göra
processen tillgänglig för alla är att dela den på företagets intranät. På det viset kan alla
medarbetare leta upp processbeskrivningen och använda den i sitt dagliga arbete. Genom att
använda sig av intranätet är det också enkelt för kvalitetsutvecklarna att ta fram och visa upp
processen när de besöker arbetsplatser runt om i företaget. Marknadsföringen kan med fördel
genomföras genom kundbesök där kvalitetsutvecklarna snabbt berättar om processen och dess
fördelar men även passar på att berätta om deras roll som kvalitetsutvecklare. Kundbesöken
skapar en personlig kontakt och synliggör kvalitetsutvecklarna i organisationen samtidigt som
medarbetarna får en snabbkurs i hur den gemensamma processen ska användas. Även om de
personliga besöken hos kunderna är det som kvalitetsutvecklarna bör satsa mest på så finns
det även andra sätt att genomföra marknadsföringen på, det kan t.ex. vara genom flygblad,
informationsbroschyrer, artiklar på intranätet, etc.

5.4.4 Kvalitetsdagar
Kvalitetsdagarna kräver bra planering för att lyckas med. Om planeringen med höstens dagar
intensivt kommer igång i juni, före semesterperioderna, ses inga hinder för att avdelningen
ska kunna arrangera de första dagarna till hösten redan under år 2017. Datum för dagarna bör
bestämmas relativt omgående, både för att representanter från ledningen och medarbetarna ute
i organisationen ska kunna planera in detta i sina kalendrar. Dagarna ska gärna vara
obligatoriska för alla med en chef- eller ledarroll för att på det sättet visa att kvalitetsarbete är
en viktig uppgift för alla som arbetar inom LKAB. Implementeringsplanen ska ses som ett
förslag på tidsplan och visa på hur höstens respektive vårens kvalitetsdagar kan hänga ihop
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och följa upp varandra. Med det sagt är angivna månader i planen inte det viktigaste heller.
Om det visar sig vara en för intensiv uppgift för avdelningen att anordna kvalitetsdagarna
redan till hösten kan första dagen hållas under årets slut eller början på nästa år.
Inledningsvis bör ett utkast, där nyttan med kvalitetsdagarna framgår, tas fram som
kvalitetsutvecklarna kan presentera för ledningen och använda för att engagera dem i arbetet
med detta. Ledningen ska närvara på dagarna med en representant, allra helst vd, och berätta
om vad kvalitet är för LKAB och hur ledningen ser på kvalitetsarbetet, t.ex. varför kvalitet är
viktigt och hur ledningen ser att de anställda tillsammans ska kunna leva upp till
kvalitetspolicyn. I samråd med ledningen bestäms sedan datum för höstens dagar och minst
preliminära datum för vårens dagar. Praktiska detaljer, som att boka lokal, mat, teknisk
utrustning och skicka ut inbjudan till dagarna, kan med fördel göras före sommarsemestern så
mer tid kan frigöras till höstens arbete. Förslag på en mer detaljerad implementeringsplan
finns sammanfattad i bilaga 6.

5.5

Uppföljningsplan

Uppföljningen ska ses som fasen studera i PDSA-cykeln och ska svara på om den/de
implementerade åtgärden/-erna gav de resultat som förväntades och om inte, var behöver mer
arbete i så fall behöver läggas in.
Ett år efter implementering genomförs en ny enkätundersökning hos kunderna, på samma sätt
och med samma frågor som användes under datainsamlingen för examensarbetet. Genom att
jämföra svaren går det enkelt att jämföra om förbättringar skett med hänsyn till de gap som
framkom ur kundundersökningen. Det uppföljningsplanen förhoppningsvis visar är att
kunderna vet vilka kvalitetsutvecklarna är och hur de tar kontakt med dem, att det är tydligt
vad kvalitetsutvecklarnas roll är och på vilket sätt de kan stödja verksamheten samt att
kunderna känner sig trygga i gemensamma arbetssätt och verktyg som de vet hur de hittar och
använder. Dessutom bör en ny kartläggning av kvalitetsutvecklarnas nuläge, upplevda
problem samt önskade läge genomföras. Resultatet kan jämföras med den tidigare
kartläggningen, vilken genomfördes under förstudien, för att på så vis kunna utvärdera om
åtgärden lett till någon förbättring sett från kvalitetsutvecklarnas sida. Uppföljningsplanen är
relevant för alla föreslagna åtgärder.
Gällande kvalitetsdagarna specifikt kan uppföljning även ske genom utvärderingsenkäterna,
vilka skickas ut till deltagarna efter varje genomförd kvalitetsdag. Med hjälp av enkäterna går
det att följa upp hur kvalitetsdagarna tagits emot från kundernas sida. Frågor som enkäten bör
ge svar på är om kvalitetsdagarna tillför nytta till verksamheten och om kunderna är nöjda
med innehållet, samt vad som bör finnas med på nästa omgång kvalitetsdagar.
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6 SLUTSATS
Syftet med examensarbete var att ta fram ett förslag på arbetssätt och metoder till företagets
kvalitetsutvecklare, med föreslagen implementerings- och uppföljningsplan. För att uppnå
syftet skulle förslaget utformas med stöd av relevanta teorier, tidigare forskning samt svaren
på nedanstående forskningsfrågor:
•
•

Vad önskar avdelningens kunder av kvalitetsutvecklarna?
Vilka behov har kunderna?

För att svara på forskningsfrågorna genomfördes kundundersökningar i form av en
enkätundersökning samt ett antal intervjuer. Genom att kartlägga hur kunderna arbetar med
kvalitetsutveckling idag och vad de har för behov av och önskemål från kvalitetsutvecklarna,
kunde tre gap identifieras:
•
•

•

Synliggöra kvalitetsutvecklarna
Kunderna uttrycker en önskan om att se mer av kvalitetsutvecklarna och motiverar det
även med att samarbete sker mer naturligt med dem de ser och skapar en relation till.
Tydliggöra kvalitetsutvecklarnas roll gentemot kunderna
Om kunderna inte vet vad kvalitetsutvecklarna har för roll är det också svårt att veta
vad de kan förvänta sig av dem och varför de ska ta kontakt med dem. För
kvalitetsutvecklarnas del kan tydligare roller frigöra tid för rätt arbete.
Utbildning
Kunderna efterfrågar gemensamma arbetssätt och verktyg för att kunna driva sitt
dagliga kvalitetsarbete på bästa sätt och på egen hand. För att alla ska kunna ta sitt
ansvar att arbeta med ständiga förbättringar, och därmed leva upp till företagets
kvalitetspolicy, krävs det också att personalen får utbildning i de arbetssätt, metoder
och verktyg som de förväntas använda och behärska.

Efter brainstorming av rapportförfattarna hittades fyra åtgärder som täckte upp gapen och
samtidigt svarade på syftesfrågan, att ta fram arbetssätt och metoder till företagets
kvalitetsutvecklare.
•

•

•

Fler kvalitetsutvecklare, för att de ska kunna vara mer ute i verksamheten och ha ett
närmare samarbete med sina kunder, vilket var ett stort identifierat kundbehov.
Kvalitetsutvecklarna bör också ingå i en kvalitetskommitté tillsammans med
företagsledning, där kontinuerliga möten sker kring kvalitetsarbetet, såsom att sätta
mål och strategier samt skapa dialog.
Avsätta personal ute i verksamheten, resurser, som ansvarar för kvalitetsarbete på sin
avdelning, enhet, eller det som passar verksamheten bäst. Resurserna ska få rätt
förutsättningar för att ta sitt kvalitetsansvar, såsom bland annat utbildning och avsatt
tid. De ska även ingå i en kvalitetskommitté tillsammans med både kvalitetsutvecklare
och företagsledningen.
Gemensam process för kvalitetsarbete, vilket skulle underlätta för alla medarbetare
kring struktur vid kvalitetsarbete. Det skulle tydliggöra arbetsgången och allas eget
ansvar kring kvalitetsarbetet och ständiga förbättringar. En gemensam process skulle
även tydliggöra kvalitetsutvecklarnas stödjande roll.
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•

Kvalitetsdagar, som arrangeras två gånger årligen för företagets ledare och chefer
inom produktion. Där ser rapportförfattarna att LKAB:s kvalitetsutvecklare kan lyckas
med att marknadsföra sig själva, tydliggöra för deras kunder vad de kan hjälpa till med
och samtidigt tillhandahålla korta men användbara utbildningar i de kvalitetsverktyg
och -metoder som redan finns implementerat och används på LKAB. På
kvalitetsdagarna ska även högsta ledningen vara involverad, för att visa engagemang
samt skapa motivation och driv hos deltagarna.

I analysen visas kopplingen mellan tidigare forskning, samt teorier, och de föreslagna
åtgärderna. Kopplingen mellan Hörnstensmodellen, och olika hörnstenar, kopplas samman
med de olika åtgärderna. Tidigare forskning, och teorier, visar på vikten av ledningens
engagemang, vilket kopplas till tre av fyra åtgärder. Vikten av deltagande från medarbetarna
framhålls starkt i teorier, vilket skapas genom bland annat kommunikation, delegation och
utbildning. Kvalitetsdagarna handlar om kommunikation och utbildning, som kan leda till
större delaktighet hos medarbetarna. Åtgärderna fler kvalitetsutvecklare och resurser ute i
verksamheten knyter an till hörnstenarna att skapa förutsättningar för delaktighet och
ständiga förbättringar. En gemensam process knyter an till hörnstenen arbeta med processer
och alla åtgärderna handlar om att sätta kunden i centrum, att försöka möta de identifierade
kundbehoven.
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7 DISKUSSION
7.1

Åtgärder

Det första vi reflekterat över, och fått frågor kring, är vilka som deltog i brainstormingen som
ledde till åtgärdsförslagen. Det var bara vi, rapportförfattarna, som satt och brainstormade
själva. Efter att ha funderat över det kan vi känna att det hade varit smartare att ha gjort
brainstormingen tillsammans med företagets kvalitetsutvecklare. De är experter på sitt
område, sin verksamhet, och hade kanske sett möjligheter att överbrygga gapen som vi har
missat. Trots detta känner vi oss nöjda med de föreslagna åtgärder vi lämnar över till
organisationen och hoppas att detta kan leda till bättre arbetssituation för kvalitetsutvecklarna,
öppna ögonen på företagsledningen samt leda företaget framåt kring kvalitet.
Vi har föreslagit fyra åtgärder och vi vill poängtera att ett förslag inte utesluter något annat.
Vi hade gärna sett en kombination av några eller alla åtgärder, vilket vi tror skulle gynna
företaget på bästa sätt. Resurserna idag är under all kritik, att det endast finns 1,5
kvalitetsutvecklare på hela organisationen. Det är ett för stort lass för de få
kvalitetsutvecklarna att dra och vi undrar hur företagsledningen tänkt att de ska kunna
uppfylla sitt uppdrag?
Att skapa en gemensam process tror vi företaget skulle kunna införa på direkten, då detta är
något kvalitetsutvecklarna är vana att göra och har mycket god kunskap kring. Därefter hade
vi gärna sett att mer resurser avsätts till detta viktiga arbete som kvalitetsarbetet faktiskt är.
Företaget menar att kvalitet är deras främsta konkurrensmedel och då måste det också frigöras
resurser till detta. Vi hade gärna sett att både fler kvalitetsutvecklare anställdes samt att
personal avsätts ute i verksamheten. Genom att avsätta resurser ute i verksamheten visar
företagsledningen att de anser kvalitetsarbete vara viktigt, och vikten av ledningens
engagemang för kvalitetsarbetets framgång har vi påtalat i studien.
Vi förstår att alla åtgärder kostar pengar för företaget men det är viktigt att se långsiktigt och
ta den kortsiktiga kostnaden för att komma framåt. För att skapa en hållbar organisation, att
utveckla en organisationskultur där ständiga förbättringar är en naturlig del, så tror vi att
organisationer måste skapa de rätta förutsättningarna, och då ta de kortsiktiga kostnaderna.

7.2

Ej föreslagna åtgärder

7.2.1 Gemensam verktygslåda
Bland kundönskemålen som framkom under kartläggningen fanns att det skulle finnas en
gemensam struktur och verktygslåda för kvalitetsarbeten. Under studiens åtgärdsfas
diskuterade möjligheten att använda kvalitetssidan på intranätet som en grund att bygga
vidare på och utveckla till ett mer interaktivt verktyg, antingen bara att användas för enstaka
metoder och verktyg eller för att använda som en plattform vilken arbetslag kan starta
förbättringsgrupper i.
För enstaka metoder och verktyg skulle ett interaktivt verktyg kunna användas som en
kombinerad mini-utbildning och mall. Det kan finnas möjlighet att se korta instruktionsvideos
för olika metoder och verktyg, skriva direkt in i digitala mallar och spara på sin
datoranvändare eller ladda ner en mall att skriva ut och använda vid möten. Verktyg och
metoder som kan finnas är t.ex. den senaste versionen för verksamhetsplaneringar,
kvalitetsverktyg som 5-varför, PDCA-cykeln och en guide för hur rutiner och roller kan
skapas, bara för att nämna ett axplock av det kunderna efterfrågar och/eller redan använder
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sig av.
För kvalitetsutvecklarnas del ser vi att ett interaktivt system ger en större möjlighet att följa
kvalitetsarbetet på LKAB och bl.a. se hur många förbättringsgrupper som är igång, var de
finns och hur de fortlöper. Om förbättringsgrupperna vill kan de också ges möjligheten att be
om hjälp eller stöd genom att ringa ett direktnummer, maila eller klicka på en “hjälpknapp”
och beskriva vad de behöver hjälp med. Om kvalitetsutvecklarna har möjlighet kan de då ge
direkt stöd via telefon, svara på mail eller boka ett möte. Den stora utmaningen med ett
interaktivt verktyg är att inte utforma det för stort eller omfattande, utan hålla det begränsat
och användarvänligt.
Åtgärden överbryggar egentligen bara ett gap, utbildning, och är därför inte med bland de
föreslagna åtgärderna. Vi ser dock att det i framtiden kan bli en del av LKAB:s kvalitetsarbete
och komplettera de övriga åtgärderna som lyfts fram.

7.2.2 Kompetensutveckling
En åtgärd som dök upp under brainstormingen var kompetensutveckling, men vi gick inte
vidare med den då den bara täcker ett av gapen. Vi tror att det går, och vi anser att företaget
ska, integrera utveckling, utbildning och träning i de andra åtgärderna istället. Att bara utbilda
medarbetarna skulle inte förbättra kvalitetsutvecklarnas arbetssituation eller hjälpa dem veta
hur de ska arbeta, vilket var studiens syfte.
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8 METODDISKUSSION
För faktainsamlingen valde vi att använda oss av den induktiva metoden eftersom vi ville
kunna anpassa teorin till resultatet från datainsamlingen. Även om vi anser att det var rätt
metod att använda oss av fann vi det svårt att hitta tidigare forskning som behandlade de mer
konkreta åtgärder inom kvalitetsutveckling som vi ville få fram. De avhandlingar vi läst
behandlar allra oftast de mer övergripande teorierna kring kvalitetsutveckling och resultaten
fann vi ofta vara i princip samma som det vi redan funnit i litteraturen. Viss forskning kunde
vi till sist ändå använda oss av där författarna visar på något mer konkreta förslag till hur
kvalitetsutveckling inom en organisation kan gå till.
Sett till den utvalda kundgruppen känner vi oss nöjda med vårt beslut. Svarsfrekvensen för
enkäten, 65 personer av 170 (38,2%), gav kvalitetsutvecklarna oss stöd i att vara en
tillförlitlig grupp att grunda antaganden på då de menar att en frekvens på över 30% är
tillförlitlig. Svaren på de fritextfrågor vilka enkäten innehöll, gav oss även en del information
som vi inte tänkt på att fråga. Svaren från enkäterna och de genomförda intervjuerna stödjer
till allra största delen även varandra vilket gör att vi känner oss trygga i den data vi samlat in.
Sammanfattningen av intervjuerna tog, som beräknat, mer tid i anspråk än själva intervjuerna
och förberedelserna inför dem. Då några av respondenterna inte heller kunde delta på de tider
vi föreslog, fick vi återkomma till dem under senare tillfällen. Detta medförde att
datainsamlingsperioden förlängdes med ungefär en vecka men tack vare att vi planerat in gott
om tid för att färdigställa rapporten var inte detta något som störde vårt arbete.
Enkätundersökningen sattes samman med hjälp av vår kontaktperson samt en av
kvalitetsutvecklarna. Vi påbörjade arbetet på egen hand med att ta fram de frågor vi trodde
oss vilja ha svar på. Kontaktpersonen samt kvalitetsutvecklaren hjälpte oss sedan att sålla
bland våra frågor med att ställa följdfrågor, som vad vi skulle kunna använda svaren till. De
frågor vars svar inte ansågs kunna användas inom studien ströks från enkäten. Deras hjälp
med utformningen av enkäten var mycket bra för hela kvaliteten och att vi höll oss till
studiens syfte. Deras hjälp gjorde att antalet frågor blev färre, vilket innebar att mindre tid
krävdes av kunderna och att vi inte behövde analysera irrelevant data, men också för de kunde
bidra med erfarenhet kring hur utformningen på svarsalternativen bäst skulle göras.
Om tid funnits för en större undersökning skulle vi breddat kundgruppen ytterligare, möjligen
ner på medarbetarnivå för att urskilja eventuella skillnader eller likheter mellan dem och deras
ledare. Vi skulle gärna även intervjuat fler personer då intervjuerna gav oss mer uttömmande
svar än enkäterna. Genom att välja den kundgrupp vi gjorde är det minskade vi möjligheterna
att få den verkliga bilden av hur det ser ut längst ner i verksamheten. En bredare kundgrupp,
med medarbetare längre ner i organisationen, hade kunnat ge studie en ännu mer rättvis bild
av hur kvalitetsarbetet verkligen fungerar. Med hänsyn till vår begränsade tid är vi dock
trygga med den datainsamling vi genomfört.
Användandet av GAP-analys valdes då vi använt detta verktyg redan i förstudien, med bra
erfarenheter, och ansåg att det på ett bra sätt skulle hjälpa oss att komma fram till ett resultat
även i denna studie. I efterhand anser vi att det var rätt val och det är ett bra verktyg för att
identifiera problem och lösningar när det finns ett kartlagt nuläge samt önskat läge.
Tidsmässigt har vi följt vår plan bra. Vissa moment har varierat några dagar från planen men
inget har nämnvärt påverkat tidsplanen i stort. Det som drog ut på tiden och skiljde sig från
planen mest var, som tidigare nämnts, intervjuerna vilket tog omkring en vecka längre än
planerat att genomföra. Tack vare att vi lämnat bra med tid till att färdigställa rapporten var
inte heller detta något som egentligen påverkade arbetet.
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9 KOMMANDE FORSKNING
Då vi ser stor potential i ett interaktivt kvalitetsverktyg för företagets medarbetare vore det
intressant att forska kring utvecklandet av ett sådant och dess implementering. Även
effekterna av ett sådant interaktivt verktyg är intressant för kommande forskning.
Under studiens gång har det framkommit, både i teorier och tidigare forskning, vikten av
ledningens engagemang för kvalitetsutvecklingsarbetets framgång. Det vore intressant att
forska vidare i ledningens engagemang på LKAB, dels hur ledarna ser på sitt engagemang
och dels hur medarbetarna upplever det.
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11 BILAGOR
11.1 Bilaga 1: Enkätfrågor
Enkätfrågor gällande Kvalitetsutveckling på LKAB
1. Vilken division tillhör du?
2. Känner du till (inte ordagrant) LKAB:s kvalitetspolicy?
3. Känner du dig delaktig i LKAB:s kvalitetsarbete?
4. Hur hanterar du förbättringsförslag som kommer från dina medarbetare? Det är möjligt att
välja mer än ett alternativ. Förklara gärna i fritext.
5. I de fall som ni löser kvalitetsproblem eller förbättrar er verksamhet utan stöd från
kvalitetsutvecklarna, hur gör ni då?
6. Vet du på vilket sätt kvalitetsutvecklarna kan vara ett stöd för er? Förklara nedan.
7. Saknar du något gällande stödet från kvalitetsutvecklarna?
8. Saknar du något gällande kvalitetsarbetet på din avdelning och/eller på LKAB?
9. Har du någon gång under de senaste fem åren tagit stöd av kvalitetsutvecklarna?
10. Du svarade att du har tagit stöd av kvalitetsutvecklarna under de senaste fem åren. Varför
tog ni kontakt? Anser du att ni fick den hjälp ni behövde? Hur anser du att
kvalitetutvecklarnas metoder fungerade för att lösa problemet? Förklara nedan.
11. Du svarade att du inte har tagit stöd av kvalitetsutvecklarna under de senaste fem åren,
varför inte?
12. Du svarade "Jag vet inte" om ifall du har tagit stöd av kvalitetsutvecklarna de senaste fem
åren. Förklara gärna.
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11.2 Bilaga 2: Intervjuplan
Inled med att berätta om oss själva och vad vi arbetar med i examensarbetet.
Förtydliga att respondenten är helt anonym i rapporten.
Fråga om det går bra att spela in intervjun.
Be respondenten berätta lite om sig själv, vad denne arbetar med och var i organisationen
denne befinner sig.
Efter intervjun, tacka respondenten för dennes tid.
Frågeställningar
● Hur hanterar respondenten/avdelningen/arbetsplatsen kvalitetsproblem som
uppkommer?
● Hur hanterar respondenten förbättringsförslag som kommer från dennes medarbetare?
● Vet respondenten hur andra chefer/ledare hanterar kvalitetsproblem?
● Finns det några strategier eller riktlinjer för hur kvalitetsproblem ska hanteras?
● Vet respondenten hur denne kan ta kontakt med kvalitetsutvecklarna?
● Om de inte tar hjälp av kvalitetsutvecklarna, hur gör de då?
● Vet respondenten på vilket sätt kvalitetsutvecklarna kan vara ett stöd för denne och
avdelningen/arbetsplatsen?
● Saknar respondenten något gällande stödet från kvalitetsutvecklarna?
● Saknar respondenten något gällande kvalitetsarbetet på dennes avdelning och/eller på
LKAB?
● Om respondenten fick önska, hur skulle denne då vilja att kvalitetsarbetet såg ut?
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11.3 Bilaga 3: Intervjureferat
Respondent 1:
Om ett kvalitetsproblem uppkommer, då inte kopplat till kvaliteten på produkten utan mer
kopplat till processer och arbetssätt, o.s.v., svarar respondenten att de ibland driver det i
förbättringsgrupper men oavsett vad de kallar det menar han att det görs av arbetsgruppen.
Han berättar om ett större problem som de har just nu och som berör flera avdelningar. Där
har de satt samman en typ av förbättringsgrupp med deltagare från diverse berörda
avdelningar, arbetsplatser. Där sitter de och diskuterar problemen som finns och hur
organisationen skulle kunna åtgärda detta. De tittar på vilka alternativ de har, hur de kan
förändra för att komma åt problemet, hur de kan förbättra för att åtgärda problemet.
Respondenten menar att det är så de hanterar avvikelser i det dagliga arbetet. Hen menar
också att det beror på hur stora problemen är och hur många som berörs. I detta specifika fall
handlar det också om arbetsmiljö så det blir ett stort gäng som sätter sig ner och ska försöka
lösa problemen. Initiativtagaren till förbättringsgruppen är i detta fall den som äger själva
problemet. Det är en arbetsplats som orsakar problemet och även om flera andra drabbas är
det viktigt att det är den som äger problemet som tar ansvar och äger förändringsprocessen.
Respondenten vill påstå att det är så det ligger till i organisationen i stort och att den som äger
problemet är den som tar ansvar kring förbättringsarbetet. Hen menar att det är så det ska
vara, att det är så organisationen vill ha det kring kvalitetsarbete. Respondenten ställer sig
frågande till hur det exakt sköts ute i verksamheten och om det tas hjälp eller inte men att den
som äger problemet tar ansvaret och är drivande.
Respondenten vill att alla medarbetare ska ta sitt ansvar och att det ska vara något som ska
genomsyra verksamheten. Hen fortsätter med att det säkert skulle kunna arbetas mer
strukturerat med detta, så kallade förbättringsgrupper. De flesta har någon gång varit med i
förbättringsgrupper eller arbetat med kvalitet och där någon kvalitetsutvecklare varit med så
de flesta vet hur systematiken ser ut men respondenten menar ändå inte att det arbetas så
tydligt i olika steg eller med hjälp av kvalitetsverktyg. Hen tror ändå att de flesta har det i
bakhuvudet att det ska arbetas systematiskt. Ofta är det så, menar respondenten, att de
kommer en bit på väg men innan gruppen gått hela vägen runt så dyker nya, värre problem
upp och då faller det i vissa lägen. Det har nog dock inte med systematiken att göra utan att
det dyker upp nya problem längs vägen som kräver större fokus och behöver åtgärdas före.
Respondenten blir tillfrågad om hen tror att gemensamma verktyg, metoder att följa, skulle
vara önskvärt och det menar hen finns på sätt och vis. Respondenten uttrycker att hen inte vet
i dagsläget vilken hjälp det finns att tillgå från kvalitetsutvecklarna och den avdelningen. Hen
menar att det tidigare funnits så de kunnat få hjälp från kvalitetsutvecklingsavdelningen. De
flesta av de som arbetar nu, menar respondenten, har ändå arbetat med detta förut och arbetar
efter PDSA-hjulet, det är inpräntat hos alla. Det respondenten vet att de tagit hjälp av
kvalitetsutvecklarna för är verksamhetsplanering. Där anser hen att, trots att de kan göra detta
själva, så blir det bättre kvalitet när det finns med en kvalitetsutvecklare i arbetet. Att det
underlättar när det kommer någon som kan metodiken och som kommer utifrån. Mycket av
det som kvalitetsutvecklarna var med och hjälpte till med förut, såsom riskanalyser, kan de
hantera själva på avdelningarna idag.
Respondenten spånar kring hur det ser ut ner i leden, hur avdelningschefer hanterar
kvalitetsproblem, och menar att det ser väldigt olika ut. Hen tar upp exempel på en
medarbetare som är väldigt strukturerad, metodisk och gör saker “by the book” medan andra
kanske gör på annat vis. Respondenten menar att det nog är bra att ha en struktur att utgå från
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och verktyg att använda sig av.
Det finns inget bra forum idag för att lyfta och hantera förbättringsförslag menar
respondenten utan det är upp till varje arbetsplats hur de arbetar med det. Det finns ingen
tydlig struktur kring förbättringsförslag då den tidigare förslagsverksamheten är borttagen.
Respondenten menar ändå att det ska hanteras löpande i den dagliga verksamheten.
Vad anser då respondenten att de skulle vilja ha hjälp med från kvalitetsutvecklarna? Hen
svarar att det är vid större förbättringsprojekt, där det finns flera sektioner, avdelningar och
arbetsplatser, involverade. Respondenten uttrycker också att något som kunde gjort arbetet
med kvalitetsutvecklarna bättre är om de kunde vara mer hos dem. Hen inser att risken då
finna att de blir för uppslukade av deras sektioner men det hade underlättat ett samarbete om
de fanns i deras lokaler och då tror hen att ett naturligt samarbete kommit till stånd.
Respondent 2:
Respondenten berättar att sektionen arbetar efter PDCA principen. Arbeten planeras och
genomförs för att sedan utvärderas. Det som då upplevs som kvalitetsproblem kring arbetssätt
hanteras som förbättringsförslag vilka lyfts under sektionens utvecklingsdagar, som de
genomför en viss period under året. Under utvecklingsdagarna går arbetsgruppen igenom
vilka förbättringsförslag som inkommit och brainstormar kring hur de skulle kunna ordnas
upp inför kommande arbeten, ibland innebär det förändringar i arbetssätt. Sektionen har tavlor
där det beskriver huvudaktiviteter för planering, genomförande och uppföljning för alla
arbeten de utför. Oftast hanteras förbättringar internt inom sektionen men ibland involveras
andra och tas stöd från, det kan till exempel vara medarbetare från arbetsmiljösidan, chefer på
andra arbetsplatser eller KMA-utvecklare från andra sektioner. Det beror på helt vad för slags
problem som diskuteras. Hittills har inte kvalitetsutvecklarna varit desto mer inblandade i
sektionens arbete, de har mest varit involverade i samband med verksamhetsplaneringen. För
andra arbetsplatser tror respondenten att det oftast är i samband med förbättringsgrupper, som
mentorer eller den som samordnar förbättringsmöten. Sektionen är däremot relativt ny och har
inte nyttjat dem än.
Respondenten berättar att hen inte är riktigt säker på vad kvalitetsutvecklarna kan ge dem för
slags stöd och menar att det nog har att göra med att de inte jobbat ihop desto mer. Hen tror
att det hade funnits ett mer naturligt samarbete om kvalitetsutvecklarna hade funnits närmare
sektionen, om en kvalitetsutvecklare t.ex. kunnat vara på plats på hos sektionen och deltagit i
deras forum, såsom veckomöten, månadsmöten eller t.o.m. suttit med i sektionens
ledningsgrupp, ungefär på samma sätt som de t.ex. har ekonomer, rekryterare. De
medarbetarna tillhör andra sektioner men har egna kontor hos sektionen. “Jag tror att det blir
lättare så, jag tror att man samarbetar bättre med de man ser och träffar mer än en gång per år
i samband med verksamhetsplaneringar.” Respondenten vet inte heller riktigt hur kontakt tas
med kvalitetsutvecklarna, mer än att man ringer de som man känner till. (Hen nämner ett
namn som idag inte längre innehar tjänsten).
På frågan om sektionen har några riktlinjer eller uttalad struktur som de ska använda sig av
vid kvalitetsförbättringsarbeten berättar respondenten att de har tavlor de använder under sina
utvärderingar där det kommer upp vad som fungerat bra under vissa arbeten och vad som
fungerat sämre under andra. Detta för att information inte “ska gömma sig i en dator och
försvinna”. (Respondenten visar en tavla är för arbetsmiljö och en för arbetssätt). Inför
nästkommande arbete, några månader innan start, går sektionen igenom de utvärderingar och
förbättringsförslag som uppkommit och om de lösts. Hur problemen löses finns det egentligen
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ingen direkt metodik för, mer än att de sitter tillsammans och diskuterar och hittar på
lösningar. “Benchmarking kan jag tänka mig är ett sätt”. Gemensamma verktyg för
förbättringsgrupperna tror respondenten skulle vara bra att ha. Respondenten berättar att hen
tillsammans med en kollega är på väg att besöka en annan industri för att se hur de arbetar
med kvalitet och hur de organiserar det. De vill se om de har fasta eller tillfälliga
organisationer. “Vi sköter det mesta själva i våra egen arbetsgrupp.”
På frågan vem som utses som ansvarig för de förbättringsgrupper som startas så är det t.ex.
anläggningsägaren eller någon annan med ett formellt ansvar över arbetet. Men det kan också
vara olika för varje punkt, antingen så tar den som upptäcker förbättringen på sig ansvaret
eller så utses någon annan. På den tavla sektionen använder sig av står det namn på vissa
aktiviteter och andra är tomma. De lappar som inte har namn tillhör automatiskt
anläggningsägaren.
Respondent 3:
Respondenten berättar om en tidigare medarbetare som avslutat sin anställning och tagit
kompetensen med sig, i det avseendet att denne inte dokumenterade sitt arbete utan hade all
kunskap i eget huvud. Rutiner och arbetsbeskrivningar för tjänsten är därför bristfällig idag.
Ingen ny anställdes efter den förre medarbetaren och mycket arbete har därför inte heller haft
någon direkt ansvarig utan ostrukturerat fördelats ut på andra medarbetare. I samma veva som
medarbetaren avslutade sin anställning så anställdes även respondenten som ny chef på
arbetsplatsen och problemet uppdagades därför inte direkt. Det otydliga ansvaret för
arbetsuppgifterna, menar respondenten, har börjat visa sig i att maskiner och utrustning inte
längre fungerar som de ska. Efter en längre tid är tjänsten nu på väg att tillsättas igen och den
nya medarbetaren kommer i mångt och mycket få lära både sig själv och organisationen hur
arbetet ska genomföras och upptäcka var de behöver utbildning.
Respondenten ser för egen del stora förbättringar i hur hen ska arbeta med att strukturera upp
roller och beskrivningar för sin anställda så att aktiviteter och ansvar inte ska kunna falla
mellan stolarna i framtiden. Struktur och tydliga ansvar anser denne är a och o för att arbete
ska fungera på ett bra sätt och hen vill gärna att ansvaren och kunskapen går lite omlott för att
medarbetarna ska kunna täcka upp för varandra vid behov. Dokumentation av sitt arbete, t.ex.
justeringar som genomförs i maskiner eller annan teknik, anser respondenten också är väldigt
viktigt för att nästa som kommer till maskinen ska veta vad personen innan gjort.
Respondenten berättar att det är ansvarig ingenjör på arbetsplatsen som är ansvarig över
förbättringar och problem på området. Därför vill gärna respondenten också att ingenjörerna
lär sig lite av det arbetet som tekniker, mekaniker, etc. gör för att själva kunna utföra vissa
förbättringar, även om de delegerar arbeten vidare nedåt. För att detta ska bli verklighet
behövs det också arbetas fram bra instruktioner för varje arbetsmoment.
På frågan om respondenten är tydlig mot sina medarbetare med vad de har för ansvar svarar
denne att det i dagsläget är lite luddigt och otydligt. Därför vill denne arbeta fram tydliga
roller så alla vet vad som ingår i deras egna och andras jobb, alltså vad som förväntas av dem
men också vad som inte ingår i deras arbete. Denne berättar om en tidigare arbetsplats hen
arbetade på där rollerna var mycket otydliga. Flera ledare kunde få samma uppdrag och
påbörja samma arbete på samma dag utan att veta om varandra. Lärdomen hen tog med sig
från det var just vikten av tydliga roller för att kunna arbeta effektivt och bra.
På frågan om respondenten vet vilket stöd kvalitetsutvecklarna kan vara för dem berättar hen
om en liten förbättringsgrupp som är igång på en av arbetsplatserna inom sektionen, med stöd
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av en av kvalitetsutvecklarna. Även denna grupp hanterar frågor kring arbetstider och ansvar
för att medarbetarna upplever stress över otydligheten i sitt arbete. Just rollbeskrivningar kan
respondenten se att kvalitetsutvecklarna skulle kunna vara stor hjälp med. Respondenten vet
om en kvalitetsutvecklare som denne kan vända sig till och nämner också ett namn som idag
inte längre innehar den tjänsten. Just förtydligande av roller upplever respondenten kan skapa
oro hos en del medarbetare eftersom vissa kan uppfatta det som att revir ska märkas ut. Att
tydligt kommunicera ut varför förändringar och förbättringar genomförs anser hen därför är
jätteviktigt för att få med alla medarbetare på tåget. Tydliga ansvar och rutiner skapar också
ordning och reda vilket i sin tur underlättar för medarbetarna att utföra sitt arbete på ett bra
sätt. Otydliga roller kan också leda till att vissa tar på sig för mycket ansvar medan andra inte
vet vad som förväntas av dem, allt detta leder i sin tur till att arbetet i stort blir mindre
effektivt. Otydliga roller medför också, berättar respondenten, att ingen vet vem de ska
kontakta inom organisationen för olika typer av arbeten. Risken med det är att fel person tar
på sig ansvar för uppdrag som denne egentligen ska ha.
Respondenten ska genom medarbetarsamtal gå igenom roll- och befattningsbeskrivningar,
stämma av med personalen hur väl de känner till sina egna roller och ansvar och förtydliga
vad som förväntas av dem. Samma sorts samtal kommer också utföras med kunderna för att ta
reda på vad de förväntar sig av sektionen och avdelningarna. Verksamhetsplaneringarna, som
kvalitetsutvecklarna hjälper till med, tycker respondenten är ett bra sätt att öppna upp ögonen
för den egna organisationen och hjälpa dem att fokusera på sitt uppdrag.
Hen vill också veta vad sina medarbetare upplever som “grus i maskineriet”, d.v.s. vad som
stör deras dagliga arbete. Detta för att respondenten själv ska veta vad hen måste göra för att
erbjuda sin personal de bästa förutsättningarna för att utföra sina arbeten. Denne menar att det
dagliga arbetet ska i perfekta förhållanden bara flyta på så att personalen kan fokusera på sitt
arbete, istället för att t.ex. använda dåliga verktyg eller känna att de inte har rätt utbildning för
sitt arbete. Respondenten menar att arbetet ska hänga på eget intresse, allt annat ska bara
fungera.
Respondenten tror att kvalitetsutvecklarna i en fungerande organisation ska fungera som ett
stöd för organisationen för att upprätthålla kvalitetsarbetet, t.ex. hjälpa till med
rollbeskrivningar, rutiner eller tackla nya uppdrag. Hen visar ett tydligt exempel på en
rollbeskrivning, ett delegeringsformulär som denne använder sig av när en medarbetare ska
agera som tillförordnad för denne när hen själv åker på semester. Delegeringen säger både
vad den tillförordnade ska ansvara för men också vad denne inte ska ta ansvar för, inte ska
genomföra och inte ta beslut om. Ett strukturerat sätt att tydliggöra ansvar och roll.
Slutligen diskuterar respondenten om hur denne tycker att det fungerar i LKAB i stort. Roller
tycker respondenten måste förtydligas och de olika rollernas ansvar måste kommuniceras ut i
organisationen så alla vet vad olika roller gör och ska ta ansvar för. Verksamhetsplaneringen
tror hen kan lyfta fram otydligheter på olika arbetsplatser och hjälpa till att ordna upp det.
Hen menar också att de som arbetat på LKAB en längre tid relativt enkelt kan ta kontakt med
kvalitetsutvecklarna och vet ungefär vad de kan hjälpa till med. För helt nyanställda chefer
och ledare är kvalitetsutvecklarna mer anonyma och de skulle kunna marknadsföra sig själv
på ett tydligare sätt, via Arena. Det skulle också vara bra med tillgång till en verktygslåda,
med olika metoder som kvalitetsutvecklarna har, som alla kan använda på egen hand.
Respondenten tror att kvalitetsutvecklarna kan vara ett bra stöd och fungera som en länk när
flera olika avdelningar, sektioner eller andra företag involveras i samma förbättringsarbete.
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Respondent 4:
Respondenten berättar hur de arbetar med förebyggande underhåll i olika stationer på
arbetsplatsen. Intervallen för maskinunderhållen är förbestämda vilket gör att det går att
beräkna hur många underhållsarbeten som pågår per år. En förbättring de genomfört var att
införa skiftgång på arbetsplatsen för att hinna med alla underhållsarbeten som de ska
genomföra, då de upptäckte att personalens arbetsdagar per år inte räckte till allt arbete de ska
klara av utan att personalen arbetade övertid. Genom att införa skiftgång har de nu även
helgerna att tillgå vilket gör att antalet arbetsdagar numera räcker till för arbetet de ska
genomföra. Speciella märkningar på maskinerna gör att det är enkelt att se vilka maskiner
som kräver underhåll först för att personalen enkelt ska kunna prioritera sina arbeten.
Respondenten berättar om underhållssystemet de använder sig av. Beredaren kan planera
arbeten och skriva ut vad som behöver göras på vissa maskiner och vilka reservdelar som
behövs för arbetet. Personalen kan sedan dra ut arbetsorder från systemet att använda som
grund vid sina underhållsarbeten. När personalen är klar med sina arbeten checkar de av
arbetet i underhållssystemet och rapporterar till beredaren. Beredaren kan då följa upp arbetet
innan det markeras som helt klart. Systemet gör det enkelt att följa upp alla arbeten från
planering till avslut.
En gång i månaden har arbetsplatsen ett analysmöte där ingenjörerna också deltar. På mötena
gås allt i underhållssystemet igenom och “tio-i-topp”, en lista på de tio vanligaste felen, gås
igenom. Ingenjörerna äger utrustningen på avdelningen och är därmed också ansvariga över
fel som uppkommer, även om de inte är de som sedan åtgärdar felen. Respondenten jämför
organisationsstrukturen med en privatperson som äger en bil. Bilägaren är själv ansvarig över
bilen och att den fungerar men anlitar t.ex. verkstäder för underhåll och reparationer, på
samma sätt arbetar de inom respondentens avdelning. Ingenjörerna beställer arbeten från
andra arbetsplatser inom avdelningen och sektionen. Förut var ingenjörerna bara en tillgång
för avdelningen men hade inget direkt ansvar över utrustningen. Respondenten funderar kring
om det är bättre eller sämre idag men konstaterar i alla fall att deras arbetssätt idag fungerar
bra.
På frågan om hur de arbetar om ett fel börjar visa sig mer än normalt berättar respondenten att
det väldigt sällan dyker upp överraskningar. De fel som uppkommer är ofta väntade och de
har med tiden lärt sig hur olika delar och olika fabrikat beter sig och kan därför på ett bra sätt
också förutse dess livslängd och när de behöver underhåll. “Jag skulle nästan vilja säga att det
är monotont men det är så systematiskt” säger respondenten om deras arbetssätt. De anställda
har egentligen väldigt litet utrymme för ett eget arbetssätt utan de har förutbestämda
instruktioner för hur de ska arbeta. Instruktionerna finns nedskrivna och är också lätta att hitta
för personalen, för varje arbetsorder finns en rutin beskriven för de som är nya eller bara vill
uppdatera sig i metoderna. Personalen har ofta nya idéer kring hur de ska arbeta, de kan gälla
verktyg, metoder eller arbetsmiljörelaterade problem. “De är väldigt idérika!” menar
respondenten. Varje vecka hålls ett möte med personalen där idéer kan lyftas upp.
Respondenten för protokoll över varje möte vilken fungerar som en aktivitetslista. Om en
förbättringsidé går till genomförande eller ett problem ska åtgärdas så släcks inte den
aktiviteten innan det är åtgärdat och har följts upp, utan punkterna följer med på varje
veckomöte tills det är åtgärdat.
Just denna arbetsplats är väl inarbetad och har tydliga arbetssätt och metoder som är väl
beprövade. Om nyanställda kommer med förslag på förbättringar gällande t.ex. arbetssätt,
berättar respondenten, är det lätt att tänka att “det här har vi gjort förut”. Men, menar denne,
det är viktigt att ändå möta förslag med en positiv anda och uppmuntra personalen att tänka i
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nya banor och kolla vidare på förslag, även om de har provats förr och inte visat sig vara rätt
för oss. Det kan också vara så att idéer som inte var rätt förr kan vara helt rätt idag.
På frågan om respondenten tagit hjälp av kvalitetsutvecklarna berättar denne att de hjälper till
med verksamhetsplaneringen. En av de förra cheferna har kritiserat respondenten för att
använda kvalitetsutvecklarna till något som de kan göra själv och respondenten medger att
han kan verktyget och metoden och kan göra det arbetet själv. Men, påpekar denne, när
kvalitetsutvecklarna kommer in med nya ögon och öron tycker respondenten att det ofta blir
bättre och hen tycker också att det ger en bättre energi till gruppen när någon ny kommer in
snarare än att chefen, som varje vecka står och tjatar inför sin personal, ska prata ännu mer.
“Vi har funderat på förbättringsgrupper och sånt där men det har hittills bara runnit ut i
sanden.” Respondenten vet ändå hur hen ska gå tillväga för att ta kontakt med
kvalitetsutvecklarna och nämner även ett namn som inte har den tjänsten längre.
Respondenten vet inte om hen saknar något speciellt från kvalitetsutvecklarna utan tycker att
de får bra med hjälp med verksamhetsplaneringar, revisioner och liknande. Även om det är
lite jobbiga arbetssätt så ser respondenten en stor nytta med dem. “Hur bra en arbetsplats än är
så finns det ju alltid något man kan förbättra” menar denne.
På frågan om respondenten vet hur andra chefer inom avdelningen hanterar
förbättringsförslag så menar hen att de inom avdelningen arbetar väldigt lika. De har
regelbundna ledningsmöten där de pratar ihop sig och delar med sig av erfarenheter och
kunskap.
Avslutningsvis vill respondenten lyfta fram verksamhetsplaneringen lite extra och tycker att
det är jättebra verktyg för att skapa aktivitetslistor för året och menar att denne har med sig
planen i bakhuvudet hela tiden. Det är också ett bra sätt att lyfta fram vad de kan bli bättre på
och vad de bör sätta extra fokus på. Avdelningen har också igång lite små förbättringsgrupper,
dock utan kvalitetsutvecklarnas stöd.
Respondent 5:
Respondenten berättar att de har återkommande kvalitetsbrister som de arbetar konsekvent
med. De har hittills rapporterat in kvalitetsavvikelser i ett avvikelsesystem som LKAB har
infört just för detta men det arbetssättet får avdelningen inte längre använda sig av eftersom
det anses skapa för mycket arbetet för mottagarna på andra sidan systemet, de som sköter
åtgärderna och uppföljning beroende på vilken avvikelse det är. Nu ska avvikelser hanteras
via ett annat system istället. Problemet för avdelningen är att varken respondenten eller
personalen kan det andra systemet och att alla inte heller har behörighet att använda sig av
det. Som chef har respondenten därför sagt till sina anställda att istället maila avvikelser till de
som är berörda, för att inte tappa avvikelserapporteringen. Denne känner dock viss
uppgivenhet då det förra systemet fungerat bra för dem och att de, istället för att få en klapp
på axeln för att de använder sig av rätt system och på ett konsekvent sätt, blir tillsagda att
sluta använda det. ”Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är sorgligt med tanke på att vi då
hamnar i att kringgå de system som företaget faktiskt beslutat sig för, de väljer man att inte
använda.” Men, respondenten menar att de gör sitt bästa och fortsätter rapportera det de
fortfarande får rapportera i det system de kan och mailar de andra avvikelserna. ”Det är
jättetråkigt när man fått igång folk att börja använda det (...) och de har börjat få in det i flytet
så är det lite...det är lite tråkigt när man blir nekad att använda det.” Respondenten anser att
avvikelser bör rapporteras in i ett och samma system för att kunna få en helhetsbild av hur
avvikelserna ser ut. På frågan hur respondenten har tänkt sig gå vidare med problemet så
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menar denne att hen inte kommer ta strid i frågan utan låter personalen fortsätta med det
system de kan och rapportera in de avvikelser de inte får göra i systemet via mail.
I övrigt så arbetar avdelningen dagligen med förbättringar och de har genomfört både
förbättringsgrupper och projekt. Varje vecka har de veckomöten, där en punkt på
dagordningen heter just ”förbättringar”, under vilken problem eller förbättringsförslag kring
det dagliga arbetet lyfts upp. För varje område som ska förbättras utses en av personalen som
ansvarig och de får bestämma själva hur de vill arbeta med åtgärderna kring området. De har
arbetat mycket med roller och rutiner för att alla ska arbeta likadant och för att alla ska veta
vem som ska göra vad. ”Det har vi arbetat med tillsammans i förbättringsgrupper”, berättar
respondenten. De löpande förbättringarna arbetar avdelningen med på egen hand och
respondenten ser även till att förbättringarna som beslutas om har avstämningar och följs upp
så de verkligen genomförs som det är sagt att det ska göras. Uppföljningen beror mycket på
vad för slags förbättring det handlar om. Att städa upp på ett område behöver kanske inte mer
uppföljning än en visuell besiktning och uppmuntrande ord medan andra förbättringar kräver
mer uppföljning och utredning om den genomförda förändringen verkligen blev en
förbättring. Respondenten vet inte hur andra chefer eller ledare arbetar med förbättringar. De
har ledningsgruppsmöten där de ibland diskuterar förbättringar och rapporterar vad som är på
gång men något större samarbete förekommer inte.
Respondenten har aldrig använt sig av kvalitetsutvecklarna inom sin egen arbetsgrupp men
vid större projekt inom sektionen har denne arbetat med kvalitetsutvecklarna.
Verksamhetsplanering gör denne själv och tycker att det fungerar bra. Hen menar att denne
varit med på så många verksamhetsplaneringar att det fungerar bra utan hjälp nu. På frågan
om respondenten vet hur kvalitetsutvecklarna kan hjälpa dem svarar denne att deras bästa
funktion är att vara spindeln i nätet och ha en övergripande, objektiv syn när det kommer in
mycket viljor och tankar. Respondenten tycker också att deras kunskap kring arbetssätt och
metoder i kvalitetsarbeten är mycket värt. På mindre arbetsplatser tycker respondenten dock
att de allra oftast kan sköta förbättringar själva eftersom de mestadels handlar om
förbättringar som påverkar det dagliga arbetet och personalen här och nu medan det på större
nivå, t.ex. sektionsnivå, ofta handlar om förbättringar som ska ske över en flerårsperiod och
då kan det vara bra att ha en kvalitetsutvecklare som håller i arbetet och ser till att det går
vidare. Respondenten tycker dock det är svårt att veta hur kvalitetsutvecklarna hittas och att
de bör bli bättre på att marknadsföra sig. Idag bygger kontakten på personliga relationer men
annars så är det mycket sökande innan man hittar rätt. Respondenten nämner ett namn som
denne vet att hen kan ta kontakt med och även ett namn som inte längre innehar tjänsten.
Respondenten berättar om en gång när denne ville genomföra en enkätundersökning hos sina
kunder. Det arbetet blev tyvärr för stort eftersom denne själv skulle ta fram alla mailadresser
till de som denne ville skicka ut enkäten till. Det resulterade i att undersökningen lades ner.
Dock så menar respondenten att de får feedback från sina kunder och att de ofta har möten
med sina kunder och får en direkt kontakt på det sättet.
Kvalitetsarbetet i stort på LKAB tycker respondenten fungerar dåligt. Till exempel så menar
denne att det inte finns någon kvalitetssäkring av alla chefer. Respondenten menar att det är
lätt att, inom lagen, missköta sig som chef utan att det blir någon direkt konsekvens. Ibland
kanske chefer byter arbetsplats om det inte fungerar på arbetsplatsen men det följs inte upp
varför det inte fungerar eller om det blir någon förändring. Uppgifter och ansvar som
medarbetarsamtal, hantering av risker och tillbud, skyddsronder m.m. finns ingen uppföljning
på om man faktiskt sköter. ”Det kan jag sakna”. Respondenten berättar att första gången man
söker anställning som chef får genomgå ett test men sedan genomförs inga fler tester när
rekryteringen sker internt mellan arbetsplatser. Personalens åsikter och synpunkter på
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cheferna tycker respondenten det skulle vara intressant att få ta större del utav. Respondenten
berättar att det genomförs psykosociala skyddsronder men att det är upp till cheferna att sedan
presentera för sin egen personal vilket kan vara lite svårt för vissa. Denne brukar själv ha en
egen typ av feedback med sin egen personal där de anonymt får skriva ned vad de tycker om
hen som chef och vad de saknar på sin arbetsplats.
Kvalitetssäkringen i stort på LKAB tycker respondenten sköts undermåligt. ”Vi lever inte upp
till det själva”. Vi ser till att vi startar upp förbättringsarbeten, att det finns system och så
vidare men vi följer inte upp att vi verkligen gör det vi ska och att en förbättring verkligen
blev genomförd. Uppföljning och återkoppling saknas. Respondenten menar att chefer, även
på högre nivå, i större utsträckning borde följa upp vad deras personal gör utan att för den
skull gå in och detaljstyra. ”Beslut som tas följs inte upp och man har möjlighet att strunta i
det”, menar respondenten, och att ta sitt ansvar blir då en attitydfråga istället för en
skyldighet. Projekt med konsulter tycker respondenten också har en dålig uppföljning och
kvalitetssäkring. Denne berättar om ett projekt med konsulter som de skulle genomföra.
Resultatet från projektet blev ett icke-resultat eftersom de kom fram till samma arbetssätt som
arbetsplatsen redan hade implementerat på egen hand. Dessutom blev resultatet bara ett
dokument och ingen riktigt implementering. Respondenten menar att det riktiga arbetet med
förbättring först påbörjas när allt ska genomföras och bli en del av det dagliga arbetssättet.
Denne menar att istället ge ansvaret till den egna personalen både är en kostnadsbesparing och
en motivation för personalen eftersom de allra oftast är de som vet bäst hur deras arbete ska
genomföras. Respondenten menar att konsulter visst kan tas in men helst bara om den egna
personalen kör fast och inte vet hur de ska fortsätta, för att hjälpa dem vidga vyerna och tänka
utanför boxen.
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11.4 Bilaga 4: GAP-analys
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11.5 Bilaga 5: Utkast till dagordning under kvalitetsdagarna
Förslag på dagordning till höstens kvalitetsdagar:
•

Uppstart
- Representant från ledningen inleder dagarna med ett kort anförande på ca 20
minuter. Förslag på innehåll: Vad är kvalitet för LKAB? Hur ser ledningen på
kvalitetsarbetet? Varför är kvalitet viktigt? Hur tror ledningen att de anställda
tillsammans ska kunna leva upp till kvalitetspolicyn? Tid för frågor bör avläggas, ca
15 minuter.
- Kvalitetsutvecklarna presenterar sig, var de finns rent fysiskt i organisationen och
berättar kort vad de arbetar med. Förklarar hur olika deras arbete ser ut under hösten
respektive våren och vilka möjligheter kunderna har att få hjälp av dem under de olika
perioderna. Vi ser gärna att kvalitetsutvecklarna trycker på vikten att kvalitet är alla
medarbetares ansvar och att alla ska arbeta med kvalitet, deras uppgift som
kvalitetsutvecklare är att hjälpa kunderna med detta arbete när de behöver det.
- Kort anförande av kvalitetsutvecklarna vad kvalitet är. Kvalitet är inte bara fysiska
egenskaper på en produkt utan också t.ex. tydliga roller, fungerande kommunikation,
ordning och reda, etc. (Kvalitetsutvecklarna kan uppmuntra åhörarna att ställa frågor
löpande under hela dagen).

•

Paus med fika.

•

Presentation av kvalitetssidan på intranätet. Var hittar kunderna den och vad kan de
använda den till?
Presentation av hur olika kvalitetsarbeten kan se ut, utgå från kvalitetssidan! Visa t.ex.
hur kunderna hittar till verksamhetsplaneringsmallen och hur den är tänkt att
användas, hur de hittar till mallar för förbättringsgrupper och kvalitetsverktyg och hur
de kan användas, visa var kontaktuppgifter finns om de behöver hjälp, tips eller bara
bolla idéer.

•

•

Lunch.

•

Eftermiddagspass: Korta workshops i mindre grupper där kunderna får dela upp sig
efter det de är intresserade av just nu och där kvalitetsutvecklarna kan gå runt för att
diskutera med dem. Det kan t.ex. vara uppdelat efter verksamhetsplanering,
upprättande av roller och rutiner, förbättringsgruppsarbeten, ordning och reda,
enkätverktyget, o.s.v. Efter workshoparna hålls en snabb summering. Vad tyckte t.ex.
de som provade på att genomföra en verksamhetsplanering? Väckte workshopen
frågor eller tankar kring arbetssättet?

•

Avslutning/mingel med fika. En chans att mingla lite extra med kvalitetsutvecklarna
och ledningens representant/-er och ställa frågor kring kvalitetsarbetet.
Förslag på dagordning till vårens kvalitetsdagar:
Uppstart:
- Representant från ledningen inleder dagen med ett anförande. Det kan gärna handla
om hur LKAB arbetat med kvalitet under året och vilka resultat de gett. Ledningens
representant får gärna visa uppskattning även till det kvalitetsarbete som genomförs

•
•
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dagligen inom organisationen. Har någon enhet/avdelning arbetat extra hårt under
hösten, har någon lyckats extra bra eller har någon upplevt de största
kvalitetsproblemen någonsin? Oavsett så behöver alla en positiv feedback från
ledningen, för att känna sig sedda och värdefulla inom företaget. (Tid för frågor bör
avläggas, ca 15 minuter. Dra lärdom från de tidigare dagarna, hur lång tid behövdes
då?).
- Kvalitetsutvecklarna presenterar sig, var de finns rent fysiskt i organisationen och
berättar kort vad de arbetar med. De kan berätta lite snabbt om vad de arbetat med
under hösten och hur de nu kan arbeta under våren. Kvalitetsutvecklarna får gärna
också lyfta fram de positiva arbeten de ser i organisationen. Har kanske fler bett om
stöd eller hjälp av dem? Har fler startat egna förbättringsarbeten? Har deras sida på
intranätet mer träffar eller unika besökare?
- Kvalitetssidan bör gås igenom igen för att påminna kunderna om den. Eventuella
uppdateringar, ändringar etc. presenteras också. (Kvalitetsutvecklarna kan uppmuntra
åhörarna att ställa frågor löpande under hela dagen).
•

Paus med fika

•

2-3 av de kvalitetsarbeten som påbörjats och/eller avslutats under hösten presenteras
av ansvarig chef och/eller ledare, alternativt så bjuds medarbetarna som eventuellt
ingått i grupperna in att presentera arbetet. Tid för varje presentation kan förslagsvis
vara 10-15 minuter med 5 minuter extra för frågor. Se till att fråga vad som upplevts
som enkelt, svårt eller kanske t.o.m. onödigt.
Kvalitetsutvecklarna kan avsluta presentationerna med att kort lyfta fram det de tycker
att grupperna lyckats bra med och uppmuntra andra att dra lärdom av dem.

•
•

Lunch

•

Eftermiddagspass och avslutning:
- Work-shops
- Mingel
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11.6 Bilaga 6: Förslag på implementeringsplan till kvalitetsdagarna.
Aktivitet
#

Månad

Aktivitet

1

Juni

Planera! Ta fram ett utkast för kvalitetsdagarna att presentera för
ledningen, där nyttan med att införa dagarna framgår.

2

Juni

Engagera ledningen och bestäm datum för dagarna, höst och vår.
Ge ledningen en ungefärlig tid för sitt framträdande och önskemål
kring innehåll.

3

Juni

Boka lokal och fika samt lunch, allra helst att bjuda på för att göra
eventet än mer lockande, till höstens dagar.

4

Juni

Bjud in ledning samt chefer och ledare inom organisationen att
delta till höstens dagar. Beskriv kortfattat innehåll och syfte.

5

Augusti

Stäm av med ledningen angående deras framträdande.

6

Augusti

Ta fram en slutlig dagordning till hösten.

7

Augusti

Dela en förenklad och inspirerande dagordning med de kallade.

8

Augusti

Förbered kvalitetssidan med de senast uppdaterade dokumenten.

9

Augusti

Kvalitetsutvecklarna bör öva på sitt framförande. Det ska vara
lättsamt men ändå sakligt och relevant. Bra exempel inifrån
LKAB:s egna kvalitetsarbete, gärna ute i organisationen, kan med
fördel lyftas fram. Det kan t.ex. vara ett exempel på en väl
genomförd verksamhetsplanering eller förbättringsarbete.

10

Augusti/ Genomför! Kontrollera i förväg att all teknik fungerar. Anteckna
September under dagarna vad som fungerar bra och mindre bra. Anteckna
också kundernas frågor och synpunkter.

11

Augusti/ Efter varje dag - utvärdera! Kan något strykas eller bör något
September läggas till? Ta med lärdomen till nästa dag. Var inte rädd för att
ändra i upplägget, tänk PDCA!

12

Augusti/ Skicka ut en utvärderingsenkät till alla som deltog på
September kvalitetsdagarna, även ledningens representanter.

13

Augusti/ Utvärdera alla dagarna och ändra i upplägget! Anteckna inför nästa
September gång vad som var bra respektive mindre bra, vad som saknades och
vad som kan tas bort. Hur lång tid gick åt till frågor, fika, lunch?
Behövdes kanske extra bensträckare, när och hur länge? Vad
visade utvärderingsenkäten?

14

December Planera! Förberedelserna inför Kvalitetsdagarna nr.2 startar

15

December Boka lokal och fika samt lunch, allra helst att bjuda på för att göra
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eventet än mer lockande.
16

Januari

Bjud in chefer och ledare inom organisationen att delta till vårens
dagar. Stäm av med ledningen kring deras framträdande och
innehåll.

17

Januari

Ta fram en slutlig dagordning till vårens dagar.

18

Januari

Dela en förenklad och inspirerande dagordning med de kallade.
Uppmuntra de kallade att ta med sig frågor kring kvalitetsarbetet.

19

Januari

Förbered kvalitetssidan med de senast uppdaterade dokumenten.

20

Januari

Kvalitetsutvecklarna förbereder sitt framträdande. En snabb
uppdatering på kvalitetssidan ska ingå. Om det genomförts
förbättringsgrupper under hösten kan några bjudas in att kort
presentera sin arbetsgång och resultat.

21

Februari

Genomför! Anteckna under dagarna vad som fungerar bra och
mindre bra. Anteckna också kundernas frågor och synpunkter.

22

Februari

Efter varje dag - utvärdera! Kan något strykas eller bör något
läggas till? Ta med lärdomen till nästa dag. Var inte rädd för att
ändra i upplägget, tänk PDCA!

23

Februari

Skicka ut en utvärderingsenkät till alla som deltog på
kvalitetsdagarna, även ledningens representanter.

24

Februari

Utvärdera alla dagarna och ändra i upplägget! Anteckna inför nästa
gång vad som var bra respektive mindre bra, vad som saknades och
vad som kan tas bort. Vad visade utvärderingsenkäten?

25

Maj

Planering inför höstens dagar påbörjas!

