Sammanfattning
Efter att den valda organisationen genomgått en större omorganisering är den idag
välmående. Omorganiseringen innebar nedskärning av personal och nedläggning av
produktion. Efter omorganisationen kvarstod arbetsuppgifter, projekt och roller utan resurser.
Organisationen befinner sig inte längre i överlevnadsfasen men organisationen har inte stannat
upp för att stabiliseras efter överlevnadsfasen. Att stabilisera organisationen innebär att arbeta
vidare med utveckling av ledarskapet, kommunikationen, processer och projekt i
förbättringsområdet rollfördelning. Under studien blev det möjligt att genomföra sju intervjuer,
två observationer och dokumentinsamling. Rollfördelningen innebär att medarbetarna går in i
varandras områden eller arbetsuppgifter trots att det finns processer som visar avgränsningarna
mellan de olika områdena. Det skapar otydliga roller, avgränsningar mellan arbetsområden och
kommunikationsbrist. I studien presenteras en kartläggning av den valda organisationens
nuläge och förbättringsförslag samt implementeringsplan.

Nyckelord: förbättringsarbete, kommunikation, kvalitet, ledarskap, processer, rollfördelning
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1
1.1

Introduktion

Inledning
Under studien har en organisation studerats som bedriver ett glasbruk. Besöker du

glasbruket möts du inte enbart av värmen från produktionen, men även en passion för hantverk
och kvalitet som inte skådats innan. Organisationen bedriver en omfattande turism-och
upplevelseverksamhet som årligen lockar över en miljon besökare. Organisationen utvecklar,
producerar och säljer ett brett sortiment för både privat som offentligt bruk under olika
varumärken över hela världen. Hantverkarna arbetar tillsammans med flera av Sveriges främsta
formgivare med att utveckla design, hantverk och nya tekniker. Sedan några år tillbaka ingår
organisationen i en större koncern. En mindre del av produktionen tillverkas på andra skickliga
glasbruk, främst i Europa. Några få produkter tillverkas även i Asien.
Innan studien genomfördes en Förstudie för examensarbete i industriell teknik.
Förstudien utgick från att undersöka och identifiera olika förbättringsområden på den valda
organisationen och för att sedan välja ett förbättringsområde. När ett antal förbättringsområden
identifierades, validerade organisationen vilket förbättringsområde studien bör gå vidare med.

1.2

Bakgrundsbeskrivning
Den valda organisationen validerade och presenterade det valda förbättringsområdet

under ett styrgruppsmöte med handledaren från organisationen, ämnesgranskaren och
studenten. Studien ska presentera en kartläggning på organisationens nuläge och presentera
förbättringsförslag till det valda förbättringsområdet rollfördelning. Under studien har det
genomförts intervjuer, observationer och dokumentinsamling.
Efter att genomgått en omorganisering befinner sig den valda organisationen i en
förändringsresa. Omorganiseringen innebar nedskärning av personal och nedläggning av
produktion. Resultatet av förändringen blev att arbetsuppgifter, projekt och rutiner
kvarlämnades utan resurser. Ett sätt att rädda organisationen var att dela upp arbetsuppgifterna
som var kvar, vilket blev att medarbetarna fick mer på sitt bord än vad det var tänkt. Att
stabilisera organisationen innebär att arbeta vidare med utveckling av ledarskapet,
kommunikationen, processerna och projekten i förbättringsområdet rollfördelning. Studien
utgör ett förbättringsarbete inom organisationens förbättringsområde rollfördelning.
Rollfördelningen handlar om att medarbetarna går in i varandras områden/arbetsuppgifter trots
att det finns processer som visar avgränsningarna mellan de olika områdena.
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Orsakerna till förbättringsområdet är otydliga roller, avgränsningar mellan arbetsområden och
kommunikationsbrist.
1.3

Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att kartlägga nuläget för organisationen och identifiera

förbättringsförslag till förbättringsområdet rollfördelning. Följande frågeställningar kommer
att användas:
-

Hur ser nuläget ut för organisationen i processen Framtagning av produkt?

-

Hur kan organisationen arbeta med offensiv kvalitetsutveckling för att få
tydligare rollfördelning i processen Framtagning av produkt?

1.4

Antaganden, avgränsningar och begräsningar
Antaganden är att orsakerna som finns förbättringsområdet finns i fler av

organisationens processer men största delen är i den valda processen Framtagning av produkt
(bilaga 1, s. 44).
Avgränsningar för studien är att studera förbättringsförslag för förbättringsområdet
rollfördelning. Förbättringsområdet berör mest i processen Framtagning av produkt och
därmed blir avgränsningen att enbart studera den valda processen. Studien innebär inte att
implementera förbättringsförslagen enbart presentera dem till den valda organisationen.
Begränsningar är konsekvenser av antaganden och avgränsningar som har gjorts samt
potentiella svagheter med studien. Under studien blev det möjligt att intervjua sju stycken
intervjudeltagare som är medarbetare eller ledare men även möjlighet att utföra två
observationer.
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2

Teori

Studien genomfördes på den valda organisationen för att kunna kartlägga nuläget och
identifiera förbättringsförslag. Valet av teori kopplas med resultatet för att kunna jämföra
verklighet med teori och sedan identifiera förbättringsförslag och av presentera en
implementeringsplan. Teorierna hör därmed ihop med varandra och presenteras i
analysavsnittet. Teoriska delen utgör därmed en induktiv ansats. Tidigare forskning/arbeten
har inte hittats kopplat till studien som belyser organisationens områden. Det fanns tidigare
forskning och arbeten som berör andra delar i organisationen, exempelvis produktionen, som
inte är relevant till det valda förbättringsområdet som studien belyser. Vetenskapliga artiklar,
om ledarskapets värde och påverkan på medarbetarna, har används istället för att styrka hur
organisationen kan utveckla ledarskapet i förbättringsområdet.

2.1

Den teoretiska bakgrunden
Definitionen av en process är ett nätverk av ingående aktiviteter som har en början och

ett slut men också producera ett värdeskapande resultat och upprepas flera gånger (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 457). Det är utifrån fokus på process som går att genomföra förbättringar i
verksamheten enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.456ff). Ordet process förknippas oftast med
mekanisk syn som maskiner eller löpande band men i själva verket handlar det om lagarbete.
Processfokusering skapar också möjligheter att uppnå gemensam vision eftersom det blir
tydligare hur olika medarbetare bidrar till slutresultatet. Att förstå processerna skapar även
förbättringsmöjligheter genom att kartlägga processen i ett flödesschema, anledning att
identifiera aktiviteterna. Det finns olika roller i processledningen. Det finns tre viktiga roller
som har viktiga funktioner:
Processägare ansvarar för de strategiska besluten rörande processen som innebär:
infrastruktur, omfattning och dimensionering enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.469).
Processägaren ansvarar för att resurserna och ska med strategiska ledarskapet skapa
inriktningar, ramar och ett regelverk för den operativa verksamheten. Funktionerna som IT,
Marknad, inköp och personal är stödfunktioner till processägaren.
Processledaren ansvar för hur processen styrs operativt som innefattar att processen
förbättras och uppfyller de mål som ställts enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.470).
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Processledaren är processägarens högra hand genom att processerna ställer krav på snabba
beslut gällande omprioriteringar och resurser. Processledaren ansvarar för att resurserna
fördelas ut.
Därtill kommer en viktigt roll inom processledning nämligen kompetensförsörjare
enligt Bergman och Klefsjö (2012, ss. 470-471). Kompetensförsörjare ansvarar att rätt
kompetens finns i processen och dimensionera bemanning i förhållande till efterfrågan på
kompetens. Kompetensförsörjare fungerar också som coach för att se till att medarbetarna
utvecklas och ger återkopplingar på presentationerna.
2.1.1 Rollfördelning
Begreppet roll menade Bergman och Klefsjö (2012, s. 471) är förmodligen den
viktigaste komponenten vid processförändring. Roller redogör den kompetens organisationen
behöver för att bedriva verksamheten och har koppling till specifika aktiviteter som utförs i
organisationens processer exempelvis utförs aktiviteten operation av en kirurg (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 471). Befattningar är en hierarkiskt indelad struktur och är oftast
känsloladdade eftersom de är relaterade till lön, status och auktoritet. Att klargöra att rollen är
kopplad till ansvar och befogenhet är viktigt och anledningen till är att inte missuppfattar eller
tolkar ansvarsförhållande som är vanligt förekommande enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.
472). Jansson och Ljung (2011, ss. 118-119) skrev att det finns mängder av roller av olika
karaktär med förväntande beteendemönster till exempel roll som läkare finns det en viss
förväntan på beteendet som läkare. Agerar medarbetarna i sina roller som förväntas av andra,
fungerar samspelet i situationen som vi väntat oss. Skulle medarbetarna agera annorlunda
skapar det en förvirring, otrygghet och irriterad (Jansson & Ljung, 2011, s. 119). Jansson och
Ljung (2011, s. 129) menade att forskningen hänvisar att varje individ har eller föredrar en
favoritroll som hon eller han vill helst och tar gärna på sig flera roller vid behov. Det finns även
de roller som individer undviker att få även om det finns ett behov att någon behöver ta sig an
dem i arbetsgruppen (Jansson & Ljung, 2011, s. 129).
2.1.2 Konflikter
En definition på konflikt är att konflikter är en kollision mellan intressen, värderingar,
handlingar eller inriktningar (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2013, ss. 18-19). Enligt Lennéer
Axelsson och Thylefors (2013, ss. 16-19) har individer olika definitioner på vad en konflikt
betyder och det beror på hur individerna har fångat upp deras omgivning, erfarenhet och

5 (47)

upplevelse. Individer använder termer för att beskriva en konflikt till exempel gräl, strider,
kamper eller oenighet. Problem behöver inte vara konfliktladdade men alla konflikter kan
uppfattas som ett hinder eller ett problem. Rollkonflikter startas när medarbetarna börjar misstro
varandra och grundreceptet vid rollproblem är arbets-eller uppdragsbeskrivningar. Det är lika
viktigt att omgivningen vet vad de har rätt att förvänta sig av chefer och kollegor.
2.1.3 Ledarskap och kommunikation
En ledare som lyckas utveckla en framtidsvision och formulera mål som organisationen
ska uppnå är viktigt för att organisationen ska bli framgångsrik (Heide, Johansson, &
Simonsson, 2012, s. 145). För att medarbetarna ska kunna verkställa strategin och genomföra
det praktiskt krävs en noggrann förberedd kommunikationsprocess mellan de olika nivåerna i
organisationen enligt Heide et al., (2012, s. 145). När medarbetarna i organisationen samverkar
med varandra och även omvärlden så skapas organisationskulturen. Samverkan med varandra
blir samling av gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas
i organisationen. Det är viktigt som ledare att ta del av det och sedan motivera medarbetarna att
skapa en god stämning anledning att lyckas nå de uppsatta målen men också skapa tryggare
arbetsmiljö enligt Heide et al., (2012, ss. 145-146). Sveningsson och Sörgärde (2014, s. 142)
hänvisade: ”Utmärkande för dessa resonemang är synen på kommunikation som ett redskap: genom
kommunikation förmedlas ett budskap, genom kommunikation skapas förståelse och engagemang, och
genom kommunikation reduceras motstånd”.

Grundelius (2015) skrev att det finns fyra förmågor för en hållbar kommunikation.
Första förmågan handlar om att djuplyssna till andra. Då ska individerna lyssna empatiskt men
neutralt och fördomsfritt till andra men för att få maximal förståelse och få konsten att
djuplyssna även i de situationer som du själv inte håller med om. Här är det även viktigt att
upprepa så att det överenskommer med den bild berättaren har. Djupfråga uppstår när det är
något jag inte förstår eller vill förstå bättre. Djupfråga handlar om att fråga sig själv hur helheten
stämmer överens med det du har hört, eller inte hört, med det du redan vet eller inte vet vid
situationer du är oense med den andra parten. Tredje förmågan Djuplyssna till sig själv.
Grundelius (2015) menade att det finns smartare, nya och kreativa lösningar på problem och
konflikter som håller för andra, hjälper det att kunna lyssna på sitt inre. Söka svar som jag står
för innerst inne. Fjärde förmågan djuptala. Djuptala innebär om att våga uttrycka sig ärligt och
både vara säker på sin sak, och våga säga när andra behöver få veta att du tvivlar eller inte vet.
Inte vara alltför artig i situationer där bedömningen behövs för att kunna utvecklas mer.
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Chefer kan ha stor betydelse för anställdas hälsa, stress, engagemang i arbetet och
prestation (Dellve, Andersson, & Jutengren, 2013, s. 866). I studien undersöks chefer i
kommunal vård och omsorg. Resultatet visade att chefernas hållbarhet över tid behöver ett
stödjande privatliv och en personlig inställning till sina chefsuppdrag.
Anställdas hälsa, välbefinnande, stress, engagemang i arbetet och prestation kan chefer
ha en avgörande betydelse på enligt Dellve el at. (2013, s. 867). För chefernas egna hållbarhet
har ledning, stödjande privatliv och extern stöd en betydelse för minskad stress, överbelastning,
arbetsförmåga och ökad energi hos cheferna. Vidare visade studien att utbildning för
stresshantering för cheferna resulterade att deltagarna med blev härdade och fått bättre hälsa,
minskad stress och minskad sjukfrånvaro.
Vidare visar en annan studie en framgångsrik amerikansk organisation söker aktivt
individer med ledarskapskompetens och exponera dem för att utöka karriären för utveckling
(Kotter, 2001, s. 25). Studien menade på att när organisation förstått skillnaden mellan
ledarskapet och management så kan båda tillämpas. Vidare visar studien hur ledarskap bör
användas vid motivation och konfliktlösningar (Kotter, 2001, s. 31). Kotter (2001, s. 31)
hänvisade att kontroll kan betyda att se över det kvalitativa arbetet i processer, se över
avvikelserna för att felsäkra. Syftet med system och strukturera är att hjälpa medarbetarna att
framgångsrikt fullborda arbetet för det är att leda (Kotter, 2001, s. 31).
Att motivera medarbetarna ger inte dem enbart motivation att arbeta men även att
uppfylla grundläggande mänskliga behov som av prestation, känsla av tillhörighet, självkänsla
och de lever upp till sina ideal menade Kotter (2001, s. 31). Det finns två sätt en god ledare
leder, den första är att motivera medarbetarna genom vision för att skapa värde i arbetet
medarbetarna utför och den andra är att coacha medarbetarna, ge dem feedback och vara en
förebild (Kotter, 2001, s. 31). Resultatet av god ledare belönas med framgång, vilket får
människor att känna att de prestera väl men också att de tillhör en organisation som bryr sig om
dem (Kotter, 2001, s. 31).
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2.1.4 Vision, mål, strategier och värderingar
Strategi har koppling till överordnandes samordning av organisationens viktigaste mål,
riktlinjer och aktiviteter enligt Heide et al. (2012, s.144). En välutvecklad strategi kan fungera
som ett hjälpmedel för fördelning av resurser, identifiering av behov och som riktlinje för
förändringar i organisationen men generellt ett medel för att nå mål enligt Heide et al. (2012, s.
144). Vidare menade författarna att vision står för en framtidsbild av hur organisationen ska
utvecklas och det är ledningen, styrelsen eller ägarna som formar visionen. För att motivera och
engagera de anställda används visionen men även för att forma affärsidéen, mål och strategier
enligt Heide et al. (2012, s.145). Mål berättar vad som är viktigt att uppnå och för att nå eller
sätta de strategiska besluten till handling behöver målet vara tydligt och ha en central roll enligt
Heide et al. (2012, s. 145). Det är viktigt för en organisation att utveckla och följa en stark
vision för att stärka organisationens image genom att sätta en välformad strategi och bli
framgångsrika enligt Heide et al. (2012, ss. 146-147). Strategi ger entusiasm och ger ledningen
status, det behöver alla organisationer hänvisade enligt Heide et al. (2012, ss. 146-147). En
organisation där målen upplevs oklara och ledningen diffus är sällan effektiv då det medför en
osäkerhet bland medarbetarna som påverkar deras effektivitet (Tonnquist, 2014, s. 15). Vidare
skrev Tonnquist (2012, s. 15) att processen utgör organisationens livsfunktioner men strukturen
och kulturen anger hur organisationens medarbetare arbetar, samarbetar och motarbetar
varandra.
2.1.5 Planerad förändring
Vid förändringsarbeten är det viktigt att se över gruppdynamikens normer, roller,
värderingar och åtföljande beteenden för att de utgör en central i del (Sveningsson & Sörgärde,
2014, s. 77). Det händer att gruppen återgår till det gamla arbetssättet efter att ha genomgått ett
förändringsarbete anledningen att det finns problem och svårt att sätta in sig i nya vanor enligt
Sveningsson och Sörgärde (2014, s. 77). Författarna menade att Lewin utvecklade en känd
förändringsmodell för att få förbättringsarbetet att långsiktigt fastna i nya tänkande och
handlingar. Förändringsmodellen är utvecklad med en isbitsmetafor som grund och beskrivs
förändring som en följd av tre steg (Sveningsson & Sörgärde, 2014, ss. 77-79):
1. Upptining innebär att skapa en förståelse hos medarbetarna som förberedning av
förbättringen och visar varför förändringen är nödvändig. Det finns tre inriktningar
inom upptining. Den första handlar om att tydliggöra behovet av förändringen
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genom att synliggöra behovet av förändringen hos medarbetarna. För det andra
handlar det om att tydliggöra mellan önskvärd och verklig marknadsposition.
Tanken med de första stegen är att väcka en reflektion och handling men sedan i
tredje steget innebär att skapa en trygghet hos medarbetarna, att påbörja
förändringen och våga ta risker.
2. Förändring handlar om att förändringsarbetet att förändring av tänkande, agerande,
rutiner eller andra organisationsförhållanden. Lyckas organisationen få en
förändringsvilja hos medarbetarna är det viktigt att fort starta igång arbetet.
Förändringsarbetet kan ta hjälp av workshops, möten eller andra metoder.
Kommunikationen utgör en viktig del av förändringsarbetet men även stöd och
uppmuntran. Förändringsfasen börjar nya arbetssätt och rutiner experimenteras av
nya system och processer för arbetets utförande.
3. Återfrysning innebär att de nya arbetssätten, rutiner och resultatet av
förbättringsarbetet för ett fäste och stabiliseras i organisationen. Fasen är viktig då
det är lätt för organisationen att stannar upp och går tillbaka till gamla arbetssätt och
rutiner. Det är därför viktigt att se över att de nya arbetssätten, roller och
arbetsuppgifter stämmer in med de normer, värderingar och vision organisationen
har.
2.1.6 Hörnstensmodellen
Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra,
inte kontrollera och reparera (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). Att utveckla handlar om ett
ständigt pågående arbete men också att utveckla individer som arbetar i processerna och inte
ses som ett tillfälligt projektet för att förbättra produkter och processer (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 38). Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) hänvisade att: ”Offensiv kvalitetsutveckling
handlar om att ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar
till lägsta möjliga kostnad genom kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som
har fokus på organisationens processer”.
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Figur 1: Hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling.
Illustration efter Bergman och Klefsjö (2012, s. 40).
Hörnstensmodellen är offensiv kvalitetsutvecklingen och hjälpmedel för organisationer
att utvecklas. Bergman och Klefsjö (2012 ss. 44-48) hänvisade att Hörnstensmodellen fem
hörnstenar är viktiga och att värderingarna samverkar och skapar helhetsbild med hjälp av ett
engagerat ledarskap, se figur 1. Offensiv kvalitetsutveckling bygger på ledningens helhjärtade
och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor. (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 40-50) De
femhörnstenarna är:
Att sätta kunden i centrum handlar om att värdesätta sina kunder och ha dem i fokus,
förstå vad de vill ha och det är kunderna som värderar om det är bra kvalitet. Att sätta kunden
i centrum handlar om att försöka leva sig in i kunden perspektiv för att förstå kundens faktiska
behov och sedan uppfylla, helst överträffa, behoven och förväntningarna hos kunden. Kunder
innebär inte enbart externa kunder, det innebär även interna kunder, det vill säga medarbetarna.
För att ge möjligheten för medarbetarna att göra ett bra arbete är det också viktigt att uppfylla
deras behov och förväntningar. Det är viktigt att de interna kunderna inte glöms bort för att de
ska få känna sig stolta över arbetet de gjort.
Basera beslut på fakta, innebär att inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse för
att få kvalitativt resultat. Basera beslut på fakta innebär att aktivt arbeta med kunskap och fakta,
för att sedan analysera och strukturera för att kunna ta beslut, som blir kvalitet. Kundfokusering
får inte blir en slogan, det krävs systematiskt insamlande av information om kunders behov,
önskemål, reaktioner och önskemål. Cirka 25% av alla nya produkter blir framgångsrika på
marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 43).
Att arbeta i process innebär ett nätverk, som upprepas hela tiden, med hjälp av
sammanhängande aktiviteter. Med det som produceras ska det tillfredsställa kunderna och
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samtidigt använda få resurser som möjligt. Organisationen som består av människor och deras
relationer samt olika typer av resurser stöds en process.

Figur 2: Illustration av Bergman och Klefsjö (2012, s. 228) förbättringscykel.

Att arbeta ständigt med förbättringar måste organisationen ta vara på möjligheten för
att utvecklas och för att klara av konkurrensen. Ständiga förbättringar behövs därför att förbättra
kvaliteten på egna produkter och erbjudanden. De, som slutar bli bättre slutar snart vara bra.
Förbättringscykeln Planera-Göra-Studera-Lär används vid arbete att angripa ett problem
systematiskt och noggrant enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 228), se figur 2. Planera
innebär när ett problem upptäcks gäller det först att fastställa problemet och sedan måste det
brytas ned, beslut om förändringar ska basera på fakta (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228).
Brainstorming eller histogram är ett exempel på verktyg som kan användas för att kunna
identifiera orsakerna till problemet. Gör handlar om att när en viktig orsak till problemet har
identifierats bör en grupp utses för att åtgärda problemet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229).
Det är viktigt att alla inblandande parter är informerade om problemet och om det beslutade
åtgärdsprogrammet. Studera innebär när åtgärderna utförts måste effekterna studeras och se om
genomförda åtgärderna ledde till en förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). Om det
blivit en lyckad förbättring och kvalitet innebär det att fortsätta och se till att bibehålla den nya
och bättre nivån. Lär innebär att ta in lärdomar av förbättringsarbetet för att samma typ av
problem undviks enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 229). Om åtgärderna gav ett bra resultat
bör organisationen lära sig och sedan genomlöpa förbättringscykeln ytterligare ett varv
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). Att skapa förutsättningar för delaktighet, innebär att
organisationen bör arbeta med att få alla medarbetare delaktiga för genom att påverka beslut
och delta i förbättringar för att nå kvalitet. Medarbetare, som ges förutsättningar att göra ett bra
arbete och få möjligheten att känna yrkesstolthet och blir uppmärksammad för sitt arbete,
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kommer även att engagera sig i sitt arbete och bidra till förbättringar i processerna och
produkterna.
Utveckla ett engagerat ledarskap innebär att ett bra ledarskap får medarbetarna att
känna sig trygga i sitt arbete och stolta över vad de själva, gruppen och organisationen skapar.
Ett bra ledarskap hjälper medarbetarna att få både självkänsla som innebär uppskattade den
dom är och även självförtroende som innebär uppskattning för presentation. Anledningen till
att organisationen misslyckas är att den inte får med personalen. En förändring eller kvalitet är
aldrig en fråga för endast ledningen utan för hela verksamheten.

2.1.7

Lean
Lean är omtalat för att ha stora framgångar med ett sätt att utveckla verksamheter,

speciellt i tillverkningsföretag. De grundläggande principerna från Lean började även spridas
till andra typer av verksamheter och även till offentlig verksamhet. Lean går ut på att minska
slöseri och fokusera värde för kunderna enligt Bergman och Klefsjö (2012 s.588). Allt som inte
skapar värde för kunderna räknas som potentiell slöseri. Ett värdeflöde innebär att identifiera
och eliminera aktiviteters som inte skapar värde för kunderna och se till att effektivisera
processerna. Det finns olika typer av slöseri som organisationen kan ta del av (Bergman &
Klefsjö, 2012, ss. 590-591) och de är:
Överproduktion innebär att produkter som produceras faktiskt behövs. Att producera
för mycket, för tidigt eller för fort är slöseri. Produkter, som är producerade och väntar på att
nå ut till kund skapar inte värde. Väntan handlar om medarbetare, som väntar på att en
arbetscykel ska avslutas är slöseri, om en maskin eller operatör bör vänta på nästa processteg
eller någon annan resurs skapar inget värde. Onödiga transporter innebär att alla transporter
inte skapar värde, kan organisationen eliminera en transport genom att omorganisera
värdeflödet har de eliminerat slöseri. Inkorrekta processer handlar om en process, som skapar
produkter, som inte uppfyller ställda krav eller produkter, som är i behov av justering bör rättas
till omedelbart för att inte åstadkomma mera slöseri. Onödiga resurser handlar om material och
enheter, som ligger på lager och väntar skapar inget värde. Lager innebär även problem som
obalans i produktionen, sena leveranser från leverantörer eller lång anslutningstid. Onödiga
rörelser handlar om varje onödig rörelser eller förflyttning en medarbetare behöver göra är
slöseri. Förflyttningar av människor och material inom en process ska minimeras. Defekter
innebär omarbetning och produktion av defekta enheter är slöseri men även olika kontroller
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innebär slöseri i form av tid och arbete. Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna innebär förlust
av tid eller potentiella förbättringar och lärmöjligheter genom att inte engagera och inkludera
medarbetarna är en enormt slöseri.

13 (47)

3

Arbetets genomförande - metod

Studien har utgått från att kartlägga nuläget för processen Framtagning av produkt,
vilket utgör den största delen av studien och sedan identifierar förbättringar till
förbättringsområdet rollfördelning. Kartläggningen har utgått från den befintliga processen
Framtagning av produkt (bilaga 1, s. 44). Patel och Davidson (2011, s. 23) menade att forskaren
arbetar med att framställa teorier, som ska ge en kunskap om verkligheten genom underlag från
data och information. För att identifiera förbättringsförslag har intervjuer och observationer
med medarbetare genomförts. Efter att ha kartlagt nuläget i organisationen, och jämfört med
hur det bör se ut, har relevant teori använts som stöd för att identifiera förbättringsförslag.
Det finns olika metoder, exempelvis kvalitativ data, kvantitativ data och mixad metod.
Denscombe (2012, s. 211) skrev att mixad metod, kallad för metodkombination och handlar om
att forskaren kan stärka sin tilltro till fyndets träffsäkerhet genom att använda olika metoder för
att undersöka samma sak. Kvalitativ data berör mjuka värden som förknippas med intervjuer,
observation och dokument (Denscombe, 2012, s. 383). Kvantitativ data används för dem som
analyserar statistisk data, exempelvis beskriva fyndets profil i medelvärden, frekvenser och
fördelningar enligt Denscombe (2012, s. 349).
Jag valde att använda kvalitativ metod för att kunna få mer information om processen
Framtagning av produkt och kunna kartlägga nuläget för att sedan kunna identifiera
förbättringsförslag. Enligt Denscombe (2012, s. 383) förknippas kvalitativ metod med
forskningsstrategier som fallstudier, grundade teorier, etnografi och fenomenologi samt
forskningsmetoder som intervjuer, dokument och observation. Enligt Denscombe kan kvalitativ
data produceras med hjälp av en rad olika forskningsmetoder som illustrerar typer av kvalitativ
data. Dem kvalitativa forskningsmetoder som jag valde att använda i studien för att få mer
information om processen Framtagning av produkt var intervjuer, observationer och dokument.
Patel och Davidson (2011, s. 14) skrev att kvalitativ data innebär att datainsamlingen grundas
på mjuk data i form av intervjuer och tolkande analyser t.ex. verbala analysmetoder av
textmaterial.
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3.1

Datainsamlingsmetod

3.1.1 Intervjuer
Forskningsintervjuer är en metod för datainsamling som använder individers svar på
forskarens frågor som datakälla och fokuserar på vad individer säger och har för åsikter enligt
Denscombe (2012, s. 263ff). Denscombe skrev att intervjuer är en enklare metod för att samla
in data och information om ett särskilt område som intresserar forskaren. Jag behövde samla in
mer information om processen Framtagning av produkt för att sedan kunna kartlägga
organisationens nuläge samt identifiera förbättringar. Därmed valde jag att starta studien med
att genomföra intervjuer med medarbetare som tillhör processen.
Det finns strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer eller ostrukturerade
intervjuer som utgör vilken utsträckning sekvens av frågor och svar som agendan tillåter enligt
Denscombe (2012, s. 266). Intervjuernas struktur varierar och anger hur mycket utrymme
mötesformatet ger för flexibilitet. Ostrukturerade intervjuer handlar om att sätta igång
intervjupersonens tankar och idéer genom att introducera ett tema eller ett ämne och
intervjuaren ingriper så lite som möjligt. Vid semistrukturerade intervjuer kan forskaren ha en
färdig lista med frågor som ska besvaras men också vara inställd på att vara flexibel
(Denscombe). Kvalitativa intervjuer har oftast låg grad av strukturering och då har forskaren
lämnat utrymme för flexibilitet menade Patel och Davidson (2011, s. 81). Vid strukturerade
intervjuer har forskaren mycket stark kontroll över frågorna och svarens utformning, liknande
frågeformulär enligt Denscombe (2012, s. 266).
Jag valde att genomföra en variation på semistrukturerad intervjuer med ostrukturerad
intervjuer. Anledningen var för att kunna hålla intervjuerna flexibla och öppna och för att inte
gå miste om information men samtidigt kunna ställa frågor vid behov, för att kunna kartlägga
organisationens nuläge. Denscombe (2016, s. 267) menade att intervjuaren kan utveckla och
ändra frågorna under projektets gång med ostrukturerad och semistrukturerad intervjuer, sådana
intervjuer förknippas också med kvalitativ forskning.
Patel och Davidson (2011, s. 83) skrev att det är en fördel för en kvalitativ intervju att
ha förkunskaper för området som ska studeras och forskaren kan förbereda sig genom att
studera tidigare forskning. Jag valde att studera tidigare intervjuer som genomfördes under
förstudien för att kunna utveckla intervjufrågorna och få mer information om
förbättringsområdet samt processen. Inför varje intervju fanns det en rad uppställda frågor med
följdfrågor kopplade till processen Framtagning av produkt (bilaga 3 och bilaga 4, ss. 46-47).
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Några följdfrågor skulle medarbetarna besvara genom att berätta en händelse de varit med om.
Syftet med att intervjupersonen skulle besvara följdfrågorna med en händelse var dels för att
skapa fördjupning på förbättringsområdet och också för att hålla intervjun öppen, för att inte gå
miste om viktig information. Under intervjuerna behövde jag inte ställa följdfrågor då
intervjupersonerna svarade väldigt utförligt på huvudfrågan, dock upprepade jag svaret för att
se att jag förstått intervjudeltagaren rätt. Jag valde att genomföra intervjuerna med
medarbetarna och ledare som arbetar inom processen Framtagning av produkt med anledning
av att processen berör förbättringsområdet rollfördelning och de kan förse information om
organisationens nuläge.
Intervjufrågorna skiljde sig mellan ledare, chefer och medarbetare med anledning att ta
reda på hur ledarna och cheferna ser på ledarskapet, men även få information om
organisationens helhet som inte medarbetarna kan besvara och få information om
medarbetarnas bedömning över deras arbetsomgivning (bilaga 3 och bilaga 4, ss. 46-47). Under
studien blev det möjligt att utföra totalt sju intervjuer totalt med både medarbetare, ledare och
chefer.
Jag valde att inte redovisa hur många chefer, ledare och medarbetare med hänsyn till
anonymiteten och för att skydda deltagarna. När själva intervjun pågick hade jag med mig en
utskriven processkarta på Framtagning av produkt, för att kunna fråga, följa upp och återkoppla
hur nuläget ser ut samt se vart medarbetaren befinner sig. Jag valde att ta med processkartan
för att skapa en förståelse för vart exakt medarbetarna går in i varandras områden och vilket
område i processkartan som medarbetarna själva upplever är svårt att följa. Att ha processkartan
med sig förenklade arbetet genom att jag kunde sätta markeringar och skissa direkt på plats för
att sedan själv kunna kartlägga organisationens nuläge och jämföra med hur det bör ser ut.
Personliga intervjuer är den vanligaste typen av intervju att genomföra då de är enklare
att arrangera och kontrollera men också att intervjudeltagarna känner sig bekväma att dela sina
åsikter och synpunkter jämfört med gruppintervjuer enligt Denscombe (2012, s. 263ff).
Förbättringsområdet rollfördelning är ett känsligt område att studera då det berör medarbetarnas
trivsel, arbetsbeskrivningar, ledarskap och arbetsmiljö, därmed valde jag att utföra personliga
intervjuer under studien. Denscombe skrev att inför intervjuer bör det finnas ett samtyckte från
intervjudeltagarna. Genom att medarbetarna ger sitt samtycke bekräftar de att de förstått att
materialet kommer att användas i forskningssyfte. Denscombe menade på att det är viktigt att
meddela intervjupersonerna i god tid när intervjun sker ansikte mot ansikte samt att hitta en
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avskild plats där intervjun kan ske ostört och avskilt. Innan intervjuerna genomfördes blev
medarbetarna informerade muntligt och via mejl vad studiens syfte var, att intervjuerna
genomförs personligt, varje deltagare är anonym och kodas samt hur datainsamlingen kommer
att analyseras.
Intervjuerna genomfördes på organisationens kontor och tillsammans med
intervjupersonerna kom vi överens om en avskild plats för att de skulle känna sig bekväma. Jag
valde också att spela in varje intervju för att kunna lyssna igenom intervjuerna igen för att få så
korrekt svar som möjligt och inte gå miste om information. Patel och Davidson (2011, s.87)
skrev att en fördel med inspelade intervjuer är att forskaren kan få intervjupersonens svar
korrekt men bör ha ett tillstånd från intervjupersonen. Innan intervjuerna startades frågade jag
om tillstånd från intervjupersonerna och förklarade anledningen. Alla intervjudeltagaren gav
sitt samtyckte och tillstånd till inspelning av intervju i syfte att kunna få korrekt svar och
transkribera.
3.1.2 Observation
Observation är en metod som undersöker beteende och skeenden i en naturlig miljö i
samma stund som de inträffar jämfört med intervjuer (Patel & Davidson, 2011, s. 91). När jag
hade genomfört intervjuerna valde jag att genomföra observationer med anledningen att kunna
se med egna ögon när verkliga händelserna inträffar. Det är svårt att få korrekt information om
verkligheten under intervjuer då intervjupersonerna tolkar händelserna på olika sätt, till
exempel olika känslor och påverkan. Denscombe 82012, s. 293) skrev att det finns två
observationsforskningar som kan användas; strukturerad/systematisk observation och
deltagande observation. Strukturerade/systematisk observation är kopplad till kvantitativ data
och statistisk analys men deltagande observation förknippas med kvalitativ data för att
undersöka livsstilar, kultur och övertygelser i sociala grupper enligt Denscombe (2012, s. 293).
Jag valde att genomföra en variation på deltagande observation och icke deltagande observation
för att kunna vara så diskret som möjligt i deltagarnas naturliga miljö. Deltagande observation
är en diskret observation som gör det möjligt att samla information i deltagarnas naturliga
miljöer och icke delagande kan forskaren upptäcka nytt material jämfört med intervjuer
(Denscombe, 2016, s. 304ff)
Att genomföra en deltagande observation kan innebära att forskaren kan störa
deltagarnas naturliga beteende, därför är det viktigt att lista ut bästa placering som inte väcker
uppmärksamhet enligt Patel och Davidson (2011, s. 99). Under studiens tid blev det möjligt att
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observera två möten på den valda organisationens kontor. Mötena innehöll information som var
sekretess, vilket krävdes ett tillstånd från mötesledaren om mitt deltagande. Mötena är
kontinuerliga och är därmed en naturlig miljö för mötesdeltagarna. För att kunna vara så dold
som möjligt under observationen valde jag en sittplats i hörnet av mötesrummet, det blev också
möjligt att se alla mötesdeltagare beteenden.
En observation genomfördes på ett möte där syftet var att medarbetarna skulle få
information från varandra och avdelningsledare. Informationen bestod bland annat om varje
projekt, klara ut otydligheter i pågående projekt, samordna roller och uppgifter, avstämningar
och tog upp övriga punkter som berörde deras avdelning. De andra mötesdeltagarna visste inte
om mitt syfte och tyckte mer det var spännande att jag satt med i rummet. Jag fick upplysningar
om att mötet gick till precis som det brukar vilket bekräftade att jag inte störde den naturliga
miljön för deltagarna.
Den andra observationen genomfördes på ett möte där syftet var viktiga beslut som
berörde organisationen och samspelade mellan olika avdelningar. Inför observationen var jag
öppen för att få så mycket information som möjligt men jag hade med mig frågor som jag ville
ha svar på. Frågorna var:
-

Hur tilltalar de varandra och på vilket sätt pratar de om kollegorna? Hur hanterar
mötesdeltagarna detta?

-

Är mötet eniga och tas det beslut som egentliga inte ska läggas energi på?

-

Är det något arbetsområde som får mer befogenhet att ta beslut?

Patel och Davidson (2011, s. 97-98) skrev att syftet med ostrukturerade observationer
är att hämta in så mycket information som möjligt kring problemområdet och därför behövdes
inte obsersvationsschema, utan jag registererade allt som skedde direkt istället. Denscombe
(2016, s. 308) menade att fältanteckningar är ett strategiskt sätt för forskaren att ta anteckningar
direkt efter avslutad observation, annars vid längre anteckningar kan den naturliga miljön
störas. För att kunna observera så mycket som möjligt men inte glömma viktig information
valde jag att anteckna händelser som berör förbättringsområdet rollfördelning. Jag satte mig i
ett hörn av mötesrummet för att vara diskret men också för att göra det möjligt att ta
anteckningar utan att störa mötesdeltagarna. Efter observatinonerna utfördes sammanfattning
av fältanteckningarna och jag kodade varje observation som sedan kan refereras i studien
PSomr14 och LomrL.

18 (47)

3.1.3 Dokument
Dokument innehåller och förmedlar viktigt information, som är användbart, det är
viktigt att läsa och söka efter dolda innebörder i dokumenten enligt Denscombe (2016, s. 319).
Patel och Davidson (2011, s.68) skrev för att kunna besvara frågeställningar kring faktiskt
förhållande och faktiska skeenden kan dokument användas. Under förstudiens intervjuer
nämnde intervjupersonerna att de inte sett och/eller har uppdaterade arbetsbeskrivningar, det
sker många interna mejl och under mötena diskuteras inte ansvarsfördelningen vid projekten.
Jag valde att samla in dokument för att se hur arbetsbeskrivningarna såg ut, hur
mejlkonversationerna såg ut och hur mötesprotokollen såg ut för att få en komplett bild av
intervjudeltagarnas information.
Denscombe (2016, s.321) skrev att dokumenten, som beträffar till exempel
administration och företagsledning kan användas som datakälla för forskare. Vidare hänvisade
Denscombe (2016, s. 321) att till exempel mötesprotokoll har syftet ska öka ansvarigheten och
ett sätt att kunna hålla individer och intuitioner ansvariga för deras handlingar. Organisationen
är anonym vilket gör dokumenten sekretessbelagda. Denscombe (2016, s. 325) hänvisade att
dokument är sekretessbelagda för att organisationen kan ha känslig information som knappt
forskaren får ta del av. Handledaren gav samtycke att få ta del av dokumenten i syfte att få läsa
och skapa förståelse och styrka vissa delar i intervjuerna men inte göra dokumenten offentliga.
Intervjupersonerna fick välja själva valfritt vilken eller vilka mejlkonversationer de ville visa
och berätta om under intervjun.
3.2

Dataanalys
Eftersom det inte finns en bestämd metod för att utföra kvalitativ bearbetning är det

viktigt att hitta ett arbetssätt som passar för att fram en läsbar text för läsaren enligt Patel och
Davidson (2011, s. 122). Arbetet innehåller ofta omfattande text från intervjuer, observation
och dokument som innehåller strukturer och tolkningar (Patel & Davidson, 2011, s. 122).
Kvalitativ bearbetning innebär att den utskriva texten från, exempel intervjuer och
observationer, bearbetas. Jag har valt att utgå från Bergs (2000) och Denscombe (2016) teorier
som baseras på att ta ut utdrag från materialet. Denscombe (2016, s. 408) skrev att utdrag från
datamaterialet ger läsaren inblick i vad som sades under intervjuerna och kan användas som att
styrka studiens slutsats.
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Transkribering gör det lättare att genomföra detaljerade sökningar (Denscombe, 2016,
s. 384). Jag valde att, transkribera alla intervjuer och sammanfatta observationerna för att sedan
enklare kunna ta ut utdrag från texterna. Observationerna används för att styrka intervjuerna.
Som tidigare nämnt får inte dokumenten vara offentliga därmed har dokumenten inte
analyserats genom att ta ut utdrag som intervjuerna och observationerna.
När transkriberingen var klar kunde jag gå vidare med att koda varje intervjuperson och
möte. Denscombe (2016, s. 384) skrev att data bör kategoriseras och identifieras med ett unikt
serienummer eller unik kod i referenssyfte men även nödvändigt för forskaren att kunna
återvända till datamaterialet. Koder kan ha formen av namn, initialer eller siffror och används
på ett systematiskt sätt för att länka databitar som kopplar till analysen exempelvis är mötena
kodade PSomr14, LomrL och intervjudeltagarna kopplade med tillhörande arbetsområde till
exempel IP1omr1 och IP5omr1.
När transkribering var klar och data kodad var nästa steg att gå vidare med
dataanalysering. Bland annat har dataanalysen utgått från Berg (2000, s. 5) metod innebär att
systematisera materialet till den grad att kunna ge underlag och till att kunna dra slutsatser i
området som studeras. Bergs (2000, s. 2) tabell, av kategorier och dimensioner har används
som mall, se nedan tabell 1.
:
Tabell 1:
Bergs tabell för analys av intervjuerna

Not: tabellen är ett exempel på hur det kan se ut vid analys (Berg, 2000, s. 5).

Kategorierna bör användas som riktlinjer men ska också väljas utifrån karaktären på det
insamlade materialet som ska analyseras. Kategorierna och dimensionerna är anpassade till den
valda organisationen. Dimensionerna i studien är Intervjuer och observationerna och
kategorierna är Projekt & övriga arbeten, kommunikation och ledarskap (tabell 2, s. 20). Valet
av kategorierna valdes efter vad intervjudeltagarna hade nämnt mest under intervjuerna och
upplevde som orsaker till förbättringsområdet rollfördelning. Att sortera ut utsagorna kan
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forskaren färgsätta olika utsagor efter kategori de tillhör för att skapa struktur i arbetet (Berg,
2000, s. 29). Färgsättningen blev gul för Kommunikation, rött för Ledarskap och grönt för
projekt & övriga arbeten.
Tabell 2:
Kategorier och dimensioner för den valda organisationen.

Not: Egen tabell utifrån Berg (2000, s.) teori.

Enligt Denscombe (2016, s.392) handlar innehållsanalysen om att använda på ett sätt
som gör det möjligt att studera utskrifter av tal eller liknande. Denscombe (2016, s. 392) skrev
att vilken text som helst till exempel skrift, ljud eller bilder kan innehållsanalys utgår från.
Jag har också valt att ta ut utsagor från fältanteckningarna från observationerna för att kunna
stödja utsagorna från intervjuerna, därmed blev valet att använda innehållsanalys som kan
tillämpas i vilken text som helst. Innehållsanalysen gör det möjligt att avslöja gömda sidor av
det som kommuniceras genom den skrivna texten till exempel transkribrieringen av
intervjuerna. Denscombe (2016, s. 392) hänvisade att innehållsanalysen följer allmänt en logisk
och relativt enkel procedur, oavsett dess specifika tillämpning, som har används i studien på
följande sätt:
1. Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval innebär att urvalskriteriet bör vara
tydligt formulerat och sker det med urvalteknisk ska valet motiveras. Valet här
att ta med data från intervjuerna och observationerna.
2. Bryt ned texten i mindre enheter innebär att analysenheten kan fungera som hela
meningar, samtliga ord, hela stycken eller rubriker. Analysenheten kan även
utgöras av visuella bilder eller innehållet i illustrationer. Med hjälp av Bergs
(2000) teorier har citats valts ut från intervjuerna och observationerna.
3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data. Det bör finnas en klar
uppfattning om vilka kategorier, frågor och idéer som intresserar forskaren och
hur de framträder i texten. Nyckelord kan associeras till temat. Kategorierna och
dimensionerna

är

anpassade

till

intervjuerna

och

observationerna.
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Dimensionerna i studien är Intervjuer och observationerna och kategorierna är
Projekt & övriga arbeten, kommunikation och ledarskap (tabell 2, s. 20).
4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna. Att koda de relevanta
orden, meningarna etc. är det nödvändigt med en noggrann uppmärksamhet på
texten. Koderna kan antingen skrivas in direkt i texten med efterföljande
hänvisningar, eller matas in i ett dataprogram som är utformat för uppgiften. För
att få ordning på utsagorna följdes Bergs (2000, ss. 5-9) teori att sätta siffra för
varje rubrik utifrån vilken kolumn den tillhör i tabellen (tabell 1, s. 19).
5. Räkna förekomsten av dessa enheter handlar om att räkna antal gånger som de
olika enheterna förekommer. I studiens resultat presenteras de mest och
viktigaste förekommande citaten med följt av hur många gånger de förekommit
exempelvis: fyra av sju etc.
6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till
andra enheter som förekommer i texten innebär att när enheterna är kodade går
det att göra en mer sofistikerad analys som länkar ihop enheterna, sedan försöka
förklara när och varför de förekommer som de gör. Utsagorna sammankopplar
de citat som berör samma område och för att se hur många som sa vad. Det
skapar tydliga mönster och styrker varandra.
3.2.1 Dokument
Som tidigare nämnt är dokumentationens syfte att öka ansvarigheten, till exempel med
mötesprotokoll upprättar organisationen i princip för att kunna hålla medarbetare och
organisationen ansvariga för deras handlingar (Denscombe, 2016, s. 321). Det innebär att
protokollen bör ha två kvaliteter för forskningen skrev Denscombe (2012, s. 321). Jag valde att
ta del av de två kvaliteter för att analysera organisationens dokumentationer för att säkerställa
att de ger rätt kompletterande helhetsbild. Denscombe (2012, s. 321) skrev att de två kvaliteter
är:
-

En systematisk bild av det som har hänt. Dokumentationen ska ge en detaljerad
och riktig bild av det som ägde rum. Det bör göra händelserna så genomskinliga
att läsaren kan förstår vad som ägde rum och varför det ägde rum.
Mötesprotokollen granskades genom att följa dagordningen i protokollet och se
hur

pass

detaljerad

bild

av

mötet

det

gavs.

Sedan

granskades

mejlkonversationerna genom att hur och vart kommunikationsbristen uppstår,
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se

om

medarbetarna

talar

samma

språk

under

mejlkonversationen.

Arbetsbeskrivningarna granskades tillsammans med medarbetarna för att göra
anmärkningar på de arbetsuppgifter som inte stämmer med nuläget eftersom det
är svårt för mig att avgöra vad medarbetarna bör arbeta med eller inte arbeta
med.
-

Offentligt tillgängliga innebär att funktionen för öka ansvarigheten fungerar
enbart i den mån dokumentationen är tillgängliga för relevanta personers
granskning. Medarbetarna som berördes av dokumenten frågade jag:
o Hur får mötesdeltagarna mötesprotokollen?
o Vilka tar del av mejlkonversationerna?
o Har medarbetarna fått sina arbetsbeskrivningar/arbetsbefattningar?

3.3

Reliabilitet och validitet

3.3.1 Reliabilitet
Denscombe (2016, s. 411) skrev att vid kvalitativ forskning låter forskarens jag stå i
centrum vilket kan påverka slumpinflytandet. Reliabilitet grundas på hur väl instrumentet
motstår slumpinflytande av olika slag är tillförlitligt enligt Patel och Davidsson (2011, s. 104).
Denscombe (2016, s. 414) hänvisade att forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan
inte avlägsnas helt från analysprocessen vid kvalitativ data men kan behandlas på två olika sätt.
Ena sättet är att forskarens jaget distanserar sig från sina normala, vardagliga övertygelser och
vänta med att ta ställningar till sociala frågor så länge forskningen pågår och det andra sättet är
att forskarens jaget får en betydelse i forskningen genom att redogöra forskarens erfarenhet och
sociala bakgrund (Denscombe, 2016, s. 414). Risken för att analysen har vinklats från
personliga motiv finns. Grunden för studiens undersökning har varit intervjuerna och
observationerna, men hjälp av ämnesgranskare har rätt information samlats in för att undvika
utrymme för slumpinflytande.
Patel och Davidson (2011, s. 104) hänvisade att kunna nå god reliabilitet bör
intervjuaren och observatören vara tränade, men goda förutsättningar är att använda sig av
strukturerade intervjuer eller standardiserade intervjuer. Träningen inför intervjuerna övades
genom förberedelser av intervjufrågor, handledning av ämnesgranskare och studera tidigare
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material. Studien hade standardiserade intervjuer, det fanns färdiga intervjufrågor för varje
intervjuperson och för varje ledare (bilaga 3 och bilaga 4, ss. 46-47).
Denscombe (2016, s. 271) skrev att det är lättare för intervjupersonerna att dölja sig i
telefonsamtal och ger forskaren en chans att vara till exempel artiga, vid intervju ansikte mot
ansikte, för att få ärliga svar som möjligt. Intervjuerna har därför skett ansikte mot ansikte vilket
har gjort det lättare att se om intervjupersonerna talar sanning och även spela in intervjuerna.
Under intervjuerna har inspelning pågått för att lättare kunna gå tillbaka och upprepa intervjun,
vilket gör att trovärdigheten i intervjuerna ökar. Patel och Davidson (2011, 104) hänvisade att
inspelningar i form av ljud och/eller bild kan lagra verkligenheten för att i efterhand kunna
studera det som behövs och ta repetera bandet för att förstärka vad som sagts. Intervjudeltagarna
har fått utformat sina svar för att skapa en så klar bild som möjligt av verkligheten. Vid besvarad
fråga har svaren sammanfattats för att se om både parterna förstått rätt och har samma bild med
anledning av att minska slumpinflytande. Forskare bör vara omdömesgilla beträffande den
information och dokumentation som de använder och för att göra dokumenten trovärdiga bör
det ske en bedömning av källans auktoritet och hur tillvägagångssätt som används vid
användning av dokumenten (Denscombe, 2016, s. 339). Organisationen gav mig
arbetsbefattningar för varje medarbetare som berör processen Framtagning av produkt men
organisationen upplyste också att dokumenten för arbetsbefattningarna kan ha uppdaterats.
Under intervjuerna gick jag igenom varje arbetsbefattning med medarbetarna för att bedöma
om det stämmer eller inte, med anledning av det anser jag att dokumenten hade den trovärdighet
som behövs att kunna analyseras. Risken hade annars varit att bedömning av dokumenten görs
på icke uppdaterade dokument. Dokumenten i studien har används enbart vid att få en insikt på
hur det kan se ut i verkligheten och inte som en helhetsbild av verkligheten.
Vid observation att det är svårare att upprepa en studie för att kontrollera
tillförlitligheten (Denscombe, 2016, s. 315). Det finns även en risk att observationen missat
någon information. Vid varje observation har fältanteckningar tagits för att vara så aktiv som
möjligt under mötena. Fältanteckningarna har kontrollerats av handledare, från vald
organisation, på grund av sekretess men också att se om mötena behöll sin naturliga miljö.
Fördelen med kontroll av fältanteckningar och att undersöka att möten gick som det brukar blir
fältanteckningarna trovärdiga och dessutom ett sätt att gå tillbaka till för att minnas vad som
hänt. Kontrollen vid fältanteckningarna gjordes i den mån att mötesledaren inte fick påverka
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data för att inte ändra bilden och dölja information som inte är sekretess men som har ett värde
för studien.
3.3.2 Validitet
Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi inte kan
koncentrera oss på den ena eller andra för jag behöver veta att jag har en god validitet och en
god reliabilitet. Patel och Davidson (2011, s. 102) hänvisade att validitet handlar om att veta
det vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger ska undersökas och vad
vi faktiskt har undersökt. Under studien har intervjuer genomförts och undersökts för att kunna
kartlägga nuläget och identifiera förbättringsförslag sedan har observationerna används för att
styrka intervjuerna. Dokumenten har används i samband med att komplettera verklighetsbilden.
Denscombe (2016, s. 415) hänvisade att det är viktigt för forskaren att ha ett öppet sinne när
dataanalysen ska göras. Jag har haft både ämnesgranskare och handledare för att se över
datainsamling och dataanalys för att få fler perspektiv. Jag bedömer att studien har en god
validitet då det funnits återkopplingar vid intervjuer, kontroller av fältanteckningar vid
observationer och även dokument som ett komplettment till undersökningens trovärdighet.
Studien har haft möjlighet att utföra sju intervjuer, två observationer och insamling av tre olika
dokument.
Denscombe (2016, s. 410) skrev att validitet handlar om i vilken utsträckning kvalitativa
forskare kan visa att data är exakt och träffsäker, men det finns inget sätt att visa det. Det finns
åtgärder som kan hjälpa till att övertyga läsarna om att data är rimlig men åtgärderna är en ingen
garanti. Istället erbjuds god försäkran om att undersökningens kvalitativa data har producerats
och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis. Denscombe (2016, ss. 410-411)
hänvisade att det forskaren kan använda sig av följande för att ta itu med frågor om exakthet
och träffsäkerhet i data för god praxis:
Respondentvalidering. Det innebär att forskaren kan återanvända till deltagarna med
data och fynd som ett sätt att kontrollera fyndens validitet, vilket gör det möjligt att kontrollera
träffsäkerheten och forskaren bekräftas (Denscombe, 2016, s. 411). Under intervjuerna frågades
intervjupersonerna följdfrågor för att utveckla sina svar, upprepade svaren för att få bekräftelse
att rätt bild skapats och sedan haft en god kontakt vid behov av fler frågor under analysen för
att säkerställa validiteten. Det har inte funnits behov att kontakta intervjupersonerna då de
svarade utförligt på frågorna.
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Grundade data. Handlar om att en av de huvudsakliga fördelarna med kvalitativ
forskning är att fynden i hög grad har grundats i fältarbete och empiriska data (Denscombe,
2016, s. 411). Fältarbetet bygger på detaljerad granskning av de ingående texterna eller visuella
bilderna och ger en solid grund för de data baserade slutsatserna och bidrar till forskningens
trovärdighet. Intervjuerna har skett på organisationen för att utföra intervjuerna ansikte mot
ansikte vilket har gjort att det är lättare att se om intervjupersonerna reagerar vid en viss fråga
eller inte talar sanning. För att skapa en verklighetsbild på vad som sagt under intervjuerna har
observationer utförs. Eftersom det bygger upp varandra och styrker med hjälp av följdfrågor
och fältanteckningar finns det en trovärdighet i undersökningen. Utsagor har tagits ut för att
styrka kartläggning av nuläget för att skapa trovärdighet och god validitet.
Triangulering. Innebär att forskaren kan, utan att hemfalla åt någon naiv användning av
triangulering, utnyttja kontrasterande datakällor för att öka tilliten till att data är på rätt spår
(Denscombe, 2016, s. 411). För att erhålla många perspektiv som möjligt har observationer
utförts men också insamling av dokument. Med hjälp av dokumenten arbetsbeskrivningar går
det lättare att definiera om medarbetarna gör det som ska göras eller var avvikelserna finns för
att kunna kartlägga nuläget. Det är svårare att veta om medarbetarna arbetar med rätt sak men
att ha arbetsbeskrivningarna gör det lättare att avgöra och skapar trovärdighet.

3.4

Etiska ställningstaganden
Objektivitet hänvisar till frånvaron av snedvridning i forskningen och utmärks genom

opartiskhet

och

neutralitet

gällande

forskarens

inverkan

på

datainsamlings-

och

analysprocesserna samt på resultatet (Denscombe, 2016, s. 424). Anonymitet kan handla om att
inte röja organisationen eller personers identitet. Patel och Davidson ( 2011, s.62) skrev att
forskare måste ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Målet med allt forskningsarbete är att
få fram kunskap trovärdig som möjligt och som bidrar till samhällsutveckling, med det betyder
att vi också har ett krav på hur arbetet bedrivs och håller hög kvalitet enligt Patel och Davidson
(2011, s.62). Denscombe (2016, s. 424) hänvisade att forskning som innefattar datainsamling
från levande individer behöver i regel en etisk granskning. Det menas med att den valda
organisation bör överväga studien som planerar att samla data t.ex. intervjuerna och
observationen. Mötesledarna har gett samtyckte till mitt deltagande i mötena vid
observationerna, intervjudeltagarna gav samtyckte samt att handledare från vald organisation
kontrollerade att fältanteckningar inte innehöll känslig information och att anteckningar var
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trovärdiga. Denscombe (2016, s. 424) hänvisar att etiska övervägande innebär att säkerställa
att undersökningen inte orsakar någon skada för organisationen genom den informationen som
kommer fram genom datainsamlingen. Av sekretesskäl kommer organisationen refereras som
den valda organisationen och därmed avidentifieras handledare, intervjupersonerna,
observationsdeltagarna och dokumenten. Medarbetarna kommer att refereras som medarbetare
på vald organisation och handledare som handledare eller handledare från vald organisation.
Information som kan avslöja medarbetarna har tagits bort som till exempel hur länge de arbetat,
kön, avdelning de tillhör och ålder. Jag har även tagit hänsyn till att dokumenten inte får bli
offentliga och därmed inte analyserats på samma sätt som intervjuerna och observationerna
(utsagor och bearbetning) enbart efter att se att dokumenten är trovärdiga. Etiska överväganden
är överenskomna med den valda organisationen och ett samarbetsavtal har skrivits.
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4

Resultat

Resultatet är upplagt efter kategorierna som användes vid analyseringen, Projekt och
övriga arbeten, kommunikation och ledarskap och avslutas med en beskrivning av
organisations nuläge. Kategorierna är anpassade efter organisationen och valdes efter dem
orsaker som nämndes mest under intervjuerna. Förbättringsområdet rollfördelningen utgör sig
under processen Framtagning av produkt och inom den processen går medarbetarna in i
varandras områden samt resterande av orsakerna som sker enligt intervjudeltagarna. Utsagorna
från analyseringen har sammanfattats under tillhörande kategori och observationerna har
använts för att styrka intervjuerna. Resultatet redogör för vad medarbetarna upplever
organisationens nuläge i processen framtagning av produkt och hur de ska kunna bli bättre.

4.1

Projekt och övriga arbeten
Projekt och övriga arbeten är kategorin som behandlar frågor om processer,

tidsplanering för projekten, teamwork och prioriteringar av projekten. Projekt och övriga
arbeten utgör en stor del av organisationen och är kopplade till processen Framtagning av
produkt. Tidsplaneringen och teamwork handlar om svårigheten för medarbetarna att utföra ett
kvalitativt arbete som innebär uppföljningar eller arbeta med framförhållning i projekten för att
tiden inte räcker till. Intervjudeltagarna menade på att organisationen inte arbetar med ständiga
förbättringar och tar för mycket tid. Den valda organisationen saknar struktur och
kommunikation men även en förståelse för varandras arbetsuppgifter och därför saknas respekt
för varandras processer.
Konsekvensen av att gå in i varandras arbetsområden är att det skapas otydliga roller,
otydliga ansvarsfördelningar och därmed uppstår även frustationer mellan arbetsområden vilket
gör att konflikter uppstår. Beslutsbefogenhet finns inte utskrivet vilket gör att medarbetarna
inte vet vem som egentligen får ta sista beslutet vilket gör delegeringen otydlig.
Intervjudeltagarna menade att det finns många projekt igång samtidigt och det tillkommer även
nya projekt tätt inpå varandra.
Frustationen uppstår hos medarbetarna för att de hänvisar att många av projekten inte
är motiverande och liknar varandra, eller inte är genomtänkta men de är även svåra att prioritera.
Arbetsområdena har olika agendor och mål vilket gör att det uppstår kommunikationsbrist.
Intervjudeltagarna menade på att det saknas gemensam vision och värderingar på hur projekten
ska genomföras och därmed saknas också ett gott samarbete med de andra arbetsområdena.
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Önskemålen för projekt och övriga arbeten är att det ska vara en och samma person
som har ansvar för processen och projekten. Anledningen är för att minimera överlämningarna
och skapa mer struktur. Vidare menade fem av sju intervjudeltagarna att alla är tidsoptimister
vilket gör att det finns medarbetare som tar på sig ett stort ansvar. Önskemålet är istället att
våga säga ifrån och lägga ned ett antal projekt för att fokusera på dem allra viktigaste. Under
observationen arbetade ett arbetsområde tillsammans som en grupp för att hjälpa och stödja
varandra genom projekten. Fem av sju intervjudeltagare menade på att det är viktigt för dem att
de fungerar som grupp. Alla intervjudeltagarna ansåg att det är viktigt att ha ett bra samarbete
med sina kollegor om projekten ska kunna fungera.

4.2

Kommunikation
Kommunikation i förbättringsområdet rollfördelning handlar om att medarbetarna

tycker att det är många interna mejl för att kommunicera ansvarsfördelningar och beslut i
projekten vilket fungerar sällan då det enbart skapar frustationer. Intervjudeltagarna menade att
kommunikation är väldigt avgörande för att projekten ska kunna fungera. Intervjudeltagarna
menade att kommunikationen fungerar bra i arbetsområdena men när arbetsområden ska
kommunicera mellan varandra blir det oftast missförstånd eller tveksamheter på grund av att
det finns två olika agendor.
Vidare framkom det i intervjuerna att det inte finns möten för varje projekt där
oklarheter kan diskuteras. Däremot kan möten hållas för större kriser. Kommunikationen för
projekt är via de interna mejlen och intervjudeltagarna menade på att det svårt att veta vem som
startade projektet och när projektet slutade.
Önskvärt vore att alla håller sig till mötesstrukturerna och litar på att varje kollega
levererar sin respektive del. Vidare menade intervjudeltagarna att det vore bättre om hela
organisationen pratade mer om vision och riktlinjer än detaljer som berör andras arbetsområden.
En övergripande vision som kommuniceras ut till alla medarbetare, nu är det väldigt brett
menade intervjupersonerna.

4.3

Ledarskap
Ledarskapet är den tredje kategorin som har en påverkan på processen Framtagning av

produkt. Ledarskapet handlar om hur organisationen motiverar medarbetarna, delegerar ansvar
och stödjer dem i projekten samt hur de kommunicerar. Två av sju intervjudeltagare har inte
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sett arbetsbeskrivningen medan resterande har sett den och tycker den stämmer bra. Sex av sju
intervjudeltagare hänvisade att det är svårt att följa processen då kollegorna går in i varandras
arbetsområden, vilket gör att arbetsuppgifterna blir oklara och det skapar oklara roller. Sex av
sju intervjudeltagare menade att konsekvensen med att ledare inte kommunicerar ut
gemensamma visioner och mål till medarbetarna blir att medarbetarna skapar egna visioner och
därmed får olika agendor vilket gör att de går in i varandras arbetsområden och processen följs
inte.
Önskemål är att ha tydliga mål och processer för att få medarbetarna att trivas på
arbetsplatsen menade intervjudeltagarna. Konsekvenserna blir att medarbetarna inte får lust till
arbetet och det saknas glädje. Under ett av mötena som observerades skedde det att
medarbetarna oftast inte hade samma vision och förstod inte heller varandras arbetsuppgifter
då mötesdeltagarna inte kommunicerade för samma agenda och såg enbart utifrån det
arbetsområde de tillhör.
4.4

Kartläggning av organisationens nuläge
Processen Framtagning av produkt (bilaga 1, s. 44) input är Idé-banken, där ett

arbetsområde diskuterar vilka produkter som ska skapas, samarbeten och val av formgivare
men även hur och när produkten ska lanseras. Nästa steg i processen innebär att göra ett case
kallad Framtagning av 123BC utifrån en checklista för att räkna på den ekonomiska
kalkyleringen av projektet. När produkten är skissad och case 123BC är framtaget, presenteras
det under mötet SRomr15. Under mötet deltar arbetsområden som berörs av processen för att
diskutera och godkänna de nya produkterna. Om det inte godkänns går det tillbaka för nya
skisser eller/och ny framtagning av ekonomiska kalkyleringen. När projektet godkänns är nästa
steg i processen prioritering av projektet som innebär att signera av projektet och gå vidare i
processen.
Nästa steg, efter att godkänt och signerat projektet är tidssättning av projektet som
innebär att sätta ett lanseringsdatum för produkten. Lanseringsdatumet sätts utifrån det
arbetsområdet som började processen med idé-bank. När tidsättning av projekt har fastställt är
nästa steg i processen att diskutera och förhandla med leverantörer samt se över den tekniska
biten med produktens tillverkning, kallad Teknisk feasability study. Efter nästa steg av
förhandlingar och kontroll av produkt är Kommersiell feasability study, som innebär att ta fram
ett underlag till produkten som ska kommuniceras ut mot kund. Det görs efter en checklista
som arbetsområdet går efter för att ta fram rätt underlag. När både Teknisk feasability study och
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kommersiell feasability study är fastställda är nästa steg i processen, framtagning av 124 BC.
Framtagning av 124BC berör produktionen av produkten, då ett underlag skapas efter en
checklista som sedan presenteras till produktionen till exempel mätningar, produktens storlek
och form. Det som skapas först är en prototyp av produkten för att senare visa längre fram i
processen hur den blev för att därefter bestämma att lansera ut den efter lanseringsdatumet.
Efter att ha varit i kontakt med produktionen ska nästa arbetsområde, som tidigare skapade
underlag för Kommersiell feasability study, ta fram en 125BC som innefattar
konsumentundersökningar, paketering av produkt och en marknadsplan. Underlaget för 125BC
görs efter en checklista. 125BC baseras på att se efterfrågan hos konsument för produkten, hur
förpackningen ska designas och sedan en marknadsplan hur organisationen ska nå ut med
produkten. 125BC och den färdigställda prototypen, presenteras under nästkommande möte
SRomr15 för att kunna signeras av projektet och gå vidare med lansering. Det kan förekomma
under mötet att marknadsföringen eller produkten måste ändras, då går medarbetarna tillbaka
och rättar tills att projektet kan godkännas. Vid godkänt projekt och produkt kan organisationen
sedan producera fler produkter efter efterfrågan inför lanseringen.
Det som sker i organisationens nuläge är att processen kan stanna redan vid steget Tidssättning
av projektet enligt sex av sju intervjudeltagare. Anledningen är att arbetsområdena har olika
syn på när de vill att produkten ska lanseras då de ser efter deras prioriteringar och sina egna
kunders önskemål. Sex av sju intervjudeltagarna menade på att det saknas förståelse för
varandras processer och tidsplanering, intervjudeltagaren IP6omr5 citerade ”Jag tycker det är
viktigt att ha respekt för varandras tid. Man vill utnyttja varandras resurser och ser inte helheten.
Man förstår nog inte varandras arbetsuppgifter”.
Fem av sju intervjudeltagare menade att oftast ändras tidssättning av projektet till ett
datum som gör det bråttom att tillverka produkten, vilket skapar tidspress och därmed kan inte
processen följas. Det arbetsområdet som går in och oftast styr tidssättning av projektet finns
ursprungligen inte med i processen. Det skapar förvirringar i processen och då blir det oklara
roller menade fyra av sju intervjudeltagare.
Det som sker efter tidssättning av projektet, är att det nya arbetsområdet vill gå vidare
med att lansera produkten ut till kund så snabbt som möjligt.
Efter att arbetsområdet har styrt om steget tidssättning av projektet ska de egentligen gå
vidare med nästa steg teknisk feasability study men istället blir det en genväg av det steget då
det sker snabba förhandlingar med leverantörerna och snabba lösningar av den tekniska delen
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(bilaga 2, s. 45). Fyra av sju intervjudeltagare menade att blir svårt att få till rätt förhandling
och leverans vid tidspress då det enbart handlar om snabba lösningar för att lansera produkten
tidigare än beräknat. Det som sker efter steget med förhandling med leverantör är att
arbetsområdet tar kontakt med produktionen och tillverkar produkten som sedan lanseras direkt
efter. I vanliga fall har det skapats en prototyp som sedan presenteras och kontrolleras men i
nuläget hinner inte alltid prototyper göras och istället utgår arbetsområdet efter skisser menade
fem av sju intervjudeltagare. Det som sker när arbetsområdet tar egna beslut och genvägar i
processen efter steget tidssättning av projekt är att resterande av stegen i processen inte följs
eller görs.
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5

Analys och diskussion

Sex av sju intervjudeltagare menade att det är avgörande om det finns tydlig struktur
genom gemensamma mål och vision, i nuläget saknas detta och projekten prioriteras efter vad
varje område anser vara viktigast. Bergman och Klefsjö (2012, s. 459) skrev att
processfokusering gör det möjligt att skapa gemensamma visioner eftersom det blir tydligt hur
olika medarbetare bidrar till slutresultatet. Tre av sju intervjudeltagare hänvisade att de inte sett
processen Framtagning av produkt men vet hur processen bör gå till.

5.1

Hur ser nuläget ut för organisationen i processen Framtagning av produkt?
Efter att analyserat intervjuerna och observationerna kunde nuläget för organisation

kartläggas (bilaga 2, s. 45). Nulägets kartläggning baseras utifrån processen Framtagning av
produkt. Att förstå processen är värdeskapande då det ger möjligheter till förbättringar genom
att identifiera de olika aktiviteterna enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 469). Genom att se
organisationens kartläggning av nuläget och jämföra med processen Framtagning av produkt,
(bilaga 1 och bilaga 2, ss .44-45) går det att identifiera att det tillkommit ett nytt arbetsområde
i processen. När det nya arbetsområdet kommer in i processen skapas det genvägar och hela
processen kan inte följas därmed skapas det förvirringar av roller och arbetsuppgifter menade
intervjudeltagarna.
Fem av sju intervjudeltagare, menade att de saknar en ledare som styr processen och
sätter tydliga avgränsningar, delegerar arbetsuppgifter och roller som respekteras samt
kommunicerar gemensam vision. Konsekvensen med att inte ha fungerande roller och
avgränsningar är att det blir avvikelser i processen enligt intervjudeltagarna. Roller redogör den
kompetens organisationen behöver för att bedriva organisationen och har kopplingar till
specifika aktiviteter i processen enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 471). Att klargöra roller
har betydelse för att inte skapa missförstånd och tolkningar av ansvarsförhållande (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 472). Det finns tre viktiga roller som har viktiga funktioner i en process enligt
Bergman och Klefsjö (2012, ss. 469-470) men som den valda organisationen saknar idag. De
tre viktiga rollerna är: Processägare, processledare och kompetensförsörjare.
De mönster, som går att se i den valda organisationen är att det behövs ett tydligare
ledarskap som kommunicerar, vägleder, delegerar och förmedlar vision och mål. En ledare bör
förmedla mål och vision för att organisationen ska bli framgångsrika enligt Heide et al., (2012,
s. 145).
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Intervjudeltagarna menade att det blir en viss irritation när det sker oklara roller och
otydliga avgränsningar, vilket skapar en konflikt, medarbetarna har olika syn på situationen och
kommunikationen fungerar inte. Konflikter sker när en kollision mellan intressen, värderingar
och handlingar eller inriktningar menade Lennéer Axelsson och Thylefors (2013, ss. 18-19).
Konflikter uppfattas som ett hinder eller ett problem och den valda organisationen är hindret
när medarbetarna går in i varandras arbetsområden eller/och har olika visioner.
Tidigare studier visar att även som chef och ledare behöver ett stödjande privatliv,
ledningssamtycke och personlig inställning för att minska stress och överbelastning (Dellve et
al., 2013, s. 866). Forskningen visade att cheferna och ledare har en betydelse för de anställdas
stress, engagemang i arbetet och prestation och hälsa. Utifrån den valda organisationen innebär
det att inte enbart fokusera på medarbetarna men även se över att ledaren och cheferna
samarbetar för att få organisationens styrande på ett hållbart sätt. Bergman och Klefsjö (2012,
s. 50) hänvisar att ett engagerat ledarskap hjälper medarbetarna att motiveras, engageras och
får med organisationen som helhet för offensiv kvalitetsutveckling. Dellve et al. (2013, s. 869)
skrev att deltagare som deltog i utbildningar för stresshantering fick minskad stress, minskad
sjukfrånvaro och bättre hälsa samt utvecklade sina chefkunskaper. Sveningson och Sörgärde
(2014, s. 142) skrev att kommunikationen är ett redskap för att förmedla budskap, förståelse
och engagemang men även reducera motstånd. Sju av sju intervjudeltagarna menade, att
kommunikationen är det viktigaste för att projekten ska fungerar och för att få ett samarbete att
fungera under processen. Intervjudeltagaren, IVI, menade:
”Ibland blir det så att det går fel, men det är vä1digt sällan att det gick fel sista dagen när man
skulle leverera. Utan felet har uppstod tidigare i processen. Därför tror jag att i vårt nästa steg
är att jobba ännu hårdare med processer och tydligare uppföljning”.

Heide et al. (2012, s. 145) skrev att det krävs att en noggrann förberedd
kommunikationsprocess mellan de olika nivåerna i organisationen för att lyckas kommunicera.
Den valda organisationen sätter mål i projekten men fem av sju intervjudeltagare hänvisar att
det saknas struktur och värderingar för att skapa samma bild och sätta rätt prioritering av
projekt. Heide et al. (2012, s. 144) skrev att mål är en central roll för ett handlingsplan för
strategin. För att motivera och engagera medarbetarna behövs en vision. Fem av sju
intervjudeltagare hänvisade att drivkraften inte finns för att det saknas en riktlinje i projekten.
Att nå entusiasm hos medarbetarna och få organisationen framgångsrik krävs en välutformad,
strategisk, plan menade Heide et al. (2012, ss. 146-147). Tonnquist (2012, s. 159) hänvisade att
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organisationens image och struktur anger hur medarbetarna arbetar, samarbetar och motarbetar
varandra.
Varje individ har en favoritroll som hen föredrar eller vill ha men även vid behov tar på
sig flera roller menade Jansson och Ljung (2011, s. 129). Observationerna på den valda
organisationen visade när det blir brist på personal i organisationen hamnar organisationen i ett
läge där arbetsuppgifter för tillfället behöver delas ut och ofta är det samma medarbetare som
tar sig ansvaret och får flera roller. När det finns roller som individer inte vill ha i en arbetsgrupp
tar dem inte ansvaret menade Jansson och Ljung (2011, s. 129) och det visar i de interna mejlen
när beslut och ansvarsfördelningen mejlas fram och tillbaka utan resultat. Kotters (2001, s. 31)
forskning hänvisade att motivera medarbetarna innebär att inte enbart att ge dem motivation för
arbetet men också att uppfylla de grundläggande mänskliga behoven som tillhörighet,
självkänsla och att de lever upp till sina ideal. När medarbetarna går in i varandras
arbetsområden kan självkänslan sänkas och känner ingen tillhörighet. Det finns två sätt en god
ledare bör leda, den första är att kommunicera och leva efter organisationens vision för att skapa
värde och den andra är att coacha medarbetarna, ge dem feedback och vara en förebild (Kotter,
2001, s. 31).

5.2

Hur kan organisationen arbeta med offensiv kvalitetsutveckling för att få tydligare
rollfördelning i processen?
För kunna att skapa, en effektivisering i processer och eliminera aktiviteter som inte

skapar värde för kunder kan den valda organisationen använda verktyg från Lean. Bergman och
Klefsjö (2012, s. 590) hänvisade att allt som inte skapar värde för kunderna räknas som slöseri
och då bör det elimineras aktiviteter för att effektivisera processerna. Tillämpa olika typer av
slöseri i den valda organisationen utifrån kartläggningen och resultatet skulle bli:
Överproduktion som innebär produkter som produceras för mycket, för tidigt eller för fort är
slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 590). Den valda organisationens medarbetare som justerar
lanseringstiden för en produkt och beräknar istället en fortare lansering är en typ av slöseri.
Projekt som liknar varandra eller inte är genomtänka är också en typ av slöseri då
överproduktion sker. Väntan. Den valda organisationen sker en del väntan, ett exempel är
interna mejlkonversationer där man väntar på ett beslut och/eller utdelning av ansvar för att
kunna gå vidare i en process. Det behövs tydligare roller och tydligare kommunikation vid
projekten för att kunna gå vidare till nästa steg i processen. Kommunikationsbrist är en typ av
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slöseri då det tar tid att skapa gemensam syn på projekt eller kommunicera via de interna
mejlen. Den valda organisationen har produktion, utöver Sverige, i Europa och ett fåtal platser
i Asien, vilket gör att det blir långa anslutningstider vid behov av snabb leverans. Onödiga
transporter har med överproduktionen att göra i den valda organisationen. När produkter ska
lanseras fortare behöver den valda organisationen extra transport för att få produkt till lager och
sedan vidare ut mot kund. Inkorrekta processer hos den valda organisationen innebär just att
ha en processtyrning som ser till att avgränsningar blir tydligare och inte tillåter medarbetarna
gå i varandras områden mer än nödvändigt och även justerar det som inte skapar värde. Onödiga
resurser handlar om att den valda organisationen behöver se över lagret för att inte ha
kvarliggande produkter som inte skapar värde. Onödiga rörelser innebär att varje onödig
rörelse medarbetaren gör är typ av slöseri. Intervjudeltagarna menade att det sker att projekt
diskuteras i korridorerna vilket gör att medarbetarna går in i varandras kontor för att säkerställa
att de fått rätt information och uppdatering. Det är en typ av slöseri då beslut och delegering
bör vara fastställt. Defekter innebär att organisationen bör se över omarbetning och produktion,
vilket innefattar uppföljningar och se efter avvikelser. Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna
innebär att utnyttja varandras kompetenser. När den valda organisationen tillåter att
medarbetarna går in i varandras områden och det finns oklara roller anses inte det att utnyttja
varandra kompetenser. Att fördela ut rollerna efter kompetens hade utvecklat organisationen
med förbättringar och effektiviseringar.

Vid förbättringsarbete är det viktigt att få nya arbetssätt, roller och arbetsuppgifter
långsiktiga och inte hamna tillbaka i gamla vanor efter förändringsarbetets avslut enligt
Sveningsson och Sörgärde (2012, s. 77). För en offensiv kvalitetsutveckling handlar det om att
aktivt förebygga, förändra och förbättra för kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38).
Sveningsson och Sörgärde (2012, ss. 77-79) hänvisade också ett lyckad förbättringsarbete som
Lewin utvecklade i tre steg. Hörnstenarna (se figur 1) används därför i de tre stegen som redskap
för få kvalitetsutvecklingen i förbättringsarbetet. De tre stegen samband med hörnstenarna är
på följande sätt:
1. Upptining innebär en att skapa förståelse för medarbetarna och få med
organisationen för förändringsarbetet enligt Sveningsson och Sörgärde (2014, s. 77). I den valda
organisationen innebär det förbättring inom processfokusering med tydligare roller för
medarbetarna inom processen, tydligare avgränsningar mellan arbetsområden, utveckling av
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ledarskapet och kommunikationen för att förmedla vision, mål och strategier och finna
prioritering av projekt.
Att skapa förutsättningar för delaktighet och ett engagerat ledarskap utgör en stor del i
upptiningsfasen, då det är viktigt att ledarna kommunicerar och skapar trygghet hos
medarbetarna i resultat om att få medarbetarna att engagera sig i förbättringen. När
medarbetarna kan prestera i sitt arbete levereras det ett resultat för kunderna. Att sätta kunden
i centrum innebär att värdesätta sina kunder och tillfredsställa kundens behov om inte överträffa
kundens förväntningar enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 40). Den valda organisationen
värdesätter sina kunder idag och har flertal projekt för att tillfredsställa sina kunder men det
intervjudeltagarna menade är att det är svårt att prioritera vilka projekt ska komma först.

2. Förändringen innebär att förändringen träder i kraft där arbetsuppgifter, roller och
arbetssätt ändras. Sveningsson och Sörgärde (2012, ss. 77-79) skrev att det är viktigt att roller,
arbetsuppgifter och arbetssätt stämmer överens med de normer, värderingar och vision som
gruppen har i organisationen. Den valda organisationen behöver förtydliga rollerna,
avgränsningar i processerna, ledarskapet och kommunikationen.
Att arbeta i process enligt Bergman och Klefsjö (2012, ss. 44-45) tillfredsställer
kunderna. Den valda organisationens nuläge behöver fokusera på att processen förbättras då det
inte finns en styrning som sätter stopp vid avgränsningar mellan arbetsområdena. Bergman och
Klefsjö (2012, ss. 469-470) skrev att processägaren, processledaren och kompetensförsörjaren
är viktiga funktioner i en process. Med processfokusering skapar även möjlighet att uppnå
gemensam vision eftersom det blir tydligare att hur olika medarbetare bidrar till slutresultatet
menade Bergman och Klefsjö (2012, s. 457).
Processägaren är enligt Bergman och Klefsjö (2012, ss. 469-470) ansvarig för de
strategiska besluten rörande processen som innebär bland annat omfattning och
dimensionering. För den valda organisationen innebär det att processägaren blir en av
organisationens ledare/chef med befogenhet att besluta omfattningen av processerna och
dimensioneringen. För att se till att processerna utformas korrekt efter bemanning och
kompetens bör en ledare/chef har rollen och sedan diskutera under ett ledningsmöte och med
sin högra hand som blir processledaren.
Processledaren ansvarar för hur processen styrs operativt som innebär att besluta och
uppfylla de mål som ställts på processen menade Bergman och Klefsjö (2012, ss. 469-470).
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Processledaren är processägarens högra hand. En chef från den valda organisationen bör ha
ansvaret att leda processerna för att sedan kunna vägleda medarbetarna. I nuläget följs inte
processen Framtagning av produkt och det saknas uppföljningar för att kunna förbättra och
utveckla.
Kompetensförsörjarens ansvar är att rätt kompetens finns i processen och utvecklar
medarbetarna genom att ge återkopplingar enligt Bergman och Klefsjö (2012, ss. 469-470). För
den valda organisationen skulle det kunna innebära en ledare (kompetensförsörjare) som
hjälper processledaren att utse rätt kompetens och bemanning till processerna. Ledaren ska
utföra medarbetarsamtal för att utveckla medarbetarna, motivera och ge återkopplingar. Att utse
rätt kompetens på rätt plats i processen skulle även se till att den valda organisationen sätter
tydliga avgränsningar i processen, se till att rollerna respekteras och med hjälp av
processledaren se till att processen styrs mot mål. Jansson och Ljung (2011, s. 119) hänvisade
att det skapas förvirringar när medarbetarnas förväntningar på rollarna inte uppfylls, en
kompetensförsörjare skulle kunna motverka förvirringen. Kompetensförsörjare bör ordna en
projektgrupp, som arbetar med ständiga förbättringar exempelvis eliminera slöseri som finns i
den valda organisationen som är kopplat till Lean.
Heide et al. (2012, s. 145) skrev att en ledare bör förmedla mål och vision för att
organisationen ska bli framgångsrik men även för att medarbetarna ska kunna skapa motivation
och engagemang. Sveningson och Sörgärde (2014, s. 142) skrev kommunikation är ett redskap
för en hållbar kommunikation som hjälper organisationen att bli framgångsrikt. Den valda
organisationen behöver en noggrann kommunikationsprocess då också Heide et al. (2012, s.
145) hänvisade att det krävs för att kommunikation ska lyckas. Intervjudeltagarna, sex av sju,
menade att det inte finns möten i nuläget där det diskuteras vid projekten angående roller, mål
och visioner. Förbättringar för den valda organisationen skulle därför innebära att ha
månadsmöten med ledare och chef där vision, mål och projekt presenteras, avstämningar och
uppföljningar diskuteras. I den valda organisationen innebär även att kommunikationen sker
via interna mejl för att besluta eller dela ut ansvar för projekten. Förbättringsförslag är att hitta
en kommunikationskanal för varje projekt för att ha samma tråd med de inblandade parterna i
projektet. För att uppnå hållbar kommunikation och även vid konflikthantering kan Grundelius
(2015) teorier med fyra dimensioner för hållbar utveckling användas, Djuplyssna till andra,
djupfråga, djuplyssna till sig själv och djuptala.
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3. Återfrysning innebär att stabilisera och bibehålla de nya arbetssätten, rollerna och
arbetsuppgifterna efter att förbättringsarbetet är klart. Anledningen är för att inte gå tillbaka till
gamla arbetssätten som inte fungerat tidigare Sveningson och Sörgärde (2014, s. 77). För den
valda organisationen innebär det att förbättra sina uppföljningar för att kunna se och utvecklas
och veta hur projekten gick i efterhand. Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att
organisationen bör ta möjligheten att utvecklas men också klara av konkurrensen menade
Bergman och Klefsjö (2012, s. 46).
Basera beslut på fakta är en hörnsten som innebär att ha kunskap och fakta för att
analysera och strukturera för att ta ett kvalitativt beslut menade Bergman och Klefsjö (2012, s.
42). Det krävs systematisk insamling av information om kunders behov och önskemål.
Eftersom återfrysning innebär att stabilisera och bibehålla det nya arbetet från förbättringen kan
den valda organisationen använda sig av förbättringscykeln. För ständiga förbättringar tar
organisationen möjligheten att förbättras och utvecklas med hjälp av förbättringscykeln (se
figur 2) som angriper problemet systematiskt och noggrant enligt Bergman och Klefsjö (2012,
s. 228). Förbättringscykeln, kan användas vid de förbättringar som behövs under
förbättringsarbetet och se vad som fungerade och inte fungerade för att säkerställa att det goda
resultatet bibehålls efter arbetet. Förbättringscykeln kan även användas vid projekt som
intervjudeltagare menade att de vill gärna ha uppföljning för att utvecklas.

5.3

Implementeringsplan
Efter att genomfört intervjuer och observationer har organisationens nuläge kunnat

kartläggas samt identifiera förbättringsförslag. För att förbättringsarbetet ska lyckas behöver
individer kvarstanna i det nya tankesätt och arbetssätt med hjälp av tre steg upptining,
förändring och återfrysning enligt Sveningsson och Sörgärde (2014, s. 77). Varje steg hör ihop
med varandra, därför är det viktigt att organisationen följer stegen och följer upp varje steg.
Varje steg är även kopplad med Hörnstensmodellen, se figur 1,

som utgör offensiv

kvalitetsutveckling för att arbeta med helheten av processen.

1. Upptining, att skapa förståelse för förändringen och engagera medarbetarna med
ledningen.
Att skapa förutsättningar för delaktighet och ha ett engagerat ledarskap är två viktiga
hörnstenar att ha med i första fasen vid förändring. Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) menade
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att få med medarbetarna i förändringar skapar även ett lyckat resultat, men det krävs att
ledningen engagerar sig för att skapa helheten. Genom att inkludera medarbetarna och ta in
deras förbättringsförslag till förändringen skapas det motivering och uppfyller de mänskliga
behoven av tillhörighet.
Intervjudeltagarna menade att ett önskemål från ledare och chefer är att skapa tydligare
avgränsningar och tydligare roller som respekteras för att skapa motivering, drivkraft och
effektivisering. Önskemål för kommunikationen i organisationen är att medarbetarna
respekterar mötesstrukturerna och litar på att kollegorna gör sin del. Intervjudeltagarna menade
att de önskar förbättringar, vid projekt och övriga arbeten, att samma person har ansvar för
processen för att ha få överlämningar som möjligt mellan stegen samt eliminera de projekt som
inte skapar värde för kunden.

2. Förändring: skapa processfokusering och sätta mål och förmedla vision.
Bergman och Klefsjö (2012, ss. 469-470) hänvisade till tre roller som har viktiga funktioner
i

en

process

för

att

skapa

processfokusering

processägare,

processledare

och

kompetensförsörjare. Vid förändring bör den valda organisationen fastställa rollerna för att få
ansvarighet i processen Framtagning av produkt men att medarbetarna får en ledare de kan
vända sig till vid förbättringsförslag eller vid frågor om arbetsuppgifterna under projekten. Med
hjälp av rollerna kan sedan den valda organisationen gå vidare med skapa gemensamma
visioner och kommunicera samma agenda för alla berörda medarbetare i processen. Arbeta med
processer innebär att det som produceras ska tillfredsställa kunderna och samtidigt använda så
få resurser som möjligt enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 44).
Den valda organisationen bör även ha mer kontroll på de projekt som skapas och eliminera
dem projekt som inte skapar värde, sex av sju intervjudeltagarna menade på att det finns många
projekt igång samtidigt och gör det svårt att hinna med och prioritera rätt. Att eliminera slöseri
i processen är ett sätt att skapa värde i processen som skapar kvalitet. Bergman och Klefsjö
(2012, s. 590) hänvisade att allt som inte skapar värde för kunderna räknas som slöseri och bör
elimineras för att effektivisera processen. Kopplingar till eliminering av slöseri innebär
förtydliga alla roller inom processen och effektivisera processen för att skapa värde, därmed
avgöra om det nya arbetsområdet bör vara med i processen eller inte. I fasen bör den valda
organisationen även se över hur kommunikationen ska ske under projektet som hjälper
medarbetarna att få rätt information de behöver vid projektens gång. Fem av sju
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intervjudeltagarna menade att det inte finns möten för varje projektet för att diskutera de
problem som kan uppstå.

3. Återfrysning: arbeta med uppföljningar och ständiga förbättringar.
Intervjudeltagarna menade att de inte arbetar med uppföljningar vilket gör att de har
svårt att veta vad som har gått bra och vad som kan förbättras. Anledningen till att de inte
arbetar med uppföljningar är för att det inte avsätts tid. Organisationen bör sätta rutiner vid
avslutande projekt att dokumentera och arbeta med ständiga förbättringar för att se hur
organisationen kan utvecklas. Uppföljningarna kan även innebära att se om rätt kompetens finns
på rätt plats i processen eller om det krävs fler roller eller arbetsuppgifter för att effektivisera
och skapa värde av processen.
Basera beslut på fakta och ständiga förbättringar är två hörnstenar som kopplar till att
arbeta med uppföljningar. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 42) behövs det kunskap och
fakta för att analysera och strukturera för att kunna ta ett kvalitativ beslut. Det innebär att den
valda organisationen bör se över processens nuläge och ta ett beslut om vart avgränsningarna
går i processen. För att arbeta med ständiga förbättringar finns det olika verktyg organisationen
kan använda för att utvecklas enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 46). Förbättringscykeln, se
figur 2, är ett verktyg som kan användas för angripa ett problem i processen och sedan
undersöka och identifiera förbättringar.

5.4

Slutsatser
Syftet med studien var att kartlägga nuläget för den valda organisationens process

Framtagning av produkt och identifiera förbättringsförslag till förbättringsområdet
rollfördelning som utgör i processen. Syftesfrågorna som studien har utgått från vid insamling
av data är:
-

Hur ser nuläget ut för organisationen i processen Framtagning av produkt?

-

Hur kan organisationen arbeta med offensiv kvalitetsutveckling för att få
tydligare rollfördelning i processen?

Resultatet i studien presenterar sammanfattning av material från intervjuerna och
observationerna som har samlats in samt organisationens nuläge. Intervjuerna och
observationerna analyserades efter tre kategorier (projekt och övriga arbeten, kommunikation
och ledarskap). Intervjumaterial och observationsmaterial har sammanfattats under tillhörande
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kategori. Sammanfattningen presenterar intervjudeltagarnas information om rollfördelningen i
processen Framtagning av produkt. Organisationens nuläge presenterar hur processen
Framtagning av produkt ser ut i verkligenheten jämfört med hur den är kartlagd.
Organisationens nuläge visar att ett nytt arbetsområde finns med i processen som inte är
kartlagd, vilket skapar förvirringar och oklara roller i processen. Intervjudeltagarna menade på
att det saknas en person som ansvarar för processen som kan sätta tydliga avgränsningar men
också att det saknas förståelse för varandras arbetsuppgifter.
Vidare analyserades resultatet utifrån hur den valda organisationen kan eliminera
slöseri i processen med hjälp av Lean Management teori från Bergman och Klefsjö (2012). En
koppling med Sveningsson och Sörgärde (2014) förbättringsarbete och Bergman och Klefsjö
(2012) Hörnstensmodellen gjordes för att analysera resultatet för att besvara syftesfrågorna.
Kopplingen gjordes också för att få ett större perspektiv av processen och skapa förståelse än
att skapa en mekanisk syn som inte motiverar medarbetarna och ledningen på den valda
organisationen. Implementeringsplanen utgår från de tre stegen av förbättringsarbetet och
Hörnstensmodellens förutsättningar till att lyckas med förändringen på den valda
organisationen.

5.5

Metoddiskussion
Att grunda datainsamlingen inför studien valde jag analysera förstudien, ett sätt att

basera beslut efter fakta. Eftersom tidigare intervjuer kunde byggas vidare så kunde jag ställa
fördjupningsfrågor för att få mer information om förbättringsområdet och kartlägga nuläget.
För att gå vidare och utveckla förståelsen valde jag att utföra fler observationer för att få chans
till att uppleva det intervjudeltagare hänvisade och se med egna ögon. Observationerna blev en
metod som styrkte intervjuerna.
Resultatet av metoden blev det möjligt att göra en kartläggning på den valda
organisationens nuläge samt identifiera förbättringsförslag och göra en implementeringsplan.
Under studien blev det möjligt att utföra sju intervjuer, två observationer samt
dokumentinsamling. Undersökningen gjordes på den valda organisationens kontor där det blev
möjligt att få mer information vid behov och finnas till hands om intervjudeltagare hade något
mer att tillägga efter avslutad intervju.
Under studien blev det inte möjligt att skapa en kommunikationsplan på grund av tid
och resurs men det blev möjligt att presentera förbättringsförslag på hur roller kan fördelas
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utifrån processtyrningen och förmedla värdet att tänka utifrån process på ett värdeskapande syn
istället för mekanisk syn. Under studien har det även blivit möjligt att presentera en
implementeringsplan som visar hur organisationen ska gå tillväga vid förbättringsarbete och
hur Hörnstensmodellen hänger ihop för att få med delarna att utveckla ledarskap,
kommunikation och klara roller med avgränsningar mellan arbetsområdena utifrån teori och
verklighet.

5.6

Förslag på fortsatt forskning/arbete
Under studien har organisationens nuläge lyfts fram samt presenterats en

implementeringsplan till förbättringsförslagen som organisationen bedömer om de vill följa
upp. Ett fortsatta arbete hade varit att se hur det fungerar i andra processer samt följa upp
åtgärderna vid förbättringar. Studien har lyft ledarskapsperspektivet i organisationen och ett
ytterligare fortsatta arbete skulle kunna vara att studera perspektivet medarbetarnas ansvar i
processen.
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