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Sammanfattning
Syftet med examensarbetet är att kartlägga, förklara, föreslå och följa upp lösningar på
kvalitetsproblem inom ett litet växande It-företag, i ett försök att få kvalitetsbristkostnader att
minska eller helt försvinna. I rapporten innefattas teori om förändringsledning, process- och
kvalitetsledning, processmognad, agila arbetssätt, karaktäristiska drag för It-företag,
projektverktyget DMAIC samt utmaningar för växande företag. Rapporten är en fallstudie som till
övervägande del består av kvalitativa primära data. Data samlas in med hjälp av en kundenkät,
samt observationer och intervjuer med medarbetare och ledning.
Resultatet visar att organisationen brottas med kvalitetsproblem, som innebär att värdefull tid läggs
på att arbeta med saker som inte hade behövts om de gjort rätt från början. Problemen ser något
annorlunda ut beroende på vilken avdelning som granskas. På utvecklingsavdelningen, som arbetar
med stora projekt över lång tid är det framför allt bristande kravspecifikationer från kunderna som
är bekymret. På driftsavdelningen är den främsta problematiken att de inte hinner med att testa så
som de hade önskat.
Slutsatser som kan dras är att det inom det studerade It-företaget finns kvalitetsbristkostnader
relaterade till testning och kravspecificering. En del av orsakerna som ligger bakom problemen är
bristen på struktur och uppföljning. Tre handlingsplaner har upprättats för att komma till rätta med
problemen. En uppföljningsplan är också skapad, som innefattar både uppföljning av statistisk och
återkoppling från medarbetare och kunder.

Nyckelord: förändringsledning, kvalitetsbristkostnader, kvalitetsledning, processmognad,
småföretag, ständiga förbättringar, växande företaget
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Begreppsförteckning

Balsamiq Programvara för skapande av mockups (se definition av mockup nedan)
Feature Karaktäristisk funktion
Mockup Testversion/modell som ger kunden en inblick i hur slutprodukten kommer att se ut
Service level agreement (SLA) Driftsavtal tecknat mellan företag och kund som innebär att
organisationen tar på sig en viss nivå av service gentemot kunden. Avtalen ser olika ut för olika
kunder inom den studerade organisationen.
Stämpling Medarbetarnas tids- och aktivitetsregistrering
Trello/Planner Projektverktyg som är de huvudsakliga verktygen för planering. Trello används på
utvecklingsavdelningen och Planner på driftsavdelningen, men ambitionen är att båda avdelningar
ska använda Planner längre fram.
Trello-/Plannerkort Korten används projektverktygen och representerar ett ärende. Korten
innehåller aktivitetslista, ansvariga, medverkande samt möjlighet att kommentera och meddela om
förändringar.

1. INTRODUKTION
Det första kapitlet behandlar en introduktion av ämnet för rapporten, där
bakgrundsinformation om den studerade organisationen presenteras, liksom kort teori om
växande småföretag, kvalitetsbristkostnader och offensiv kvalitetsutveckling. Introduktionen
lyfter även rapportens problemformulering samt syfte och frågeställningar.

1.1. Inledning
Små företag är en ekonomisk ryggrad för de flesta länder i världen (Abdul Jamak, et al.,
2017). Mikro- och småföretag genererar skatteintäkter såväl som arbetstillfällen. De levererar
också nödvändig service för allmänhet i form av till exempel hårfrisörer, kiosker, låssmeder,
skräddare med mera. Många startar sitt företag med en expertkunskap eller en passion och
har ingen erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Få små företag har nedskrivna planer
och rutiner, men de har ofta en klar mental bild av vart de är på väg.
Vanligt bland småföretag är att ha en låg grad av processmognad och struktur och en hög
grad av flexibilitet (Tomenendal & Raffer, 2017). För att kunna utvidga verksamheten och
växa krävs så småningom att företaget institutionaliseras och struktureras. Beskrivningen
stämmer in på den studerade organisationen, som drivs av två entreprenörer med stor kunskap
inom sitt verksamhetsområde, IT. I diskussioner med, och undersökning av, företaget
framkommer att de har få nedtecknade målbilder och rutiner, men att ägarna ändå har en
relativ klar bild över vilken väg framåt de önskar gå.
Organisationen som studeras är ett småföretag från Sverige som grundades 2002. Det är ett
IT-konsultbolag som består av två avdelningar: Systemutveckling och drift/hosting. På
systemutvecklingsavdelningen (utveckling) specialutvecklar de allt från mindre
webblösningar till kompletta produktionssystem, och sköter även underhållet av systemen.
Driftsavdelningen sköter IT-drift hos stora och små företag samt erbjuder en säker miljö för
kundernas IT-verksamhet, så kallad hosting. Av de anställda arbetar 6 stycken på utveckling
och 3 stycken på drift. Förutom dem finns två ägare, en ekonomiansvarig och en trainee.
Företaget har under 2017 utökat sin verksamhet med tre medarbetare, vilket är en stor ökning
för ett så pass litet företag. De växer och får in nya kunder trots att de inte utför någon
marknadsföring. I dagsläget är de tvungna att tacka nej till kunduppdrag eftersom de inte har
tid att utföra alla jobb som kommer in. Att organisationer växer och utökar sin verksamhet
leder automatiskt till förändring, bland annat ökar kraven på ökad struktur (Grafström, et al.,
2017). Som ledare är det viktigt att förstå vad som driver och håller tillbaka företaget från att
utvecklas i en positiv riktning.
En ytterligare viktig aspekt för alla organisationer är fokus på kvalitet. Att justera fel är
billigare om det görs så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen (Bergman &
Klefsjö, 2012). Förutom den ekonomiska besparingen, anses en felfri produkt mer attraktiv
för företagets kunder, vilket kan generera mer vinst. Det kostar att investera pengar i
kvalitetsförebyggande åtgärder, men att inte göra det kan visa sig än mer kostsamt. Den
kostnad som läggs på felaktiga produkter kallas kvalitetsbristkostnader. I svensk industri
uppskattas kvalitetsbristkostnaderna till 10–30 procent av organisationernas omsättning
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(Bergman & Klefsjö, 2012). Procentsatsen är ännu högre inom organisationer som levererar
tjänster.
Bergman och Klefsjös definition på kvalitet är ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (2012, p. 23). Att
arbeta med kvalitetsfrågor som en integrerad del i arbetet är grunden för att arbeta med
offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Det innebär att arbeta förebyggande
med kvalitetsfrågor, och inte reparera skador i efterhand. Det kräver att värderingar,
arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kvalitet och kundtillfredsställelse.

1.2.

Problemformulering

Organisationen som granskas i rapport befinner sig i ett expansivt skede och står inför ett
behov av att förändra verksamheten för att kunna utöka den. Arbetssätten på företaget är
flexibla och företaget är starkt beroende av kompetenta medarbetare som själva skapar smarta
lösningar. Att inte strukturera upp arbetssätt och rutiner riskerar att göra arbetet mer och mer
tidsödande allt eftersom företaget växer, då tid läggs på att återuppfinna hjulet om och om
igen istället för att hitta synergier mellan olika projekt. Inom organisationen finns en oro över
att de har kvalitetsbrister som de själva inte vet hur de ska hantera. Ett antagande är att de här
parametrarna är sammanlänkade, och att det är möjligt att minska kvalitetsbristkostnaderna
genom att strukturera upp de arbetssätt som ligger bakom kvalitetsproblemen.

1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att kartlägga, förklara, föreslå och följa upp lösningar på
kvalitetsproblem inom ett litet växande It-företag, i ett försök att få kvalitetsbristkostnader
att minska eller helt försvinna.
Följande frågeställningar kommer att användas:
1. Vilka kvalitetsbristkostnader kan finnas på ett litet It-företag?
2. Vilka är orsakerna som ligger bakom kvalitetsbristkostnaderna?
3. Hur kan arbetssätten förändras så att kvalitetsbristkostnaderna minskar eller helt
försvinner?
4. Hur bör förändringar i arbetssätten följas upp?
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2. TEORI
2.1 Den teoretiska bakgrunden
Inledningsvis behandlas aspekter som är utmärkande för det studerade företaget: att de är ett
litet It-företag som växer snabbt. Det teoretiska ramverket består även av förändringsledning,
kvalitets- och processledning, processmognad samt agila arbetssätt som är vanliga inom
produkt- och mjukvaruutvecklingsbranschen.
2.1.1. Karaktäristiskt för It-företag
IT-industrin kännetecknas av snabba innovationer och hård konkurrens (Harter, et al., 2000).
För att överleva måste It-företag utveckla högkvalitativa mjukvaruprodukter vid rätt tid till
rätt pris. En utmaning inom branschen är att nå hög kvalitet utan att utöka produktionstiden.
Ett alternativt sätt att tänka är att kvalitetsförbättringar, snabba ledtider och minskade resurser
kan samverka genom att eliminera defekter och onödigt arbete.
Det primära målet för It-företag är att maximera värdeskapandet för en given investering
(Alahyari, et al., 2017). För att det ska vara möjligt är det viktigt att förstå vad värdeskapande
är och vilka strategier som driver värde och försäkrar värdeskapande. Några av
värdeaspekterna är kvalitet, enkelhet, löpande släpp av programvara och ekonomi.
Ytterligare kvalitetsaspekter presenteras i tabell 1.
Tabell 1 Värdeaspekter för It-företag (Alahyari, et al., 2017):

Leveransprocess med fokus på tid
Kostnad (produkt, projekt)

Uppfattad kvalitet
Faktisk kvalitet (produkt, kod, arkitektur,
stabilitet)
Slutanvändarens prestanda och
användarvänlighet
Kundrelationer
Intäkter, affärsvärde
Icke-funktionella krav, ex design
Positiv attityd, proffsighet, pålitlighet

Processer, arbetssätt och verktyg
Innovation, kunskap om organisationen
Kunskap om framtida värde för kunden
Funktionalitet
Konkurrenskraftigt underhåll

Mjukvaruutveckling är av dynamisk natur (Harter, et al., 2000). Kunder ändrar ofta sina krav
efter att produkten har börjat utvecklas, men de förväntar sig ändå att leveranser ska se utan
förseningar. En konsekvens av det är att testningen ofta blir lidande, och då lanseras
produkten innan den är ordentligt testad. Det kan leda till ett högre antal kvalitetsfel som i
slutändan ändå försenar färdigställandet av produkten. Kostnaden att fixa felen kan bli
märkbart höga. Produkter bör med andra ord levereras i tid, men utan att tumma på kvalitet
och kostnad. Ytterligare hinder för värdeskapande inom It-företag presenteras i tabell 2.
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Tabell 2 Hinder för värdeskapande i It-företag (Alahyari, et al., 2017).

Oklar leveransdefinition – vaga riktlinjer
Långtidsplanering saknas
Inställning hos människor
Onödiga eller otillräckliga tester
Kunder vet inte vad de vill ha

Sen feedback och sena förändringar
Otillräckliga resurser – tid och pengar
Kommunikation
Stress
Beroendet av andra

2.1.2. Organisationsidentitet på ett växande företag
En organisationsidentitet beskriver de centrala, ihållande och utmärkande attribut som
kännetecknar en organisation (Dörrenbächer, et al., 2017). Ofta finns det mer än ett svar på
frågan om vilka attribut som utmärker en organisation. En organisationsidentitet kan delas in
i tre block: de formella drag som organisationen utger sig för att ha, medarbetarnas upplevelse
av organisationen och den identitet som organisationen strävar mot att ha.
Organisationsidentitet är socialt konstruerad av både interna och externa intressenter samt
omgivningen (Stanske, 2017). Vid skapande av en identitet jämför organisationen sig ofta
med liknande företag. Omgivningen skapar legitimitet för identitetselementen, och bistår
därmed med råmaterialet för organisationsidentiteten. Det är därför som även omgivningen
är viktig.
Den mest grundläggande och självklara förändring i ett företag är när det växer
(Dörrenbächer, et al., 2017). Ett växande företag associeras med överlevnad, framgång,
jobbskapande, teknologiska innovationer och vinst. Företag kan växa på olika sätt: genom
att öka sin vinst, sina anställda eller både och. När en organisation växer kan det vara
utmanande för dess identitet. Organisationstillväxt kan nämligen trigga igång
identitetsförändringar. En naturlig länk framträder mellan en organisations tillväxt och
förändringar i identiteten (Stanske, 2017). Förändringar inom en organisation leder till
ifrågasättande av den nuvarande identiteten, som i sin tur leder antingen till att
försvarsmekanismer drar igång eller att identiteten förändras.
Både organisations- och individuell identitet visar motstånd vid förändring (Stanske, 2017).
Vid granskning av hur olika hierarkier ställer sig till förändring framkommer att de personer
som befinner sig lägre ned i företagshierarkin ofta uppfattar förändringar mer negativt. När
företaget ändrar sin identitet ska helst den nya identiteten redan vara fastställd, annars förlorar
individer förtroendet för organisationen. Förändringar inom organisationsidentiteter sker ofta
i flöden, och är inte statiska, vilket gör det svårt att fastställa den nya identiteten direkt.
De viktigaste drivkrafterna bakom ett företags tillväxt är produktkvalitet, kundfokus,
innovation och de anställdas kunskap (Tomenendal & Raffer, 2017). Risker som förhindrar
ett företags tillväxt är brist på motivation bland personalen och otillräcklig struktur. Det här
är något som ledare för ett företag i förändring har god nytta av att förhålla sig till.
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2.1.3. Förändringsledning
Skillnaden mellan en chef och en ledare är att den formella chefsrollen fattar beslut som
medarbetarna ”tvingas” följa, medan eller ledare inte är kopplad till en formell roll och är en
person som medarbetarna väljer att följa (Grafström, et al., 2017). Ledarskapet och
medarbetarskapet är dessutom ömsesidigt beroende av varandra: en chef kan inte leda
medarbetare som inte vill bli ledda. Ledarskapet, i motsats till chefskapet, är en förutsättning
för en inkluderande organisation.
Förändringar är en naturlig del i en organisation (Grafström, et al., 2017). Omvärlden
förändras, och i takt med det behöver organisationer anpassa sig. Det är därför viktigt för
organisationer att ha möjlighet att anpassa sig till ändrade förhållanden. Det finns två olika
grundläggande typer av förändringar, radikala och inkrementella. En radikal förändring har
karaktären av att vara omfattande, medan en inkrementell förändring sker successivt, under
en lång tid. Båda former av förändring kan ha lika stor effekt, ur ett längre tidsperspektiv.
Drivkrafter till att en organisation förändras kan vara både externa och interna (Grafström, et
al., 2017). Externa orsaker kan till exempel handla om ändrad lagstiftning eller teknisk
utveckling och interna orsaker kan vara en ny chef som vill förändra arbetssättet. Likväl som
drivkrafter, finns det även hinder för att genomföra förändringar. Att behålla verksamheten
som den är innebär en trygghet och en stabilitet, det är därför vanligt med motstånd vid
stundande förändringar.
Utöver vikten att fokusera på ledarskapet, är det minst lika viktigt att fokusera på
medarbetarskapet, deras engagemang och det som driver dem (Grafström, et al., 2017).
Ledarskapet uppgift är att se till att personalens idéer och engagemang kan utnyttjas och
kanaliseras i handlingsorienterad riktning. Det är viktigt att poängtera att riktningen,
företaget vision, inte ska vara bara ord, utan att den ska återspegla företagets kultur och
affärsidé så att medarbetarna känner igen sig i budskapet (Armenakis & Harris, 2002).
När en organisation når en viss storlek förändras strukturkraven för att arbetet ska bli effektivt
(Tomenendal & Raffer, 2017). Ett alltför personligt ledarskap som utförs av grundaren eller
en central ledare, som fattar beslut och övervakar allt, kommer förr eller senare inte att
fungera. Om företaget misslyckas med att bygga ett effektivt sätt att leda, förhindras fortsatt
tillväxt. Ledare kan handla på vissa specifika sätt för att stödja företagstillväxt.
Grundaren/Vd:n ska etablera få men tydliga regler och kärnvärderingar, effektiva
kommunikationskanaler samt relevant kunskap hos de anställda. Det är också viktigt att
uppmana till aktivt nätverkande bland personalen.
Att vara tydlig med organisationens mål, värderingar, syfte, normer och vision skapar en
gemensam bild av vilka företaget är och var det är på väg (Tomenendal & Raffer, 2017). Det
tillskriver företaget en explicit och tillgänglig mening. Lika viktigt är den implicit tillskrivna
meningen, en gemensam kunskap som delas av alla inom organisationen, vilka är lättare att
förändra. Det är också viktigt att inom företaget ha en tydlighet gällande ansvarsfördelning,
där beslut gärna får flyttas långt ned i den hierarkiska kedjan.
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Förändringsledning delas ofta in i tre faser, där den första fasen innefattar att göra
organisationens medarbetare redo för förändring och helst stödja den (Armenakis & Harris,
2002). I den andra fasen implementeras förändringen och medarbetarna börjar arbeta enligt
de nya arbetssätten. Det är en testfas, och medarbetarna kan välja att förkasta förändringen.
Den tredje fasen handlar om att institutionalisera förändringen så att den blir norm.
Inom förändringsledning är kommunikationen viktig (Armenakis & Harris, 2002). Fem
huvudkomponenter som kommunikationen bör innefatta är 1) hur den nuvarande situationen
avviker från målbilden, 2) vilka möjligheter som organisationen har att lyckas, 3) den
specifika förändringens lämplighet, 4) vilket stöd som kommer erbjudas under förändringen
och 5) vilka fördelar förändringen får för den enskilda medarbetaren. Olika kommunikationsstrategier inkluderar direkt kommunikation (tal och skrivelser), aktiv medverkan eller att leda
intern och extern information. Aktiv medverkan är förmodligen den mest effektiva metoden
när det gäller att inkludera de fem huvudkomponenterna, eftersom metoden förutsätter
självrannsakan.
Det finns fyra generella infallsvinklar att avgöra huruvida en organisation är redo för
förändring (Armenakis & Harris, 2002). De kan användas en och en eller kombinerade. Ett
sätt är att noggrant gå igenom vad som har kommunicerats under förberedelserna: om alla
fem huvudkomponenter har kommunicerats och vilka kommunikationsstrategier som har
använts. En andra infallsvinkel handlar om att observera medarbetarna för att utläsa deras
reaktioner. Ett tredje sätt är att fråga medarbetarna, antingen en och en eller i små grupper.
Den fjärde och sista infallsvinkeln är att använda sig av medarbetarenkäter, som innehåller
både betygssättande och öppna frågor.
2.1.4. Kvalitets- och processledning
De flesta definitioner av en process hänvisar till en förvandling baserad på förutsägbar och
definierad input, ett linjärt och logiskt flöde, ett antal tydligt definierade och sammanlänkade
aktiviteter samt förutsägbar och önskad output (van Looy, et al., 2011). Ytterligare
kännetecken är att processarbetet är horisontellt eller korsfunktionellt, kräver resurser,
repeterbart och skapar värde för kunder och intressenter. Målet med att arbeta med processförbättringar är dels att utveckla processerna, dels att öka kvaliteten på de producerade
produkterna (Iqbal, et al., 2016). En hållbar utveckling av ett företag kräver kontunerliga
processförbättringar.
Vid processförbättringar granskas fel och defekter som finns i processen. En definition av fel
är att titta på skillnaden mellan ett bör- och ett är-läge som ger negativ effekt (Halldin, 2012).
Det är viktigt att hitta orsaken och orsakskedjan som ligger bakom diskrepansen mellan
nuläge och önskat läge, men även om inriktningen är att hitta orsakerna är det nödvändigt att
utgå från symptomen för att nå dit.
Det finns en skillnad mellan att åtgärda fel och att flytta ribban för vad som betraktas som fel
(Halldin, 2012). Att arbeta med ständiga förbättringar är att hela tiden flytta ribban för börläget (Bergman & Klefsjö, 2012). För att lyckas med det krävs ett tankesätt inom
organisationen som uppmuntrar till delaktighet och engagemang hos alla. Ytterligare viktiga
6

pusselbitar är ledarnas engagemang, att basera beslut på fakta, sätta kunderna i centrum och
att arbeta med processer. De här komponenterna tillsammans kallas Hörnstensmodellen.
Möjlighet till karriärsutveckling och införande av belöningssystem kan vara motiverande
faktorer för medarbetarna (Laureani & Antony, 2017, p. 412). Det har visat sig att framför
allt belöningar som handlar om andra saker än ekonomisk utdelning ger högre motivation.
Det kan vara belönande i sig att skapa en arbetsmiljö som flyter på effektivare och där känslan
ökar av att jobbet som utförs är effektivt och kvalitativt. Att fira framgångar kan också vara
ett sätt att skapa motivation.
Det är viktigt att införa en kultur där fokus ligger på att skapa en kvalitativ produkt för kunden
(Edgeman, 2016). Organisationen ska också vara öppen och mottaglig för förändringar
(Laureani & Antony, 2017, p. 416). Ledningens engagemang är en förutsättning för att
lyckas. Det är viktigt att ledningen allokerar de resurser som behövs för att skicka signalen
att förbättringsarbetet har hög prioritet (Isaksson, 2015). Här är det också viktigt att lägga
resurserna på rätt projekt, vilket kräver ett bra förarbete (Laureani & Antony, 2017, pp. 416417).
En ytterligare aspekt som är viktig att förstår är att kundbehoven inte möts av individuella
avdelningar, utan av en rad processer som skär igenom avdelningar (van Looy, et al., 2011).
Som en konsekvens av det består varje organisation av en rad olika processer, som måste
skapas, ledas och förbättras, kallat processledning.
Inom mjukvaruutveckling har en viktig fråga varit huruvida processförbättringar lönar sig i
termer av högre kvalitet, kortare produktionstid och lägre kostnader (Harter, et al., 2000). Ett
typiskt synsätt hos mjukvaruutvecklare att hellre lansera en felaktig produkt, än att den blir
försenad, eftersom små buggar alltid går att fixa senare. Liksom i alla branscher finns dock
tanken att kvalitetsförbättringar är direkt relaterade till minskade leveranstider och
produktivitet.
Ett flödesschema liknar en processmodell, men är i första hand ”en kedja av aktiviteter”,
medan en process är ”ett nätverk av aktiviteter” (Isaksson, 2016). Ett flödesschema passar en
organisation där förvandlingen från input till output sker i ett slutet system. Att använda
flödesscheman lämpar sig inte vid komplicerade beskrivningar av arbetsflöden. Några
vanliga symboler i ett flödesschema illustreras i figur 1.

Figur 1 Vanliga symboler i ett flödesschema (Isaksson, 2016).

7

2.1.5. Processmognad
Tidigare har konkurrens mellan företag främst handlat om strategiska tillgångar och hur de
används, men det har blivit allt viktigare att omsätta sin kunskap och sina förmågor till
strukturerade processer (McCormack, et al., 2009). Processer ses numera som strategiska
tillgångar och de kräver investeringar och utveckling för att mogna. Det finns en rad olika
mognadsmodeller som utger sig för att steg för steg kunna guida en organisation till en mogen
process. De utgår från att processer har livscykler eller utvecklingsstadier, som tydligt kan
definieras, mätas och kontrolleras över tid. Högre mognadsnivåer resulterar i bättre
resultatkontroll, förbättrade prognoser av mål, kostnad och prestation, effektivt slutförande
av definierade mål samt ökad förmåga hos ledningen att föreslå nya och högre satta
prestationsmål.
De många mognadsmodeller som finns gör det svårt för organisationer att veta vilken de ska
välja (van Looy, et al., 2011). En av modellerna som är populär inom mjukvaruutveckling är
Capability Maturity Model (CMM), som är anpassad till den specifika branschen (Harter, et
al., 2000).
På svenska kallas den Mognadsmodellen och bygger på att en organisation har fem olika
mognadsnivåer (Bergman & Klefsjö, 2012). Tanken är att en organisation går stegvis från en
nivå till nästa, vilket gör att den kan dra lärdom från varje steg. Det går med andra ord inte
att direkt nå den översta nivån i mognadsmodellen. De olika nivåerna och vad som
kännetecknar dem presenteras i tabell 3.
När organisationer ökar sin processmognad ökar även institutionaliseringen när policys,
standarder och organisationsstruktur införs (McCormack, et al., 2009). Ständig processförbättring bygger på många små steg snarare än drastiska förändringar. När processer
mognar rör de sig från ett internt perspektiv till ett externt systemperspektiv. När processen
når högre nivåer ökar organisationens processer sin kapabilitet.
Vid arbete med processmognad är det viktigt att förstå avgörande milstolpar och vändpunkter
i processmognadsarbetet (McCormack, et al., 2009). Det hjälper företaget att besvara frågor
gällande var fokus bör ligga, var fokus inte bör ligga, vad de kan förvänta sig och hur de ska
prioritera. Inledningsvis kan det vara till hjälp att presentera visuellt, anekdotiskt och
kvantitativt bevis, vilka är användbara för ledare som vill göra en resa mot en mogen process.
I processutvecklingsarbetet ingår:
•
•
•
•

Nyckelvändpunkten är lednings- och mätdimensionen. Processmåtten och processen
ska vara definierade och dokumenterade.
Personalen ska tränas i och lära sig kontinuitet.
Användande av processtermonologi, vilket ligger till grund för en processorienterad
företagskultur.
Låta personalen utföra flera olika delar i arbetet, för att lättare kunna erhålla en
helhetssyn.

Mognadsmodeller är användbara i diskussioner och förändringsledning, men saknar den
kvantitativa precision som är nödvändig för detaljerade diagnoser och situationsbedömningar
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(McCormack, et al., 2009). En mognadmodell blir mer användbar om den tillhandahåller
både utvärdering och förbättringsmetod (van Looy, et al., 2011). Det förra stödjer
organisationens identifiering av styrkor och svagheter, samt nu- och bör-läge, och det senare
stödjer att organisationen gör rätt prioriteringar i förbättringsarbetet. Det definierar också vad
som bör utvärderas.
Tabell 3 De olika mognadsnivåerna inom CMM. Fritt ritat med utgångspunkt från (Bergman & Klefsjö, 2012).

Utvecklingsprocessen

Nivå 1
Omogen
Rutiner
saknas eller
är inte väl
definierade

Nivå 2
Upprepbar
Insikt om att
processen är
repeterbar och
ineffektiv

Nivå 3
Definierad
Väl dokumenterad
utvecklingsprocess

Uppföljning

Ingen

Arbetsplanering

Varje enskilt
projekt är
unikt,
skickliga
medarbetare
är den
viktigaste
resursen.
Problem
hanteras akut
Medarbetare
lär inte från
varandra
eller tidigare
projekt

Möjlighet till
spårbarhet med
hjälp av
dokumenthantering
Planering med
hänsyn till
tidigare projekt

Kostnader,
tidsplaner,
funktionalitet
och kvalitet
följs upp
En
projektgrupp
identifierar
vilka
aktiviteter
varje projekt
bör innehålla

Hänsyn tas till
tidigare projekt

Träningsprogram
genomförs

Organisatoriskt
lärande

Processer

Inga eller få
processer är
definierade

Grundläggande
processer finns

Processens
förmåga beror
på personalens
förståelse

Utvecklingsarbete

Sker utan
formellt stöd

Kvalitetssäkring
är en formell
process

Kvalitetsledningssystem
finns

Nivå 4
Förutsägbar
Mått och
stabila
mätmetoder
har
definierats
Med hjälp av
kvantifierbara
mål och mått
med stabila
mätmetoder
Processorienterat
med hänsyn
till mål och
mått

Nivå 5
Optimerad
Ständiga
förbättringar är
naturligt

Orsaker till
variationer
kan
identifieras
och
elimineras
Fakta från
processen
samlas in och
analyseras
regelbundet
Förbättringsarbete bygger
på mått från
processen

Problemorsaker
identifieras med
kvalitetstekniska
verktyg och
elimineras

Med hjälp av
kvantifierbara
mål och mått
med stabila
mätmetoder
Styrning av
organisationens
processer anses
förbättra
verksamheten,
förutsägbarheten
och
effektiviteten.

Ständiga
förbättringar är
en naturlig del av
processarbetet
Finns en budget
för
förbättringsarbete

2.1.6. Agila arbetssätt
Agila projektmetoder är flexibla och relativt ostrukturerade, och arbetssättet kan inte ensamt
nå en hög processmognadsnivå. Ett agilt angreppssätt kan dock kombineras med
mognadsmodeller för att ett företag ska få möjlighet att nå högre nivåer och ändå behålla ett
agilt och flexibelt arbetssätt (Torrecilla-Salinas, et al., 2015).
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En fördel med agila metoder är att det är lätt att anpassa projektmetodiken till kundkraven
(Forsberg, 2017). Projektets mål kan ändras under tidens gång, allteftersom marknaden eller
kundkraven ändras. Metodiken betonar individer och interaktion framför processer och
verktyg, resultat framför dokumentation, samverkan med kund framför
kontraktsförhandlingar samt följsamhet för förändringar framför att följa en plan (Tonnquist,
2016).
Inom det agila arbetssättet Kanban finns 3 grundläggande principer: att visualisera
arbetsflödet, att begränsa pågående arbete (Work in progress) samt att mäta ledtiderna
(Kniberg & Skrin, 2009). För att visualisera arbetsflödet används en Kanban-tavla. Tavlan
består av ett antal namngivna kolumner och dess namn och utseende bestäms helt av de som
ska arbeta med den. Exempel på kolumn-namn kan vara ”Att göra”, ”Igång”, ”Klart”. I dessa
kolumner visas vilka ärenden som befinner sig var i processen. Det kan vara fördelaktigt att
skapa fler kolumner för att det ska vara tydligare hur långt arbetet med ett visst paket har
kommit.
I varje kolumn där det anses nödvändigt ska man skriva in gränser för hur många aktiva
ärenden som får finnas i varje enskild arbetsflödeskolumn (Kniberg & Skrin, 2009). Detta
görs för att hitta flaskhalsar, alltså sådana projekt som tar lång tid att genomföra. Tanken är
att prioriterade ärenden genomförs innan man påbörjar nya ärenden. Om ett ärende är särskilt
svårt hjälps man åt för att få klart det.
Ett annat agilt arbetssätt är Scrum, som innehåller fler element än Kanban. Här de
grundläggande principerna att arbeta i korta iterationer, så kallade sprints, med ett begränsat
antal arbetsuppgifter och inom ett självgående tvärfunktionellt team (Kniberg & Skrin,
2009). Projektteamen bör helst bestå av 5–9 personer. Teamen har dagliga avstämningar samt
regelbundna tillbakablickar efter varje iteration. Förutom teamen finns andra roller som
projektägare och Scrum master.
För att kunna ge en tidsplan till kunderna inom agila arbetsmetoder mäts den genomsnittliga
ledtiden som det tar att utföra en uppgift, ibland kallat ”cycle time” (Kniberg & Skrin, 2009).
Inom Kanban försöker man optimera processen så att ledtiderna blir så snabba och
förutsägbara som möjligt. Detta kan göras via att till exempel justera WIP. Inom Scrum mäts
ledtiderna genom att arbetspaketen delas in i olika sprintar som ofta är 2–4 veckor långa.
Inom varje sprint ska ett antal arbetspaket vara klara. De agila arbetsmetoderna tillåter kunder
att ha större inflytande över arbetsprocessen och innefattar att små releaser släpps ofta istället
för en stor release vid ett tillfälle (Torrecilla-Salinas, et al., 2015). Det gör det enklare för
organisationen att anpassa sig till de föränderliga kraven hos kunderna och på marknaden.
Agila metoder är populära att använda på mjukvaruföretag och bland produktutvecklare.
Trello är ett projektledningsverktyg som tillåter visuell processledning, med hjälp av tavlor,
listor och kort (Ostergaard, 2016). Med Trello skapar användarna tavlor med kolumner fyllda
av kort och korten kan flyttas mellan kolumner beroende på vilken status som ärendet har, se
exempel i figur 2. Premissen är ett samarbete, där gruppmedlemmar kan se projektens status.
Det går att knyta filer till korten, tilldela ägare, skapa aktivitetslistor och deadlines. Trellos
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tydlighet gör att alla med behörighet kan se projektets flöde, kommentera och hjälpa till.
Microsoft har utvecklat en motsvarande programvara i Microsoft Teams kallad Planner.

Figur 2 Exempel på en Trello-tavla.

2.1.7. DMAIC
DMAIC är en projektmetodik som används inom Six Sigma (Klefsjö & Bergquist, 2015).
Det är ett systematiskt angreppssätt lämplig att använda vid förbättrings-arbete i redan
etablerade processer. DMAIC är en akronym för att definiera problemet, mäta, analysera,
förbättra och därefter övervaka processen. Syftet med metoden är att minska redan
existerande kvalitetsbristkostnader, med andra ord justera arbetsprocessen för att minska
kvalitetsproblem. Den fem stegen presenteras i figur 3.

Figur 3 Egenillustrerad figur av de fem stegen inom DMAIC.

2.2.

Tidigare forskning/arbeten

Det finns artiklar skrivna om hur mjukvaruutvecklingsföretag bör hantera balansen mellan
ett agilt arbetssätt och processmognad (Harter, et al., 2000), (Iqbal, et al., 2016), (TorrecillaSalinas, et al., 2015). Det finns även forskning kring hur växande företag kan hantera sina
utmaningar (Abdul Jamak, et al., 2017), (Dörrenbächer, et al., 2017), (Tomenendal & Raffer,
2017) samt de unika förutsättningar som är gällande inom mjukvaruutvecklingsbranschen
(Alahyari, et al., 2017), (Harter, et al., 2000).
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3. METOD
I metoddelen presenteras och motiveras vilka metoder som har använts för att besvara syftet
och frågeställningar. Metodernas validitet och reliabilitet analyseras och etiska ställningstaganden presenteras slutligen.

3.1.

Design av studien

Rapporten kännetecknas av aktionsforskningens fyra element (Denscombe, 2016):
1. Den har en praktisk inriktning, med fokus på att lösa verkliga problem på ett litet Itföretag.
2. Målet är att förändra verksamheten till det bättre, och det i sin tur bidrar till
forskningsresultatet.
3. Det var omöjligt att förutse rapportens resultat, eftersom processen hela tiden byggde
vidare på det resultat som kontinuerligt framkom.
4. En central del i rapporten var att involvera medarbetarna i processen. Det har skett
med hjälp av kontinuerliga intervjuer, observationer på plats samt aktivt deltagande i
workshops.
Rapporten är en fallstudie och fokuserar på att arbeta med systematiskt förbättringsarbete på
en utvald organisation. Den avser att tillhandahålla en djupgående redogörelse för hur
förändringsarbete kan hanteras på ett litet, men växande It-företag. Genom att belysa det
enskilda fallet finns det möjlighet att belysa generellt arbete med systematiskt
förbättringsarbete på små It-företag. Fördelen med den här formen av metoddesign är att den
ger möjlighet att gå på djupet inom ett fenomen, i motsats till om flera enheter studeras
(Denscombe, 2016). En viktig nackdel med att använda sig av fallstudie är dess trovärdighet.
Det kan vara svårt att dra generella slutsatser utifrån ett enstaka fall.
Resultatunderlaget innehåller en blandning mellan kvantitativa och kvalitativa data, där
huvudfokus ligger på kvalitativa data. Att fokus ligger på kvalitativa data beror devis på den
yttre begränsningen att organisationen som studeras inte har skapat så många mått i sina
processer och arbetssätt, vilket gör det svårt att avläsa och jämföra nuvarande och tidigare
prestationer. Fokus ligger också på kvalitativa data eftersom intervjuer och observationer
anses viktiga vid framtagning av nya arbetssätt anpassade just för den studerade
organisationen.
Kvalitativa data användes för att besvara frågeställningarna gällande existerande
kvalitetsbristkostnader, vilka förändringar som behöver göras för att minska eller eliminera
dem och hur förändringarna ska följas upp. De kvantitativa data som samlades in användes
som underlag för att bedöma vilket förbättringsområde som behöver prioriteras och följa upp
effekter av förbättringsarbetet. Detta för att ha en möjlighet att kunna basera beslut på fakta,
en av grundpelarna inom kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012).

3.2.

Datainsamlingsmetod

I rapporten används både primära och sekundära data, där primära data är huvudfokus.
Primära data samlas in för att besvara de fyra första frågeställningarna som handlar om att
belysa vilka kvalitetsbristkostnader som finns på företaget, varför de finns, hur arbetssätten
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kan förändras för att minska eller eliminera dem samt hur de ska följas upp. Som grund för
analysen används den sekundära data som presenteras i teoridelen tillsammans med
resultatet. Att använda redan etablerad forskning gör det möjligt att sätta rapportens resultat
i ett större sammanhang. Primära data samlades in med hjälp av en kundenkät (se bilaga 1),
ostrukturerade samt strukturerade intervjuer (bilaga 2) och observationer.
Resultatet av kundenkäten bakades in i helhetsöverblicken över nuläget, och användes för att
finna vilka förbättringsområden som var mest intressanta att fokusera på utifrån ett externt
perspektiv. Totalt 19 personer på 16 företag svarade på en kundenkät som skickades ut till
totalt 56 personer på 37 företag. 34% av personerna svarade och 43% av kunderna. Enkäten
bestod till stor del av öppna frågor, men respondenter svarade ändå fåordigt på frågorna.
Genom att till stor del samla data med hjälp av intervjuer och enkäter riskerar resultatet att
bli subjektivt (Denscombe, 2016). För att minimera risken för subjektivitet kompletterades
resultatet med observationer på plats och ostrukturerade intervjuer. Observationerna
genomfördes vid ett tiotal tillfällen på den studerade organisationen, genom att
rapportförfattaren befann sig på plats under arbetsdagarna och tog in intryck. Ostrukturerade
intervjuer genomfördes genom att aktivt sitta med valda medarbetare när de arbetade och
ställa löpande frågor. De valda medarbetarna var en representant från respektive avdelningen,
som handledaren valde ut som lämpligast. Ostrukturerade intervjuer genomfördes även
löpande med den ena ägaren på företaget. Resultatet ligger till grund för flödesschemat samt
vad som är karaktäristiskt för företaget under resultatdelen.
De strukturerade intervjuerna skedde genom brevmetoden, som är en skriftlig intervjuteknik
som kan betraktas som motsatsen till en enkät (Berg, 2016). I den får medarbetarna besvara
frågan ”Hur upplever du arbetsförhållandena på Företaget NN?”. I och med den öppna frågan
kan medarbetarna själva bestämma vad de finner relevant. Samtliga medarbetare på de båda
avdelningarna drift och systemutveckling ombads svara och åtta av tio (80%) av de
tillfrågade medarbetarna besvarade brevintervjun, vilket betraktas som ett pålitligt underlag.
En sammanfattning av resultatet presenteras i bilaga 2. Resultatet användes inledningsvis för
att förstå vilka förbättringsområden som är viktiga att fokusera på.
Strukturerade intervjuer genomfördes även med ägarna. 19 frågor ställdes till de två ägarna,
för att fördjupa den kunskap som redan inkommit från medarbetare och kunder. Frågorna
handlar allmänt om synen på företaget, planering, arbetssätt, ledarrollen och stort fokus ligger
på att jämföra nuvarande läge med önskat läge, och finns i bilaga 3. Resultatet av intervjuerna
användes vid inledningen av rapporten för att skapa en bild av företaget.
För att besvara frågan hur arbetssätten kan förändras för att minska kvalitetsbristkostnader
genomfördes en workshop på företaget, där alla anställda medverkade. Under workshopen
diskuterades nuvarande arbetssätt och för- och nackdelar med det, önskat arbetssätt samt vad
som behöver göras för att nå dit. Resultatet av workshopen användes som underlag för de
handlingsplaner som togs fram i resultatdelen.

13

3.3.

Dataanalys

För att reda ut hur arbetssätten kan förändras så att kvalitetsbristkostnaderna minskar eller
helt försvinner, krävs initialt en kartläggning av de arbetssätt som bidrar till flest
kvalitetsbristkostnader. Kartläggning av nyckelarbetssätt och processer skedde med hjälp av
observationer och intervjuer, för att skapa en autentisk och verklighetsöverensstämmande
bild av företagets arbetssätt. Kartläggningen mynnade ut i ett flödesschema, vars riktighet
förankrades på organisationen.
För att reda ut vilka kvalitetsbristkostnader som existerar inom den studerade organisationen
och vilka felorsaker som ligger bakom dem, kartlades kvalitetsbristkostnader med hjälp av
insamlat kvantifierat material, i form av de anställdas interna tidsstämplingar. Deras
stämplingar är beskrivningar av vad de har gjort och hur lång tid det har tagit. Genom att
kvantifiera typ av fel och felorsak är det lättare att göra en bedömning av vilka arbetssätt som
ligger till grund för flest kvalitetsbristkostnader.
De anställdas markerade de stämplingar som under februari och mars 2018 bedömdes vara
en produkt av tidigare misstag från företagets sida. Stämplingar kategoriserades till olika
felkategorier med hjälp av arbetsledaren och kvalitetssäkrades av medarbetarna. Resultatet
presenteras i pivottabeller och histogram. Pivottabellerna presenterar antal fel per kategori
och hur mycket arbetstid som lagts på respektive felkategori. Histogrammen möjliggör
visualisering och prioriteringar av fokus för att få bästa möjliga resultat. Diagrammet visar
felkategorier efter deras relativa antal fel eller felens konsekvenser (Halldin, 2012). Det
innefattar även en ackumulerad kurva som beskriver hur summan av de olika kategorierna
uppnår 100%. På så vis blir det möjligt att utläsa vilka felkategorier det finns flest av och
vilka som kostar företaget mest resurser i form av medarbetarnas tid.
Att mäta stämplingarna gjordes för att få möjlighet att kvantifiera materialet och att basera
beslut på fakta. De arbetssätt som valdes ut att arbeta vidare med, ska inte bara vara de som
känns problematiska, utan även vara de som är vanligast alternativt tar längst tid. Genom att
mäta stämplingar finns även möjlighet att göra jämförelser över tid.
Förutom insamling av kvantifierat material skedde intervjuer med medarbetarna om vad de
upplever är de största bakomliggande orsakerna till de kvalitetsbrister som uppkommer inom
företaget. Det kvalitativa materialet som inkom vid intervjuerna hjälper till att skapa en
helhetsbild av arbetssätten och ska understödja den kvantitativa data som är stommen vid
analys av kvalitetsbristkostnader.
De anställdas egna beskrivning av felorsaker som ligger bakom kvalitetsproblem
presenterades i fiskbensdiagram, ett för respektive avdelning. Det är ett hjälpmedel för att
bena ut problem och utifrån problemens symptom ange tänkbara orsaker kopplade till de sju
kategorierna: maskin, material, människan, metod, miljö, mätning och management (Halldin,
2012). Med utgångspunkt fiskbensdiagrammen, histogram och tabellsammanställningar
genomfördes en workshop på organisationen där förslag till uppdatering av arbetssätten togs
fram i smågrupper, som sedan diskuterades gemensamt.
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Vid prioritering av problem ligger fokus på att identifiera problemen, separera dem, prioritera
dem och tydligt definiera dem (Halldin, 2012). Medarbetarna fick själva i diskussion reda ut
grundorsaker och ta fram förslag på nya arbetssätt. Med hjälp av de förslag som mynnade ut
ur de anställdas diskussioner och den forskning som finns på ämnet, fastställdes en plan för
implementering av nya arbetssätt.
En viktig del i arbetet är att följa upp de förändringar som sker och se om de leder till
kvalitetsförbättringar eller inte. Därför upprättades även en plan för uppföljning av
förändringarna. Uppföljningsplanen utformades i samråd med organisationen och ger dem
en möjlighet att följa upp effekterna av förändringarna och justera arbetssätten ytterligare.
En sammanfattning av metodbeskrivningen finns i figur 4.

Figur 4 Metodbeskrivningen i fyra steg.

3.4.

Reliabilitet och validitet

3.4.1. Reliabilitet
Under arbetets gång är det viktigt att samtliga deltagare svarar oberoende från varandra, för
att få ut det ärligaste svaret för att öka resultatens tillförlitlighet. Under datainsamlingens
gång har ett viktigt fokus varit att skicka ut separata mail till respektive medarbetare, och att
de svarar individuellt för att inte riskera att det influeras av varandras svar.
Medarbetare ansvarar själva för att dels bedöma hur de tycker att det är att arbeta på
organisationen och dels vad de tycker är viktiga kvalitetsbrister. I och med att det finns så
lite statistiska data är det en viktig utgångspunkt i rapporten, men resultatet förstärks också
av den kvantitativa data som påvisas i form av analys och tidsuppskattning av felkategorier
med hjälp av medarbetarnas stämplingar. För att bekräfta bilden av medarbetarnas
upplevelser kan även kunder tillfrågas om sin upplevelse av samma händelse. Det gjordes
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inte av, respekt för kundernas tid och vilja från den studerade organisationen sida att minska
kundernas inblandning i rapporten.
Rapporten vill påvisa hur ett systematiskt förbättringsarbete leder till kvalitetsutveckling hos
en organisation. Metoden bör kunna användas på vilken organisation som helst, men
beroende på vilka svar som inkommer från medarbetar och kunder kan det vara lämpligt att
använda sig av andra typer av verktyg. Studien är dock avgränsad till att omfatta endast en
organisation, vilket påverkar resultatets trovärdighet.
Observation och löpande ostrukturerade intervjuer sker under tiden som medarbetare och
ledning arbetar, för att få en så autentisk inblick som möjligt. De utförs även vid ett tiotal
tillfällen för att kvalitetssäkra resultatet. Rapportförfattaren är ofta placerad på ett ställa i
rummet med minimal störning, men där det ändå finns tillgänglighet att lyssna och betrakta
arbetet.
Kundenkäter och skriftlig insamling av information från medarbetarna sker med hjälp av
samma frågor och formuleringar till samtliga respondenter, för att minimera risken för att en
viss formulering kan påverka svaren.
3.4.2. Validitet
För att studiet av organisationen, dess arbetssätt och dess kvalitetsbrister ska vara trovärdigt,
har stor vikt lagts vid medarbetarnas och kundernas upplevelser samt det som faktiskt
observeras i det dagliga arbetet. Det har också varit viktigt att stödja resultatet med
kvantitativa data som kan påvisa att upplevelserna stämmer överens med verkligheten.
Samtliga delar i resultatet har kontinuerligt stämts av med organisationsmedlemmarna. De
bekräftar en bild av It-företag och växande företags utmaningar som överensstämmer med
forskning inom området. Det är något som kan förstärka rapportens tillförlitlighet och gör
det enklare att dra generella slutsatser.

3.5.

Etiska ställningstaganden

Organisationen som studeras vill förbli anonym i rapporten, därför omnämns de endast som
Företaget NN. Om företaget anges endast information som är gällande för flera andra företag,
för att göra det svårare att spåra vilket företag som medverkar. Företagets kunder är utlovade
anonymitet i kundundersökningen och kommer endast benämnas som litet, medelstort och
stort företag, samt vilken form av kund de är (Bilaga 1). Inte heller medarbetarna omnämns
med namn, och eftersom det är så få som arbetar på driftavdelningen omnämns inte heller
vilken avdelning som medarbetaren arbetar på, med risk för att identiteten kan framkomma
(bilaga 2).
Det är meningen att både kunder och medarbetare ska kunna dra nytta av studien. Kunderna
får bättre kvalitet på köpta produkter och medarbetarna får förbättrade arbetssätt. I rapporten
är det viktigt att det är just medarbetarna som får forma sina arbetssätt, därför är de starkt
involverade under hela processen. Även kundernas önskemål tas i beaktande.
Samtliga som medverkat i observationer, intervjuer och enkäter har meddelats om studiens
syfte, och att det är frivilligt att delta. Syftet med undersökningen har varit tydlig från början
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och avstämningar med medarbetarna har skett löpnade under arbetets gång. Både
medarbetare och kunder har underrättats om rapportförfattarens kontaktuppgifter och är
ombedda att ta kontakt vid eventuella frågor. Medarbetarna får möjlighet att läsa igenom
rapporten innan den publiceras.
Medverkande har informerats om syftet med deras medverkan. Genom att besvara de
muntliga och skriftliga intervjuerna betraktas de medverkande ha givit medgivande att delta,
då medverkan är frivillig. All information samt resultatet av sammanställningen presenteras
löpande för de medverkande för möjlighet till korrigering.
Det finns ingen personlig vinning för rapportförfattaren att vinkla resultatet på ett eller annat
sätt, därför bör forskningsfynden inte styras av subjektivitet. För att stärka resultatets
objektivitet ytterligare, ges medarbetarna möjlighet att betrakta resultatet och tycka till vid
regelbundna avstämningar, för att bekräfta riktigheten i resultaten.
Materialet som ligger till grund för resultat och analys sparas endast i studiesyfte på en
lösenordskyddad plats på en datorhårddisk dit ingen, förutom rapportförfattaren, har tillgång.
Materialet kommer att raderas från datorn när det inte längre behövs, och inget material finns
utskrivet. Data som samlats in används endast för det syfte som angivits i beskrivningen, det
vill säga som underlag för förbättring av arbetssätt, och endast den data som
rapportförfattaren har funnit nödvändig har samlats in under arbetets gång.
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4. RESULTAT
I resultatdelen presenteras det underlag som används för att besvara frågeställningarna i
analys och slutsats. Här presenteras vad som är utmärkande för företaget, något som är ett
resultat av observationer och ostrukturerade intervjuer. Förutom det presenteras kartläggning
av kvalitetsbrister och felorsaker, nuvarande och önskvärt arbetssätt samt plan för införande
och uppföljning av nya arbetssätt på företaget.

4.1. Utmärkande för företaget
Inga konkreta mål och ingen vision finns nedtecknad för företaget. Inför en workshop tog
ledningen fram värderingar, för att medarbetarna att ha i bakhuvudet när de resonerar kring
vad som bör känneteckna de nya arbetssätten. Värderingarna sammanfattades till:
•
•

•
•

Ärlighet Vi ska komma med den bästa lösningen för kunden, även om det kanske inte
innebär att vi tjänar några pengar på det. Vi ska också kunna erkänna fel och brister
på ett bra sätt som skapar förtroende.
Trygghet Kunden ska känna att deras IT-lösning är i trygga händer. Att vi har
kompetent personal och lämnar produkter med god kvalitet. Vi ska löpande
uppdatera, informera och återkoppla till kunden så inte en osäkerhet infinner sig hos
denne. Leveranstider ska hålla.
Flexibilitet Vi ska kunna erbjuda ett sortiment med lösningar för kunden med
”enklare” och mer ”avancerade” lösningar för att kunna skräddarsy lösningarna för
kundens behov och plånbok.
Framtid Vi ska stötta kunden och hjälpa denne att kunna ta till sig de nya rön och
tekniker och de möjligheter som dessa ger. Det är viktigt att vi inte hamnar i
förvaltningsläge jämtemot kunden.

Företaget NN har nischat sig på marknaden för att minska konkurrensen något. Dessutom
har de jämförelsevis låga timpriser för konsulter. Det gör att de tar ut relativt låga priser för
sina tjänster, vilket även medför att medarbetarna har något lägre löner än vad, framför allt
systemutvecklare, erbjuds i storstadsregionerna. Trots det är personalomsättningen låg.
De allra flesta anställda på företaget är män, alla utom en. Det är ett mansdominerat yrke och
det var varit svårt att rekrytera kvinnor, särskilt till en så liten ort som företaget är verksam i.
Medarbetarnas sammanhållning förstärks av det gemensamma tekniska intresset som verkar
finnas hos alla tekniker och utvecklare på företaget. Även ägarna har en teknisk bakgrund,
och den ena ägaren arbetar numera med produktutveckling.
Kännetecknade för företaget är även det flexibla arbetssättet. De arbetar med agila metoder,
och har få nedtecknade rutiner och ingen kartlagd processbeskrivning. Varje projekt och kund
på företaget betraktas som unikt. Inställningen är ändå att det går att dra nytta av enskilda
lärdomar från projekten.
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4.2. Nuvarande arbetssätt
Det nuvarande arbetssättet kartläggs med hjälp av observation och intervjuer. Efter att ha
observerat arbetet på drifts- och utvecklingsavdelningen sammanställs ett flödesschema över
huvudprocessen, som handlar om att ta emot och hantera beställningar från kund.
Flödesschemat presenteras i figur 5.

Figur 5 Flödesschema Hantering av beställningar på Företaget NN. Illustrerad i samråd med drifts- och
utvecklingsavdelningen på Företaget NN.

På företaget hanteras beställningar och projekt i projektverktygen Trello och Planner, som
fungerar ungefär på samma sätt. Arbetet med de olika projekten kan följas med hjälp av att
ett kort skapas per projekt/ärende. Ett kort innehåller en aktivitetslista, vem som är ansvarig,
tidsplanering, möjlighet att kommentera vad som har utförts. Korten flyttas mellan olika
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kolumner från vänster till höger, där kolumnen till vänster innehåller beställningar i tidigt
skede och kolumnen längst till höger är slutförda projekt redo att arkiveras.
Respektive avdelning håller veckovisa avstämningar på avdelningsmöten. Där gås samtliga
projekt igenom, och medarbetarna stämmer av vad som är gjort och vad som ligger i pipeline.
Det görs genom att tillsammans titta på och uppdatera projekttavlorna. Driftsavdelningen
arbetar med Planner och utvecklingsavdelningen med Trello i dagsläget, men även
utvecklingsavdelningen ska övergå till Planner inom en nära framtid. Mötena har ingen
egentlig agenda, förutom att gå igenom och stämma av projekttavlorna, som är en stående
punkt.
Den huvudsakliga kommunikationen på företaget sker via internchatter, det finns dels
avdelningsspecifika och dels företagsinkluderande chatter. Förutom chatterna sitter samtliga
medarbetare i samma rum i ett öppet kontorslandskap, så det är lättillgängligt med snabba
avstämningar. Kommunikation per avdelning sker även på de nämna veckomötena.
4.2.1. Driftsavdelningen
Korten som finns i Planner prioriteras av arbetsledaren. Det är också arbetsledare som ger
kunderna en uppskattad tid för när ärendet ska vara klart. Uppskattad deadline anges i
respektive kort. Vem som blir tilldelad att hantera ärendet bestäms tillsammans i gruppen
under veckoplaneringsmötena.
Som komplement till Planner, där de lite större projekten finns samlade, behöver
driftsavdelningen också hantera driftsärenden som ska lösas inom ett visst antal timmar,
beroende på vilket serviceavtal olika företag har, så kallade Service Level Agreement (SLA).
Det finns ett system för att registrera SLA-ärenden, men det används inte idag.
Flera gånger om dagen inkommer snabba ärenden där kunder ringer eller mejlar in om små
och stora tekniska problem. Idag använder de sig inte av något större organiserat system för
att hantera dessa ärenden. I mejlen flaggar de vem som har tagit hand om ärendet, och mejlet
arkiveras när ärendet är utrett. Ärenden som inkommer via telefon antecknas endast enligt
den anställdas personligt föredragna sätt. När det ringer avbryter driftsteknikerna ofta ärendet
de håller på med och hanterar det nya ärendet direkt, något som gör att de får många avbrott
per dag.
4.2.2. Utvecklingsavdelningen
På utvecklingsavdelningen har vissa kunder möjlighet att själva lägga in nya kort i Trello och
se hur arbetet fortskrider med olika aktiviteter. Det är något som medarbetarna på Företaget
NN föredrar framför mejl- och telefonkontakt, om det sköts på ett bra sätt. De har en Trellovy per respektive kund, och den ser olika ut beroende på kundens behov.
Idag arbetar avdelningen med hjälp av tidsuppskattningar baserade på en vag
kravspecifikation/projektunderlagmall. Kunder beställer ofta jobb genom att skapa kort till
projektverktyget. När medarbetarna börjar arbeta med ett kort kontaktar de kunden, samt
flyttar över kortet till aktuell kolumn. När arbetet har utförts ska det testas innan det
implementeras skarpt. Kunden informeras då via mejl eller telefon att testa produkten. Vid
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behov revideras programvaran, utifrån testresultatet. När kunden gett leveransgodkännande
släpps programvaran i skarp miljö.
Ofta arbetar avdelningen i team, som har hand om en stor kund. Teamen består av 2–3
personer. Det finns även enstaka projekt där medarbetarna arbetar själva. De arbetar i team
för att kunna hjälpa varandra och för att göra verksamheten mindre sårbar ifall någon skulle
bli sjuk.
4.2.3. Ledningen
Företagets ledning består av två ägare och den ekonomiskt ansvariga. När ledningen träffas
är det ofta informella möten, där de tar en promenad och diskuterar företagets nuvarande
position och framtid. Den ena ägaren är grundaren till företaget, och han har numera stigit
ner från ledarrollen jämtemot medarbetarna och arbetar med produktutveckling. Den andra
ägaren är den som arbetsleder de båda avdelningarna. Han brinner för sitt jobb och säger
själva att det upptar merparten av hans liv. Han har en ambition att hitta en ny arbetsledare
till respektive avdelning, men har ännu inte stött på rätt person.
Företaget går bra, och deras vinst har ökat mer och mer de senaste åren. Ekonomiska
sammanställningar sker månadsvis och utförs av ägaren/arbetsledaren. Har vissa fastställda
kriterier uppfyllts vad gäller månadens resultat, bjuds medarbetarna på tårta. Det är ett sätt
att visa uppskattning för medarbetarnas arbete och att sporra dem.

4.3. Kartläggning av kvalitetsbrister och felorsaker
Det förbättringsområde som har högst prioritet visar sig, genom en kundenkät (se bilaga 1)
samt intervjuer med medarbetare (bilaga 2) och ägare, vara att motverka de kvalitetsproblem
som finns på företaget. Tid som läggs på att reparera tidigare misstag uppnås till
uppskattningsvis cirka 84 timmar på utvecklingsavdelningen och cirka 26 timmar på
driftsavdelningen, under perioden februari till mars 2018. Förutom det följer konsekvensen
av minskad kundtillfredsställelse, vilket är en svårare siffra att kvantifiera. I dagsläget är det
problemet litet då kundenkäten visade att samtliga kunder är nöjda eller mer än nöjda med
företaget (bilaga 1).
För att hitta orsaken till kvalitetsproblem genomförs insamling och analys av de anställdas
stämplingar. Stämplingarna är de anställdas tidsregistrering, där tid, kund och ärende
registreras. De anställda väljer själva ut vilka stämplingar som är resultat av ett
kvalitetsproblem. Kvalitetsproblem definieras som ”stämplingar som kunde undvikits om
man från Företagets sida hade gjort rätt från början”. De felorsaker som de anställda själva
hittar presenteras i fiskbensdiagram separerare per avdelning, i figur 6 och 7 nedan.
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Figur 6 Fiskbensdiagram stämplingar från driftsavdelningen.

Figur 7 Fiskbensdiagram stämplingar från utvecklingsavdelningen.

4.3.1. Driftsavdelningen
Driftavdelningens kvalitetsproblem handlar främst om bristande testande och mottagningstest. Det handlar med andra ord om fel som skulle kunna undvikits om produkten hade testats
bättre, innan den kom till kunden, alternativt testats tillsammans med kunden när produkten
släpptes. Övriga kategorier som framkommer handlade bland annat om efterföljande av
rutiner och brister i dokumentationen och bristfälliga rutiner. Samtliga kategorier,
sammanfattade i antal förekomster, tid för respektive kategori och andel tid per kategori finns
presenterade i tabell 4 och figur 8.
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Tabell 4 Kategorisering av kartlagda kvalitetsbrister på driftsavdelningen.

Kategorier

Antal förekomster

Summa tid

Andel tid

Bristande dokumentation

2

0:45:00

2,89%

Bristande efterföljande av rutin

5

9:38:00

37,17%

Bristande rutiner

2

4:34:00

17,62%

12

4:40:00

18,01%

Information till kunden

1

0:45:00

2,89%

Nybörjarfel

1

0:10:00

0,64%

Oklart
Saknas internutveckling av syslog
programvara

2

0:44:00

2,83%

1

4:04:00

15,69%

Uppföljning av avtal/certifikats utgång

2

0:35:00

2,25%

28

25:55:00

100,00%

Bristande testning/mottagningstest

Totalsumma

Not. Kartläggning av kvalitetsbrister gjorde med hjälp av underlag från medarbetarnas stämplingar, där de själva
kategoriserade de stämplingar som kunde undvikits om företaget gjort rätt från början. Stämplingar och felorsaker
kategoriserades sedan enligt följande kategorier.

Figur 8 Histogram som visar vilka kategorier som bör prioriteras vid förbättringsarbete på driftsavdelningen
baserat på antal förekomster per felorsak.

När stämplingar har kartlagts samlas alla medarbetare för att diskutera problemen på
avdelningen. I diskussioner framkommer att det problem som medarbetarna tycker har högst
prioritet på driftsavdelningen är bristande testning/mottagningstest. Problemets symptom är
missnöjda kunder samt att tekniker får avbrott i sitt arbete och får gå tillbaka till ett ej
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färdigtestat arbete som de trodde att de redan var klara med. Problemet uppträder främst vid
tidsbrist och stress hos personalen. Stressen tros bero på bristande planering.
4.3.2. Utvecklingsavdelningen
På utvecklingsavdelningen visar resultatet av analys av stämplingar att det är bristande
förstudie och kravspecifikation som ligger bakom de flesta kvalitetsbristkostnaderna.
Resultatet sammanställs i tabell 5 och figur 9.
Tabell 5 Kategorisering av kartlagda kvalitetsbrister på utvecklingsavdelningen.

Kategorier

Antal förekomster Summa tid Andel tid

Bristfällig dokumentation drift

1

0:14:00

0,28%

Bristfällig förstudie

21

20:03:45

23,90%

Bristfällig kravspec

28

32:21:42

38,55%

Bristfällig testning

28

14:27:57

17,23%

1

0:33:00

0,66%

Oklart
Bristfälliga rutiner

11

16:16:06

19,38%

Totalsumma

90

83:56:30

100,00%

Not. Kartläggning av kvalitetsbrister gjorde med hjälp av underlag från medarbetarnas stämplingar, där de själva
kategoriserade de stämplingar som kunde undvikits om företaget gjort rätt från början. Stämplingar och felorsaker
kategoriserades sedan enligt följande kategorier.

Figur 9 Histogram som visar vilka kategorier som bör prioriteras vid förbättringsarbete på utvecklingsavdelningen
baserat på antal förekomster per felorsak.
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När stämplingar har kartlagts samlas medarbetarna i två grupper för att diskutera problemen
på avdelningen. I diskussioner framkommer att det problem som medarbetarna tycker har
högst prioritet på utvecklingsavdelningen är bristande kravspecifikation. Problemets
symptom är hög tidsåtgång i projekt, att kundernas förväntningar inte uppfylls, att
kravspecifikationen ändras löpande under projektet och att fel saker blir gjorda på fel sätt.
Problem med bristande kravspecifikation har sitt ursprung vid projektets start, men följer
med under hela projektens gång, fram tills kunden eller företaget inser att det blivit något
missförstånd. Problemen uppträder framför allt i nya projekt där specificeringen är oklar eller
där kunderna inte är vana att arbeta med kravspecifikationer, men förekommer även i
merparten av projekten i olika hög grad.
I diskussionerna framkommer att det från medarbetarnas sida är viktigt att känna till de
begränsningar som finns i kring de egna kunskaperna, att vara ödmjuk och inte ta saker för
givet. Medarbetarna själva tycker att de ibland ställer för låga krav på att kravspecifikationen
ska bli rätt från början eftersom de inte vill upplevas som besvärliga jämtemot kunderna.
Ibland händer att kunderna faktiskt inte kan besvara frågorna som bör besvaras i
kravspecifikationen, antingen för att de inte har kunskapen eller för att de själva inte riktigt
vet hur de vill ha det. Det kan också vara så att medarbetarna har svårt att förklara för
kunderna på ett lättförståeligt sätt. För att avhjälpa de här problemen är det fördelaktigt att
använda sig av så kallade mock-ups, som illustrerar en prototyp av produkten i ett tidigt
skede.

4.4. Arbetssätt för att minska kvalitetsbristkostnader
Efter att ha kartlagt de nuvarande arbetssätten och fastställt kvalitetsproblem, samt potentiella
orsaker till dem är det dags att ta fram nya arbetssätt för att minska kvalitetsbristkostnader
och kvalitetsproblem. En åtgärd som införs omgående är att mäta tiden för kvalitetsbristkostnader direkt i stämplingsprogrammet. När medarbetarna stämplar tid, finns det
numera ett fält de ska fylla i ifall stämplingen kunde undvikits om företaget gjort rätt från
början. Det gör det möjligt för organisationen att följa upp hur mycket tid som läggs på
kvalitetsproblem, skapa och följa upp mål.
4.4.1. Driftsavdelningen
Ett par åtgärder som utförs direkt är att införa nya kolumner i Planner på driftsavdelningen.
Innan kolumnen ”slutförda” läggs kolumnerna ”Interntest” och ”Mottagningstest” till.
Tanken är att det ska vara en ytterligare påminnelse för medarbetarna att produkten behöver
testas innan den släpps till kunden.
Det som medarbetarna tycker är viktigt att behålla i nuvarande arbetssätt är att alla på
driftsavdelningen ska kunna ta emot ärenden och vara tillgängliga för kunderna. Det är också
viktigt för dem att behålla den service som finns idag gentemot kunderna, där de vid mindre
ärenden stämmer av med kunden direkt kring vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att
lösa problemen. En ytterligare viktig sak att behålla i nuvarande arbetssätt är de nyligen
införda kolumnerna ”Interntest” och ”Mottagningstest” av ärenden i Planner.
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Några utvecklingsområden som driftsavdelningen omedelbart hittar är möjligheten att
prioritera vem som hanterar flest kundsamtal, planering av arbetstid så det alltid finns någon
som inte sitter med större projekt samt att ha möjlighet att enbart ta emot kundärenden, och
be kunden att få återkomma. För att kunna prioritera ärenden enligt kundernas serviceavtal
krävs en SLA-lista (Service Level Agreement). Det är bra om SLA-listan är kompatibel med
ett system de redan arbetar med för att slipp arbeta i ännu en miljö. De arbetar redan i en rad
skilda miljöer som Planner, mejlen och Customer-portalen, vilket upplevs osmidigt eftersom
det är lätt att glömma bort att titta på alla ställen.
De betonar också att det skulle vara fördelaktigt att förbättra överlämnandet till kund efter
avslutat arbete. De upplever att det ofta är det bättre med ett samtal än mejl. Stress och
splittrade arbetsuppgifter gör att det ibland är en aktivitet som prioriteras ned.
4.4.2. Utvecklingsavdelningen
Medarbetarna tycker att som är viktigt att behålla i de nuvarande arbetssätten är
leveransgodkännande från kund, ett bra verktyg för tvåvägskommunikation mellan kund och
leverantör (Trello/Planner), snabba feedback-cykler och tillgång till testmiljöer.
Utvecklingspotential i de nuvarande arbetssätten är att ställa högre krav på initial
kravspecifikation, att medarbetarna är mer inblandade vid kontakt med nya kunder och
framtagning av nya kravspecifikationer, införande av mockup-verktyg för att kunna
kommunicera bildligt med kunden samt få fler kunder att inse nyttan med Trello/Planner.
I framtiden önskar avdelningen få in bättre kravspecifikationer tidigare i projekten, bättre
utnyttjande av projektunderlag, införa snabba snäva feedback-cykler med testmiljöer och
införa nya funktioner, features. De vill tänka bredare kring features och ställda sig frågorna
Vad ska kunden använda det till? Hur passar det in i deras bredare verksamhet? Vet kunden
verkligen vad den vill ha?
För att nå dit krävs att företaget säljer in fler testsajter, uppmuntrar kunden att spela en större
roll i utvecklingen, äga sin produkt och spela en större roll vid kravspecificeringen samt att
ha uppstartsmöte med nya kunder för att få en bred genomgång av deras verksamhet.
4.4.3. Ledningen
Företaget står inför en så pass hög tillväxt att det blir svårt för den ena ägaren att arbeta vidare
som både arbetsledare för de båda avdelningarna, ansvarig för företagets utveckling och
ansvarig för den initiala kundkontakten. Han kommer så småningom bli tvungen att lämna
över delar av ansvaret, och öka sin tilltro till medarbetarna. Exempel på hur det kan göras är
genom att släppa över ansvaret för nya kunder till medarbetarna i ett tidigare skede och låta
medarbetarna ta ett större ansvar för att utforma kravspecifikationen och lära känna
kundernas verksamhet.
Ledningen bör även etablera tydliga regler och kärnvärderingar. När organisationen har
förtydligat mål, värderingar, syfte normer och vision skapas en gemensam bild vilka företaget
är och vart de är på väg. Det är fördelaktigt för att motivera personalen och stärka känslan av
samhörighet.
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Ytterligare åtgärder för att påbörja arbetet mot ett mer strukturerat och processorienterat
arbetssätt är att låta medarbetarna få en bättre bild av helheten på företaget och uppmana dem
till tvärfunktionellt nätverkande. Eftersom ingen av ledarna har gått ledarskapsutbildningar
kan även det vara nyttigt, särskilt i det expansiva skede som företaget befinner sig i nu.

4.5. Plan för införande och uppföljning av nya arbetssätt
För att implementera de önskade förändringarna i arbetssätten sammanställs handlingsplaner
tillsammans med representanter från respektive avdelning. Den innehåller mål och aktiviteter
kopplade till respektive mål, ansvariga, deadlines samt möjlighet att fylla i vilket datum
förändringen är införd. Det finns en handlingsplan för respektive avdelning och en för
ledningen.
4.5.1. Planer för införande av nya arbetssätt
För att implementera de nya arbetssätten ta en handlingsplan fram för respektive avdelning
samt för ledningen. Handlingsplanerna har sin utgångspunkt i input från intervjuer,
observationer och workshops. I fet stil markeras det övergripande målet, som följs av en rad
aktiviteter som tilldelats en ägare och en deadline. Handlingsplanen har tagits fram av
rapportförfattaren tillsammans med representanter för avdelningarna och ledningen.
Aktiviteterna beskriver noggrant vilka steg som bör tas för att nå målet.
Tabell 6 Handlingsplan för införande av nya arbetssätt på driftsavdelningen.

Mål/Aktivitet
Skapa ett effektivt system för
prioritering av inkomna
kundsamtal
- Ställ in
administrationsrättigheter för
telefoninställningar
- Införa dagliga avstämningar
om vilka som behöver ligga
längre ned i telefonkön under
morgondagen
- Dagliga rapporteringar i
driftschatten
- Följ upp införande av dagliga
avstämningar och justera efter
önskemål
Planering av arbetet så att det alltid
finns någon som inte sitter med
större projekt
- Planera arbeten så att minst en
person är ledig från ett stort
projekt under dagliga
avstämningar
- Dagliga rapporteringar i
driftschatten

Ansvarig

Deadline

Rikard

22 maj

Robin

23 maj

Robin/Jerry/
Mikael
Robin

23 maj

Robin

Robin/Jerry/
Mikael
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Slutet av
juni

Infört

-

Följ upp förändringar av
arbetsplanering genom
avstämning om arbetsbörda på
driftsmöten och korrigera
planering vid behov
Skapa ett lättarbetat system för att
registrera mottagna kundärenden –
en SLA-lista med funktion att hålla
reda på kundärenden
- Kalla till möte mellan drift och
Rikard gällande önskad
funktion av SLA-system
- Uppdatering av SLA-system
enligt önskemål från möte
- Test av nytt SLA-system
- Implementering av nytt SLAsystem
- Uppföljning av nytt SLAsystem
Bättre testning av projekten
- Införa kolumner i Planner:
Interntest/mottagningstest
- Följ upp om det fungerat
genom att analysera och följa
upp stämplingar
Införa obligatorisk avstämning med
kunden
- Lägg till en aktivitet i korten
på lämpliga projekt som heter
”Stäm av med kunden”
- Följ upp hur frekvens av
avstämningar genom att
granska korten
Införa Kanban-system i Planner
- Under ett veckomöte: Bestäm
hur många kort som får befinna
sig i respektive kolumn
- Bestäm vilka kriterier som bör
uppfyllas för att ett kort får
flyttas till nästa kolumn
- Sortera alla ärenden efter hur
akuta de är
- Försök få korten ungefär lika
stora för att få bättre möjlighet
att mäta ledtider

Robin

Rikard

22 maj

Rikard

Sommaren

Robin
Robin
Robin

Klart

Klart

Rikard

Månadsvis

Robin/Jerry

9 maj

Rikard

Månadsvis

Gruppen

Hösten

Gruppen

Arbetsledare
Gruppen
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Klart

-

Mät ledtider
Gruppen
Följ upp hur arbetet går och Arbetsledare
justera enligt synpunkter

Tabell 7 Handlingsplan för införande av nya arbetssätt på utvecklingsavdelningen.

Mål/Aktivitet
Bättre kravspecifikationer tidigare i
projekten
- Medarbetare får en Forms-genomgång
- Formulär skapas i Forms. Om det är
möjligt: anpassa formulär efter typ av
ärende (till exempel ”Buggar”, ”Nya
projekt”). När det gäller nya Features:
fråga efter syfte.
- Formulär testas på en kund
- Formulär implementeras på andra kunder
-

Följ upp hur det nya formuläret fungerar
genom avstämning på veckomöten samt
fråga berörda kunder och korrigera efter
eventuella synpunkter
Bättre utnyttjande av kravspecifikationen
- Inför en aktivitet i varje kort, som innebär
att granska projektunderlaget. Ställ krav på
kunderna att vara tydliga med vad de vill
- Testa på en kund
- Följ upp utnyttjande av kravspecifikation
Sälja in fler testsajter/testmiljöer
- I framtida offerter ska testsajter ingå
- Kartlägga vilka nuvarande kunder som
behöver testsajter
- Utvärdera hur nuvarande kunder ska kunna
införa testsajter
Få fler kunder att använda Trello/Planner
- Utbilda kunder i Planner i samband med
365-utbildning
- Följ upp hur många kunder som går över
till användande av Planner
Standardisera namn på Trello/Plannerkolumner
- Input från medarbetarna (ha med
”Mottagningstestas” och ”Interntestas”
- Ta fram ett förslag
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Ansvarig

Deadline

Rikard
Frank

22 maj
30 juni

Frank
Rikard/
Gruppen
Rikard

Hösten
Hösten

Frank

18 maj

Hösten

Frank
Rikard
Rikard
Gruppen
Rikard

Rikard

Löpande

Rikard

Månadsvis

Jonathan

17 maj

Jonathan

24 maj

Infört

- Förankra förslaget
- Implementera förslaget
- Följ upp förändringen
Införande av Mockup-verktyg
- Demonstrera Balsamiq
- Skapa en manual för användning –
gemensamt dokument med anteckningar
- Använda Balsamiq vid enklare Mockups
- Följ upp användning av Mockups

Jonathan
Gruppen
Rikard

31 maj
1 juni
21 juni

Rikard
Gruppen

19 juni
19 juni

Avdelningen
Rikard

19 juni
Hösten

Tabell 8 Handlingsplan för införande av nya arbetssätt på ledningsnivå.

Mål/Aktivitet
Initial kundkontakt: Större inblandning
av medarbetare i ett tidigare skede
- Förbättra uppstartsmöten med nya
kunder för bredare genomgång av deras
verksamhet
- Följ upp hur uppstartsmöten går och
korrigera efter eventuella synpunkter
Uppmana till aktivt nätverkande bland
personalen
- Planera aktiviteter utanför arbetstiden
Förtydliga organisationens mål,
värderingar, syfte, normer och vision
- Ledningen diskuterar organisationens
mål, värderingar, syfte, normer och
visioner
- Anteckna vad ni kommer fram till
- Förankra hos medarbetare och kunder
Genomgå ledarutbildning
- Avgör vilka som bör gå på
ledarutbildning
- Hitta en lämplig utbildning och boka in
relevanta
- Genomför utbildning
- Utvärdera utbildning
Rekrytera arbetsledare
- Söka efter lämplig personal till
arbetsledarrollen
- Anställ lämplig person
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Ansvarig

Deadline

Rikard

15 maj

Rikard

Löpande

Rikard

Löpande

Rikard/Erik/
Jenny

Sommaren

Rikard
Rikard

Sommaren
Sommaren

Rikard

Sommaren

Rikard

Hösten

Rikard
Rikard

Hösten/Våren
Hösten/Våren

Rikard
Rikard

Infört

4.5.2. Plan för uppföljning av nya arbetssätt
Planen för uppföljning innefattar tre element: att följa upp medarbetarnas stämplingar, att
följa upp de nya arbetssätten med medarbetarna under en workshop samt att följa upp de nya
arbetssätten med kunderna under kundluncher. Planen sammanfattas i tabell 9. Succesivt som
synpunkter kommer in förändras arbetssätten ytterligare för att optimeras.
Tabell 9 Sammanfattning av plan för uppföljning av nya arbetssätt.

Typ av uppföljning
Kvantitativ

Tillvägagångssätt
Följ upp avvikande
stämplingar månadsvis

Medarbetare

Genomför Worskhop var sjätte
månad
Uppföljning på veckomöten

Kunder

Genomför kundluncher
Direktuppföljning vid
förändringar som påverkar
kunden

Syfte
Följa upp resultat av ändrade
arbetssätt
Se varför kvalitetsproblem oftast
framträder
Följa upp uppfattning kring
ändrade arbetssätt
Arbeta med ständiga förbättringar
Involvera medarbetare
Följa upp uppfattning kring
ändrade arbetssätt
Skapa bättre relation med
kunderna

4.5.2.1. Kvantitativ uppföljning
Ett sätt att mäta huruvida förändringarna har effekt eller inte är att mäta förändringar i tid
som läggs på att rätta till tidigare misstag. Det kan göras genom att studera och mäta de
stämplingar som medarbetarna har markerat när de rapporterar sin tid.
Redan i april månad sjönk antalet timmar från cirka 52 timmar för februari och cirka 58
timmar för mars, till strax under 30 timmar, vilket är en förbättring med nästan 50%.
Företaget bör fortsätta följa upp stämplingarna och se hur de utvecklar sig under en längre
tid.
Tabell 10 Uppföljning av tid som läggs på kvalitetsproblem som kunde undvikts.

Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Drift
10 h 46 min
15 h 9 min
5 h 41 min

Utveckling
41 h 8 min
42 h 48 min
24 h 9 min
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Sammanlagt
51 h 54 min
57 h 57 min
29 h 50 min

4.5.2.2. Uppföljning med medarbetare
Uppföljning med medarbete ska ske med hjälp av en workshop var sjätte månad, liknande de
som genomförts under rapportens genomförande. Workshopen genomförs i fyra steg och
inledningsvis sker en diskussion om hur medarbetarna uppfattar de redan implementerade
förändringarna, därefter diskuteras den nuvarande arbetssituationen och vad som är bra och
dåligt med nuvarande arbetssätt. En handlingsplan och en uppföljningsplan upprättas
slutligen. Workshopens upplägg presenteras i detalj i bilaga 4 och i stora drag i figur 10.
Förutom de halvårsvisa workshops som ska genomföras sker löpande uppföljning med
medarbetare under veckoplaneringsmötena.

Figur 10 Uppföljningsplan för ständiga förbättringar.

4.5.2.3. Uppföljning med kunden
Hur kunderna upplever de förändringar som sker på Företaget NN följs upp på kundmöten,
samtidigt som en allmän avstämning görs. Kundmötena sker olika ofta beroende på
kundernas behov och storlek, och varierar mellan varje kvartal till en gång per år.
Kundmötena sker i form av arbetslunch med redan förberedd agenda, där den ena ägaren på
Företaget NN innan mötet har tagit reda på hur arbetet med kunden ser ut för närvarande och
vilka eventuella friktionsytor som finns. Agendan skickas till kunden innan mötet. Med på
mötet följer den medarbetare som har mest kontakt med kunden. För att hålla reda på
mötestider, kontaktpersoner och tidigare agendor skapas en kundförteckning.
Förändringar med direkt påverkan på kunderna bör även följas upp omgående genom
avstämningar då förändringen implementeras. Är det stora förändringar bör de förankras hos
kunden innan införande. Inkomna synpunkter bedöms och beslut om ytterligare förändringar
kan fattas.
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5.

ANALYS

I analysen presenteras rapportens resultat i relation till den tidigare presenterade teorin.
Analysen är uppdelad i rubriker efter de teoretiska avsnitt som berörs.

5.1. Karaktäristiskt för It-företag
Företaget, som är verksamt på en liten ort, har nischat sig för att få så lite konkurrens som
möjligt. Trots det behöver de leverera hög kvalitet på produkterna, till ett bra pris och med
bra service, eftersom företaget är mycket beroende av sitt goda rykte. Det är framför allt via
ryktesvägen och andra kunder, som de får sina nya kunder. Därför är de nuvarande kunderna
det mest värdefulla företaget har.
Kunderna upplever idag företaget som serviceinriktat och medarbetarna som proffsiga
(bilaga 1). De ligger också prismässigt bra till i relation till andra konsultföretaget, eftersom
de tar ut en jämförelsevis låg timtaxa per konsult, vilket de gör för att ha möjlighet att kunna
konkurrera. Den lägre timkostnaden gör även att medarbetarnas löner ligger lägre än
konkurrenternas, framför allt i jämförelse med storstadsregionerna. Trots det är
personalomsättningen på företaget låg.
Liksom många andra It-företag brottas företaget med kundernas obeslutsamhet, eller
okunskap, om vad de egentligen vill ha (Harter, et al., 2000). Kunder ändrar sina krav efter
att produkten har börjat utvecklas. För att i möjligaste mån förhindra att det blir så har
företaget en ambition att arbeta fram bättre kravspecifikationer, lära känna sina kunders
verksamhet bättre samt arbeta mer med testsajter och mock-ups, vilket är några av de
aktiviteter som ingår i organisationens handlingsplan för att förbättra sina arbetssätt.
De brottas även med att testningen blir lidande när de är stressade över att leverera en produkt
i tid, även det ett vanligt problem inom It-företag (Alahyari, et al., 2017). Att inte göra
ordentliga tester leder dock till merarbete och att både medarbetarna och deras kunder blir
frustrerade och kvaliteten på produkten minskar. För att öka antalet tester krävs en bättre
planering, som minskar stressen på personalen. Fördelaktigt är också att införa användning
av ett SLA-system för hantering av mindre ärenden.

5.2. Organisationsidentitet på ett växande företag
Organisationsidentiteten är de centrala, ihållande och utmärkande drag som kännetecknar en
organisation (Dörrenbächer, et al., 2017). Det studerade företaget präglas till exempel av det
gemensamma tekniska intresset hos personalen, att det är ett litet företag i en mindre ort och
att företagets anställda består av i princip bara män. De arbetar i små team och det är teamen
som pratar mest med varandra även vid lunchen och på raster. Ingen osämja eller
konkurrensen märks dock mellan grupperna. Alla de här attributen påverkar medarbetarnas
trivsel, kulturen på företaget samt vilka förutsättningar som finns när företaget växer.
En naturlig del av att ett företag växer är att även organisationsidentiteten förändras (Stanske,
2017). Företaget har nått den gräns där strukturkraven behöver öka mer och mer. Samtidigt
som strukturkraven ökar, minskar tilliten till den enskilda medarbetarnas kompetens att ha
all kunskap i huvudet. Ju mer företaget växer, desto svårare kommer det bli att samordna
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arbetet med det flexibla arbetssättet (Tomenendal & Raffer, 2017). Om företaget misslyckas
med att bygga ett effektivt sätt att leda och arbeta, kommer tillväxten att hämmas.
Som det ser ut nu är ledarskapet på företaget helt knutet till en central ledare, som fattar
beslut och övervakar allt. Det kommer förr eller senare inte att fungera (Tomenendal &
Raffer, 2017). I det här läget bör ledaren etablera effektiva kommunikationskanaler, tydliga
regler, ge de anställda relevant kunskap och möjlighet till aktivt nätverkande. Den effektiva
kommunikationskanalen finns redan etablerad idag, då företaget dels har veckomöten, men
också gruppchatter. Skapandet av regler kommer av sig själv genom att många av
aktiviteterna är knutna till en ökad struktur hos företaget. Möjlighet till aktivt nätverkande
finns även det med i handlingsplanen, i form av löpande aktiviteter. De här åtgärderna
kommer leda till att företaget får bättre förutsättningar att växa ytterligare.

5.3.

Förändringsledning

Förändringen på den studerade organisationen är inkrementell, vilket innebär att den sker
gradvis under en lång tid (Grafström, et al., 2017). Hade förändringen varit mer radikal hade
det förmodligen varit enklare att dra gränsen för när behovet finns att öka strukturen inom
företaget, något som är nödvändigt för att möjliggöra företagets tillväxt. Förändringarna
inom organisationen beror främst på externa faktorer, företaget får fler och fler kunder, vilket
gör att de behöver öka antalet anställda.
I en förändringssituation är det viktigt att vagga in personalen i trygghet för att motverka
motstånd (Grafström, et al., 2017). Det görs enklast genom att involvera personalen i
förändringen. Deras engagemang och motivation driver dem då att vilja medverka. Viktigt
under hela processen med att ta fram förbättrade arbetssätt, har genomgående varit att
involvera medarbetarna och låta dem vara en del av förändringsarbetet. Det märks framför
allt på att de allra flesta av de mål och aktiviteter som finns i handlingsplanen, har ett direkt
ursprung i medarbetarnas egna förslag.
Avdelningarna skiljer sig något åt med avseende på motivationsnivån, där driftsavdelningens motivationsnivå utåt sett verkar lägre än utvecklingsavdelningen. Karaktären
på deras arbeten är också skilda. Utveckling arbetar främst med egna projekt där de har
kontakt med en kund och utvecklar något tillsammans. De arbetar efter en mer långsiktig
planering. Driften däremot får ta hand om många snabba ärenden, och ofta med kunder som
behöver hjälp med något som har gått fel. Medarbetarna på driftsavdelningen har med andra
ord mindre möjligheter att påverka den egna arbetssituationen.
Det krävs att ledaren situationsanpassar sitt ledarskap till de båda avdelningarnas skilda
förutsättningar (Grafström, et al., 2017). Eftersom ingen på företaget har någon
ledarskapsutbildning, kan det vara fördelaktigt att anmäla relevanta personer till
ledarskapskurser, för att få kunskap och verktyg att kunna hantera det ledarskap som de båda
avdelningarna, och en växande organisation, har behov av. En anmälan till ledarskapsutbildning är en av punkterna i handlingsplanen som ska leda till förbättrade arbetssätt.
Rapporten belyser de två första faserna som är vanliga vid förändringsarbete inom
organisationer: att göra medarbetarna redo för förändring samt att testa och implementera de
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nya arbetssätten (Armenakis & Harris, 2002). Att institutionalisera förändringarna blir sedan
upp till organisationen själva. Till sin hjälp har de handlings- och uppfölningsplanerna. Det
är viktigt att förstå att planerna kan ändras när omständigheter eller synpunkter ändras.
Förändringar är alltid flytande (Grafström, et al., 2017).
Under rapportarbetet har stort fokus lagts på kommunikationen och innefattandet av de fem
huvudkomponenterna inom förändringsledningskommunikation: 1) hur den nuvarande
situationen avviker från målbilden, 2) vilka möjligheter som organisationen har att lyckas,
3) den specifika förändringens lämplighet, 4) vilket stöd som kommer erbjudas under
förändringen och 5) vilka fördelar förändringen får för den enskilda medarbetaren.
(Armenakis & Harris, 2002).
En överenskommelse har fattats inom organisationen kring hur den nuvarande situationen
ser ut och hur den avviker från företagets målbild. Medarbetarna har själva kommit fram till
vilka utvecklingsmöjligheter som är praktiskt möjliga att genomföra och är lämpliga. I
handlingsplanen listat tydligt vilket stöd och vilka resurser som kommer läggas för att
genomdriva förändringen och medarbetarna ser också en egen vinning av att ändra
arbetssätten, dels genom ett mer strukturerat arbetssätt, och dels genom nöjdare kunder.
Den kommunikationsstrategi som har dominerat under arbetet har varit medarbetarnas
aktiva medverkan. Efter varje datainsamling eller workshop har resultatet presenterats för
medarbetarna, som själva har fått kommentera och diskutera vidare med utgångspunkt från
resultatet, för att skapa nya lösningar. Enligt Armenakis & Harris (2002) är aktiv medverkan
förmodligen den mest effektiva metoden när det gäller att inkludera de fem
huvudkomponenterna inom kommunikationen, eftersom den förutsätter självrannsakan. En
ytterligare anledning varför den lite mer tidskrävande metoden med aktiv medverkan har
använts är för att det skapar förutsättningar för engagemang och delaktighet, en av
hörnstenarna inom kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012).
För att få möjlighet att följa upp huruvida förändringen tas väl emot eller inte kommer
uppföljningsplanen inkludera att fråga medarbetare och kunder vad de anser om
förändringarna (Armenakis & Harris, 2002). För att ta reda på vilken effekt förändringen har
haft för att minska kvalitetsbristkostnader fortsätter företaget att mäta hur mycket tid som
läggs på kvalitetsproblem som kunde undvikits. Genom en kombination av de här metoderna
har organisationen möjlighet att följa upp både inställningen till och effekten av
förändringarna.

5.4.

Kvalitets- och processledning

Företaget har inga kartlagda processer och har få nedtecknade rutiner. De kännetecknas av
ett flexibelt arbetssätt med hög tillit till den enskilda personens kompetens. Handlingsplanen
med en aktivitetslista erbjuder ett första steg mot ett mer strukturerat arbetssätt, något som är
viktigt för att företaget ska få en hållbar utveckling (van Looy, et al., 2011).
I rapporten har även ett flödesschema ritats upp, med hjälp av observationer och intervjuer.
Efter kartläggningen av nuläge fastställs även ett börläge, som möjliggör en visuell bild av
att det på flera ställen är möjligt att utföra förbättringar i arbetssätten. Kartläggning av
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arbetssätt och analys av stämplingar ligger till grund för handlingsplanen. Att kartlägga och
analysera det nuvarande arbetssättet är en bra grogrund att ha för att komma överens
förbättringsmöjligheter och om vad som bör ändras (Halldin, 2012).
För att fortsätta arbetet med ständiga förbättringar bör företaget utvärdera börläget
regelbundet (Halldin, 2012). Allt eftersom tiden går förändras både omvärldens och den egna
synen på vad kvalitet innebär. Med andra ord är förbättringsarbetet en kontinuerlig process.
För att lyckas krävs ett tankesätt inom organisationen som uppmuntrar till delaktighet och
engagemang hos alla. Uppföljningsplanen som upprättats är en stor del av det fortsatta arbetet
med ständiga förbättringar. Där kommer utvärderingar av de nya arbetssätten ske
kontinuerligt vid veckomötena, och fördjupat vid workshops två gånger om året.
Det finns olika saker som motiverar människor, och det är inte framför allt ekonomisk
motivation (Laureani & Antony, 2017). Medarbetare kan sporras av möjligheten att förbättra
den egna arbetssituationen, något som möjliggjorts genom organisationens beslut att vara
med i den här rapporten, och det fortsatta arbetet med ständiga förbättringar. Andra sätt att
motivera kan vara att fira framgångar tillsammans (Laureani & Antony, 2017), vilket
företaget gör varje månad genom att köpa en tårta ifall månadsresultatet överstiger en viss
gräns. Det här är något som ledningen bör fortsätta med för att motivera sina anställda.
En avgörande pusselbit i processutveckling är ledarskapet och att med hjälp av det få
medarbetarna att bli engagerade (Isaksson, 2015). Ett exempel på hur medarbetarna kan bli
delaktiga är att involvera dem både i diskussioner och beslut. Det har visat sig vara en effektiv
metod, då det är medarbetarna som har drivit fram resultatet av förslag på förändrade
arbetssätt som presenteras i den här studien. Medarbetarna har hjälpt till att möjliggöra att
resurser läggs på rätt projekt.

5.5.

Agila arbetssätt

Hade företaget haft större projekt med fler som jobbade i team skulle Scrum ha
rekommenderats som ett nytt arbetssätt, men nu uppfyller de inte kvoten för antal lämpliga
medlemmar per team som är 5–9 stycken (Kniberg & Skrin, 2009). Istället rekommenderas
användning av Kanban, som är en enklare och mer flexibel projektmetod.
På utvecklingsavdelningen arbetar de i princip redan med enligt Kanban, med undantag från
att de inte mäter ledtiderna på ärenden. De anser sig dock vara bra på att uppskatta ledtider
ändå. Ett utvecklingsområde inom utvecklingsavdelningen ifall avdelningen fortsätter växa
är att påbörja ett strukturerat arbete med Scrum eller Kanban, men för nu lämnas
utvecklingsavdelningen utanför arbetet med den nya projektmetodiken.
På driftsavdelningen är implementeringen av Kanban mer aktuellt. Medarbetarna är
frustrerade över alla projekt och alla ärenden som de upplever pressas på dem. Genom att
begränsa antalet aktiva ärenden och själva lyfta in prioriterade ärenden, får medarbetarna
ökat inflytande över den egna arbetsbördan och därmed större ägandeskap över den egna
arbetssituationen.
När antalet aktiva ärenden begränsas automatiskt, ändras arbetsledarens uppgift från att
tilldela ärenden till att prioritera dem. De kan tillsammans på veckomötena sortera listan på
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ärenden efter prioritet, så att det ärende som har högst prioritet ligger överst bland korten,
och är det medarbetarna själv plockar ur listan när de har möjlighet. Om det finns svårigheter
med att slutföra något ärende upptäcks flaskhalsar snabbt när antalet aktiva ärenden är
begränsade (Kniberg & Skrin, 2009). Rätt resurser kan snabbt sättas in för att få möjlighet
att slutföra ärendet.
De agila arbetsmetoderna passar bra med företagets nuvarande arbetssätt. För att få en högre
processmognad bör arbetssättet kombineras med mognadsmodellen CMM och projektmetodiken DMAIC (Torrecilla-Salinas, et al., 2015). För att fortsatt arbeta med processförbättringar introduceras en egenproducerad minivariant av DMAIC för företaget (bilaga
4). Den är tänkt att kunna användas både som en uppföljningsplan och som underlag för
vidare förbättringsarbeten, under de halvårsvisa workshops som företaget kommer hålla
framöver. Modellen innehåller en inledande diskussion där problemen definieras med
utgångspunkt från mätningar. Medarbetarna får i uppdrag att analysera den nuvarande
situationen och ett önskat läge. Därefter skapas en plan för implementering och uppföljning.

5.6.

Processmognad

Vid jämförelse av organisationens processmognad med mognadsmodellen Capability
Maturity Models (CMM) 5 nivåer, är det tydligt att organisationen befinner sig på nivå 1 –
omogen (Bergman & Klefsjö, 2012). Rutiner saknas eller är inte väl definierade, varje enskilt
projekt betraktas som unikt och skickliga medarbetare är den viktigaste resursen, problem
hanteras akut och ingen av processerna är definierad. Däremot finns det inom organisationen
möjlighet till viss uppföljning med hjälp av stämplingssystemet, medarbetarna lär från
varandra under veckomötena och i och med att organisationen har valt att medverka i den
här rapporten finns det engagemang och intresse att starta ett utvecklingsarbete. Dock är inte
kvalitetssäkring en formell process ännu. Se tabell 11 nedan för en illustration om var
organisationen befinner sig enligt CMM.
När organisationen har implementerat de aktiviteter som finns i handlingsplanen når den
närmare mognadsmodellen andra nivå: upprepbar (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett flödesschema har identifierats som visar att huvudprocessen är repeterbar och erbjuder en visuell
möjlighet att se var processen är ineffektiv. Det finns möjlighet till spårbarhet, särskilt med
utgångspunkt från att personalen numera dokumenterar när de hittat fel som beror på tidigare
misstag från organisationens sida. Genom att arbeta med handlingsplanen och uppföljningsplanen arbetar företaget med kvalitetssäkring på ett strukturerat sätt. En lucka i
handlingsplanen är att hänsyn fortfarande inte tas till tidigare projekt, på ett strukturerat sätt,
vid projektplanering.
Organisationen bör framöver fokusera på att mäta och följa upp mätningarna, träna
personalen i kontinuitet, påbörja ett processtänk och odla en kultur med förståelse av att
varje projekt inte är unikt, utan element återkommer, arbetssätten liknar varandra och det
finns möjlighet att lära från andra projekt samt låta personalen medverka i flera olika delar i
arbetet för att bättre förstå helheten (Bergman & Klefsjö, 2012).
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Tabell 11 Mognadsnivåer i CMM fritt ritat med utgångspunkt från (Bergman & Klefsjö, 2012). De markerade
områdena är den nivå som den studerade organisationen befinner sig inom.

Nivå 1
Omogen

Nivå 2
Upprepbar

Nivå 3
Definierad

Nivå 4
Förutsägbar

Nivå 5
Optimerad

Utvecklingsprocessen

Rutiner
saknas eller
är inte väl
definierade

Insikt om att
processen är
repeterbar och
ineffektiv

Väl dokumenterad
utvecklingsprocess

Mått och
stabila
mätmetoder
har
definierats

Ständiga
förbättringar är
naturligt

Uppföljning

Ingen

Möjlighet till
spårbarhet med
hjälp av
dokumenthantering

Kostnader,
tidsplaner,
funktionalitet
och kvalitet
följs upp

Med hjälp av
kvantifierbara
mål och mått
med stabila
mätmetoder

Med hjälp av
kvantifierbara
mål och mått
med stabila
mätmetoder

Arbetsplanering

Varje enskilt
projekt är
unikt,
skickliga
medarbetare
är den
viktigaste
resursen.
Problem
hanteras akut

Planering med
hänsyn till
tidigare projekt

En
projektgrupp
identifierar
vilka
aktiviteter
varje projekt
bör innehålla

Processorienterat
med hänsyn
till mål och
mått

Styrning av
organisationens
processer anses
förbättra
verksamheten,
förutsägbarheten
och
effektiviteten.

Organisatoriskt
lärande

Medarbetare
lär inte från
varandra
eller tidigare
projekt

Hänsyn tas till
tidigare projekt

Träningsprogram
genomförs

Orsaker till
variationer
kan
identifieras
och
elimineras

Problemorsaker
identifieras med
kvalitetstekniska
verktyg och
elimineras

Processer

Inga eller få
processer är
definierade

Grundläggande
processer finns

Processens
förmåga beror
på personalens
förståelse

Fakta från
processen
samlas in och
analyseras
regelbundet

Ständiga
förbättringar är
en naturlig del av
processarbetet

Utvecklingsarbete

Sker utan
formellt stöd

Kvalitetssäkring
är en formell
process

Kvalitetsledningssystem
finns

Förbättringsarbete bygger
på mått från
processen

Finns en budget
för
förbättringsarbete

5.7.

DMAIC

En mognadsmodell blir användbar först när den används tillsammans med utvärderings- och
förbättringsmetoder (van Looy, et al., 2011). En förbättringsmetodik som har används i den
här rapporten är DMAIC (Klefsjö & Bergquist, 2015). Genom att definiera, mäta, analysera
och förbättra sker arbetet systematiskt. Resultatet är en väl genomarbetad plan för
förbättringsarbete. Det sista steget i DMAIC, övervaka, är det upp till företaget att själva
utföra, med hjälp av uppföljningsplanen.
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Rapporten har följande upplägg enligt DMAIC: Att definiera görs genom att kartlägga
medarbetarnas, ledningens och kundernas åsikter om företaget och dess arbetssätt samt att
kartlägga arbetssätt och förbättringsområden. Mätning görs genom att med utgångspunkt
från stämplingarna, bekräfta hur mycket tid som egentligen läggs på kvalitetsproblemen.
Tillsammans med medarbetarna analyseras orsaker och förbättringsförslag tas fram. Med
utgångspunkt från förbättringsförslagen och tidigare forskning, tas en handlingsplan fram
med aktiviteter för respektive avdelning och för ledningen.
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6. DISKUSSION
I diskussionen av det analyserade resultatet sätts olika synpunkter, moment, argument,
orsaker och faktorer mot varandra för att möjliggöra bedömning och ställningstagande. Här
besvaras frågorna vad som har undersökts, vilket resultat det har bidragit till, hur resultatet
hänger samman med annan forskning och andra teorier samt vilka teoretiska och praktiska
problem som har lösts och inte lösts.

6.1. Reflektion (metoddiskussion)
Rapporten är en fallstudie som genomförts på ett litet It-företag. Med hjälp av ett systematiskt
arbetssätt med projektmetodiken DMAIC har kvalitetsbristkostnader definierats, mätts,
analyserats och påbörjat att implementeras. Det är sedan organisationen själva som får i
uppdrag att följa upp och kontrollera förändringarna, med hjälp av den uppföljningsplan som
presenteras i rapporten.
En viktig fråga vad gäller fallstudie är huruvida det är möjligt att dra generella slutsatser
utifrån resultatet, eftersom rapporten endast har fokuserat på en organisation. Svaret på det
tycker jag är både ja och nej. Ja för att resultatet stämmer så pass bra överens med övrig teori
och forskning inom samma bransch, som brottas med liknande problem. Nej för att varje
organisation kan betraktas som en egen enhet, med speciella förutsättningar. När det handlar
om förändrings- och kvalitetsledning är det därför viktigt att ha en rad olika verktyg och
metoder till hands, för att få möjlighet att anpassa arbetet till den specifika organisationen.
Resultatet av rapporten visar att det är möjligt att som helt utomstående, utan kunskap av den
studerade branschen, leda arbetet med kvalitetsförbättringar och få medarbetarna involverade
i arbetet. Som stöd till arbetet är det tryggt att ha en projektmetodik som DMAIC och en rad
verktyg, som fiskbensdiagram och GAP-analyser, för att få en struktur i arbetet.
Det har också visat sig vara ett lyckat koncept att låta förändringsförslagen till största delen
utgå från medarbetarnas egna förslag. Det gör att medarbetarna blir engagerade och villiga
att utföra de nödvändiga förändringar som krävs för att öka kvaliteten. Det ökar även deras
motivation. Mot slutet av förändringsarbetet medverkade samtliga medarbetare i smågrupper
och diskuterade förändringar i arbetssätt för den egna avdelningen, och alla grupper tar fram
en rad olika förslag som ligger till underlag för handlingsplanen.
Resultatet förstärker uppfattning om vilka problem som It-företag brottas med, hur svårt det
kan vara för en Vd:n på ett litet företag att släppa taget om ledarskapet och delegera ut ansvar
samt hur viktigt det är med medarbetarnas inblandning vid förändringar.
Genom att använda mognadsmodellen CMM är det möjligt att fastställa en organisations
processmognadsnivå, men metoden hjälper egentligen inte till att förändra mognadsnivån.
För att det ska ske krävs ett systematiskt förändringsarbete. Teori om förändringsledarskap
och processledning har möjliggjort det arbetet.
Problemen på det studerade företaget är av praktisk art, de behöver hjälp att förbättra sina
arbetssätt, men de används bara som ett exempel på hur det är möjligt att lösa en organisations
kvalitetsproblem, i en fallstudie. Med andra ord används ett praktiskt exempel för att reda ut
ett teoretiskt problem.
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På organisationen har inga kvalitetsproblem blivit lösta, men de har fått verktyg att kunna
lösa de nuvarande och kommande kvalitetsproblem som dyker upp. Den teoretiska vinsten
av rapporten är det exempel som presenteras, över ett möjligt sätt att arbeta med
kvalitetsproblem på en organisation, i det här fallet ett litet växande It-företag.
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7. SLUTSATSER
I rapportens slutsats besvaras de fyra frågeställningar som presenterades i inledningen.
Frågeställningarna delas in i underrubriker och besvaras var för sig. När frågorna besvarats
ska även rapportens syfte vara uppfyllt: att kartlägga, förklara, föreslå och följa upp lösningar
på kvalitetsproblem inom ett litet It-företag, i ett försök att få kvalitetsbristkostnader att
minska eller helt försvinna. Därefter presenteras förslag på fortsatt forskning.

7.1. Slutsatser
7.1.1. Vilka kvalitetsbristkostnader kan finnas på ett litet It-företag?
Som många andra It-företag brottas även den studerade organisationen med att hitta en bra
balans för testning. Vissa produkter behöver testas av kunden, andra inom organisationen
och ytterligare andra produkter behöver testas av både kund och medarbetare. När en produkt
som inte testats ordentligt går ut i skarp miljö kan det få allvarliga konsekvenser för kunderna.
En ytterligare vanlig orsak till att kvalitetsbristkostnader uppstår på företaget är brister vid
kravspecificering. Kravspecifikationerna är viktiga, främst vad gäller systemutveckling. Det
är en komplicerad process att sätta sig in i de nya kundernas verksamhet och det är svårt att
dra gränsen för hur mycket tid som initialt bör läggas ned för att förstå kundens verksamhet
och önskemål.
7.1.2. Vilka är orsakerna som ligger bakom kvalitetsbristkostnaderna?
En stor del av orsakerna bakom kvalitetsbristkostnaderna är bristen på struktur hos företaget.
Varje projekt betraktas som unikt och medarbetarna har egna arbetssätt, anpassade efter den
specifika kunden och eget föredragna arbetssätt. Det finns även brister i strukturerad
uppföljning av projekten, trots att det delvis görs på de veckovisa avstämningarna.
7.1.3. Hur kan arbetssätten förändras så att kvalitetsbristkostnaderna minskar eller
helt försvinner?
Tre handlingsplaner har upprättats för att minska kvalitetsbristkostnaderna, en för respektive
avdelning samt en för ledningen. Planerna innefattar de mål och aktiviteter som
organisationens medarbetare upplever nödvändiga för att minska eller helt eliminera de
största kvalitetsbristkostnaderna på företaget. I planerna ingår att strukturera upp
arbetssätten, men ändå behålla de agila arbetssätten. På driftsavdelningen handlar det om att
förbättra planeringen, skapa bättre anpassade system, införa obligatorisk testning för alla
berörda projekt, utöka kundkontakten samt införa det agila arbetssättet Kanban. På
utvecklingsavdelningen handlar det om att erhålla bättre kravspecifikationer tidigare i
projekten, att utnyttja dem på ett bra sätt, att sälja in fler testsajter till kunderna, öka
samarbetet med kunderna, att standardisera arbetssätten och att införa testprogram. För
ledningen handlar det om att utöka medarbetarnas ansvar och inblandning, att arbeta fram
målbild, värderingar, syfte, normer och vision, att genomgå ledarskapsutbildningar samt att
följa upp de förändringar som har gjorts.
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7.1.4. Hur bör förändringar i arbetssätten följas upp?
Förändringar bör följas upp genom att följa den kvantitativa tid som läggs på att åtgärda
tidigare misstag. Genom att gå igenom posterna är det möjligt att dels se mönster kring
återkommande orsaker, men också att se huruvida tidsåtgången ökar eller minskar. Som
komplement till det är det också viktigt att följa upp hur medarbetare och kunder uppfattar
de förändringar som genomförts och göra nödvändiga justeringar utifrån den input som dyker
upp. På det viset inleder organisationen ett arbete med ständiga förbättringar.

7.2. Förslag på fortsatt forskning/arbete
It-företag och deras ofta flexibla arbetssätt är intressanta att undersöka. Att titta på hur det är
möjligt att kombinera processmognad och agila arbetssätt hos organisationer som vill, och
behöver, ha ett flexibelt arbetssätt. Det hade självklart varit intressant att få möjlighet att följa
organisationen och deras nya arbetssätt under en längre tid. Problemen inom It-företaget
handlar främst otydliga kravspecifikationer och otillräcklig testning. Det kan vara intressant
att gå vidare med hur de här ämnena, och andra vanliga orsaker inom kvalitetsområdet kan
åtgärdas. Att hantera strukturförändringar- och krav inom växande företag är också ett
intressant ämne. Det är svårt att veta var gränsen ska dras för när en organisation behöver
institutionaliseras och hur personalen reagerar på det.
•
•
•
•

Hur ett agilt arbetssätt kan kombineras med processmognad och struktur
Följa förbättringsarbetet hos en organisation under en längre tid
Studera vanligt förekommande problem inom It-företag och hur de kan förhindras för
att öka kvaliteten
Närstudie av växande företag i processen att institutionaliseras och struktureras

43

REFERENSER
Abdul Jamak, A. B. S., Ghazali, Z. & M Sharif, A., 2017. Micro-Enterprise Growth
Strategies: A Conceptual Model. Global Business and Management Research: An
International Journal, 9(1), pp. 581-591.
Alahyari, H., Berntsson Svensson, R. & Gorschek, T., 2017. A study of value in agile
software development organizations. The Journal of Systems and Software, Volym 125, pp.
271-288.
Armenakis, A. A. & Harris, S. G., 2002. Crafting a change message to create
transformational readiness. Journal of Organizational Change Management, 15(2), pp.
169-183.
Berg, G., 2016. Kulturanalys och frirumsteori. Visby: Uppsala universitet, Campus
Gotland.
Bergman, B. & Klefsjö, B., 2012. Kvalitet från behov till användning. Lund:
Studentlitteratur.
Blom, S., 2018b. Sammanställning av kundenkät. Göteborg: u.n.
Denscombe, M., 2016. Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. 3:3 red. Lund: Studentlitteratur.
Dörrenbächer, C., Tomenendal, M. & Stanske, S., 2017. Organizational Identity and Firm
Growth: An Introduction. i: C. Dörrenbächer, M. Tomenendal & S. Stanske, red.
Organizational Identity and Firm Growth - Properties of Growth, Contextual Identities and
Micro-Level Processes. Berlin: Palgrave MacMillan, pp. 1-12.
Edgeman, R., 2016. Six Sigma Culture values focus. [Online]
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=tmDU_TmEcLs
[Använd 18 Oktober 2017].
Forsberg, P.-A., 2017. Projektledning med agila metoder. [Online]
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=cILddCISIKY
[Använd 12 december 2017].
Grafström, M., Jonsson, A., Stig, O. & Strannegård, L., 2017. En berättelse om
organisering. Lund: Studentlitteratur.
Halldin, B., 2012. Problemlösning med grundorsaksanalys - Lyft ditt företag till en högre
nivå. 1:a red. Stockholm: SIS Förlag AB.
Harter, D. E., Krishnan, M. S. & Slaughter, S. A., 2000. Effects of Process Maturity on
Quality, Cycle Time, and Effort in Software Product Development. Management Science,,
26(4), pp. 451-466.
Iqbal, J. o.a., 2016. Software SMEs’ unofficial readiness for CMMI-based software process
improvement. Software Quality Journal, 24(4), pp. 997-1023.
44

Isaksson, R., 2015. Six Sigma - Huvudkomponenter. [Online]
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=RvInI31HjJ0
[Använd 25 Oktober 2017].
Isaksson, R., 2016. Kompendium - Processledning och processförbättring. 16-01-09 red.
Visby: Uppsala Universitet, institutionen för teknikvetenskaper, avdelning kvalitetsteknik.
Klefsjö, B. & Bergquist, B., 2015. Six Sigma and Total Quality Management: Different
Day, Same Soup?. International Journal of Six Sigma and Competetive Advantages, Issue 2
(2), pp. 167-178.
Kniberg, H. & Skrin, M., 2009. Kanban and Scrum - Making the Most of Both. [Online]
Available at: http://www.agileinnovation.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2010/09/KanbanAndScrum_MakingTheMostOfBoth.pdf
[Använd 20 december 2017].
Laureani, A. & Antony, J., 2017. Leadership characteristics for Lean Six Sigma. Total
Quality Management & Business Excellence, 28(3-4), pp. 405-426.
McCormack, K. o.a., 2009. A global investigation of key turning points in business process
maturity. Business Process Management Journal, 15(5), pp. 792-815.
Ostergaard, K., 2016. Applying Kanban principles to electronic resource acquisitions with
Trello. Journal of Electronic Resources Librarianship, 28(1), pp. 48-52.
Stanske, S., 2017. Organizational Identity and Its Applications: A Direction for Further
Research. i: C. Dörrenbächer, M. Tomenendal & S. Stanske, red. Organizational Identity
and Firm Growth - Properties of Growth, Contextual Identities and Micro-Level Processes.
Berlin: 2017, pp. 13-62.
Tomenendal, M. & Raffer, C., 2017. Tracing Gazelles: An Exploration into Identities of
Rapidly Growing Companies. i: C. Dörrenbächer, M. Tomenendal & S. Stanske, red.
Organizational Identity and Firm Growth: Properties of Growth, Contextual Identities and
Micro-Level Processes. Berlin: Palgrave Macmillan, pp. 107-136.
Tonnquist, B., 2016. Projektledning. 6:e red. Stockholm: Sanoma Utbildning.
Torrecilla-Salinas, C. J., Sedeño, J., Escalona, M. J. & Mejías, M., 2015. Agile, Web
Engineering and Capability Maturity Model Integration: A systematic literature review.
Information and Software Technology, Volym 71, pp. 92-107.
van Looy, A., De Backer, M. & Poels, G., 2011. Defining business process maturity. A
journey towards excellence. Total Quality Management, 22(11), pp. 1119-1137.

45

BILAGA 1 – KUNDENKÄT, FRÅGOR OCH SVAR
Vilket företag
arbetar du på?
Litet företag
Stort företag
Litet företag
Litet företag

Kundgrupp
Drift, hosting
Systemutveckling
Drift

Kunder i
antal år
>3 år
1-3 år
>3 år

Medelstort företag

Drift, hosting
>3 år
Drift, hosting,
systemutveckling >3 år

Medelstort företag

Drift, hosting,
systemutveckling >3 år

Litet företag

Drift

1-3 år

Medelstort företag

Drift, hosting

>3 år

Litet företag

Litet företag

Medelstort företag

Drift, hosting,
systemutveckling >3 år

Drift, hosting,
systemutveckling >3 år

Stort företag

Drift
>3 år
Drift, hosting,
systemutveckling 1-3 år

Medelstort företag

Drift, hosting,
systemutveckling >3 år

Litet företag
Stort företag

Drift
>3 år
Drift, hosting,
systemutveckling >3 år

Vad fungerar bra i
Vad fungerar mindre bra i Hur upplever du
samarbetet med företaget? samarbetet med företaget? bemötandet på företaget?
allt fungerar jättebra
inget
mycket bra
Bra
snabb service
bra
Alltid snabb support av
kunnig personal
Alltid bra

Vad skulle du vilja
Vilka värden upplever du
fungera annorlunda och att företaget står för?
Övriga tankar
inget
mycket bra
inga

Det mesta

Bra service

Bra

Vet ej
Det fungerar ganska bra,
men vi kan behöva längre
öppettider hos Företaget

Mycket positivt

inget att ändra

Kvalitet, seervice

-

Närheten
Byte av personal
Otroligt bra, stabilt, förtroende
ingivande
Har inget att nämna
Allt jag är jättenöjd dom
hjälper mig med det jag ber
om
Då företaget har vuxit så blir
kostnaden för små företag
onödigt dyra

Ja det gör det.

Bra

Kanon

I bland är det svårt att veta
vad dom menar (för tekniskt)

Support

Har tidigare lite oklart med
vad jag egentligen behöver,
har nog betalat lite för mycket
för saker jag inte utnyttjar
tidigare
BRa

Mycket bra
Allt samarbete har funkat
brattevligt
Närhet, pris, servicenivå
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Kan inte komma på något
som skulle vara mindre bra

-

Trevliga, kundvänliga
Så tacksam!

Hjäpsamma

Alltid någon som svarar i
telefonen

kommunikationen

Inget

kvalitet
Bra service o proffsig,
kunnig personal!

Okey

Kostnaden mot mindre
företag , man drar sig för
att kontakta dom med
mindre frågor och utnyttjar Kunskap och kvalite

Att det går ut info när
lösenord ändras

Tekniskt kunnande

vänligt

Personlig service/kontakt.
Inga telefonköer t ex
förbättra och effektivisera för
kunden

Mycket bra

Engagemang

Trevligt
Mycket bra

Hög servicenivå

Känns som dom erbjuder
mycket mer än vi
behöver vilket innebär
hög kostnad vid våra
frågor m.m
Företaget känns mest
utarbetat mot större

Stort företag

Systemutveckling >3 år

Bra kontakt och snabb hjälp

Inget speciellt

Mycket bra

Det fungerar bra som det
är

Kundvänligt och god
kunskap

Medelstort företag

Drift

Mycket bra

Lite långa ledtider ibland

Mycket bra

Inget speciellt

Hög kompetens och
skräddarsydda lösningar

>3 år

Stort företag

Drift, hosting,
systemutveckling >3 år

Bra service nivå. Bra
kompetens. Bra samarbete
överlag. Bra tekniska
lösningar. Bra extern hosting
och tunnklient lösningar.
Inget särskilt.

Medelstort företag

Systemutveckling >3 år

Snabba svar & hög
kompetens

icke-kund
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Mycket bra.
Inget särskilt.
Trevlig och professionell. Vi
sitter i samma hus och jobbar
ofta tillsammans på samma
kunder. Vår relation är mer
samarbetspartner än kund.
Upplever en hög service grad
mot kund.
icke-kund

Leveransorienterat,
Serviceorienterat,
Hjälpsomma

Korrekt, hög kompetens,
service

Inga

Ett mycket gott
samarbete

BILAGA 2 – MEDARBETARINTERVJUER MED UTSAGOR SORTERADE EFTER KATEGORI
Förutsättningar för att utföra ett bra
arbete

Samarbete i gruppen

Lednings roll

Jag upplever arbetet på Företaget som
ganska fritt och inspirerande, jag känner
att jag har stora möjligheter att påverka
min egen situation och arbetssätt
gentemot mina kunder.

Vi har även ett bra samarbete i
teamet som utvecklar mot samma
kunder och lösningar.

Jag kan ibland uppleva att min chef pushar
sig på möten med kunden vilket kan leda
till att vi blir nästan pinsamt många
representanter ifrån Företaget utan egentlig
bra motivering till det. Jag upplever även
detta undergräver mitt ”huvudansvar för
kunden” och som primär kontakt mot
kunden, det skall dock understrykas att
detta endast händer vid ett fåtal tillfällen,
men när det händer så sänks ansvarskänslan
och motivationen.

Eftersom vi ofta arbetar med ganska
knappa underlag från beställare så har vi
ett stort utrymme att påverka hur
lösningarna skall utformas, vilket gör
arbetet intressant och utvecklande, vilket
är väldigt viktigt då man hela tiden
behöver utbilda sig inom nya tekniker.

Såvitt jag vet kommer alla anställda
bra överens, och stämningen är
positiv överlag. Det finns ingen på
företaget som jag drar mig för att
prata med, vare sig det gäller arbete
eller inte. Likväl är det väldigt lätt
att knacka på Rikards dörr om man
har en fråga.

lätt att om jag stött på problem att
ställa en öppen fråga om det och få
hjälp av nån som pysslat med
Eftersom jag arbetar med en kund där
liknande saker. Detta gäller både
arbetet sker löpande så fungerar planering problem inom utvecklingen och även
väldigt bra.
inom driftens ansvarsområden.
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Det har varit väldigt lätt att få vägledning
av Rikard, som handleder mig, när det
handlat om projektupplägg eller vem som
man kan be om hjälp med nåt specifikt.

Vi är naturligtvis i en bransch där man
ibland blir pressad av kunder och saker och
ting kan gå fel och då tycker jag att det
finns en bra support från chefen och man
kan alltid tala om saker.

Arbetsmiljön

Något som skulle kunna underlätta
arbetet skulle vara egna kontor,
man tappar lätt fokus och det blir
fort störande med postgubbar som
skall ha underskrifter mm.
Vi arbetar i ett öppet
kontorslandskap, med
programmerarna på ena sidan av
kontoret och driftavdelningen på
andra sidan. Detta innebär att vi
har väldigt lätt för att
kommunicera och dela kunskap
sinsemellan.
Något som kanske hjälper är den
öppna kontorslösningen som är nu
där alla är inom en normal
volymnivås avstånd. Så
arbetsmiljön är väldigt bra.
Företaget är även väldigt givmild
med utrustning så jag tror inte att
några ergonomiska problem från
kontorsverksamheten kommer
uppstå.

Våra utvecklingsmöten (eller
veckoplaneringsmöten) hålls i början av
veckan, och där går vi igenom projekt för
projekt vad som har gjorts under veckan
som varit, och vad som är planerat att
göras under veckan.

Av de intryck jag fått är relationerna
här mellan medarbetare och till
ledning väldigt bra. Jag upplever alla
här som väldigt pålitliga och
interaktionerna och stämningen är
alltid väldigt positiv. Jag tror att
arbetsformatet gör det väldigt svårt
för någon som lätt ställer sig på
Relation mellan chefer och medarbetare
tvären att jobba här.
funkar kanonbra.

Utvecklingsmötet är den huvudsakliga
kommunikationskanalen mellan ledning
(Rikard) och vi utvecklare. Rikard får en
ögonblicksbild på projekten, hur vi ligger
till, och vad vi förväntar oss kommer att
bli färdigt under veckan. Programmerarna
får en övergripande bild på allas projekt,
ev. framtida projekt, och hur vi ligger till i
förhållande till de avtal och planer som
gäller.

Jag upplever att individerna på
företaget fungerar bra ihop både
individuellt och i grupper. Huruvida
detta är tur och träff eller en effekt
av hur vi arbetar vet jag inte men det
är ju bra att det är så.

Den ökningen har inneburit ökat behov av
planeringsverktyg, såsom Trello, vilket vi
använder flitigt för att planera projekt och
i vissa fall koordinera med kunder. Jag
kan ändå inte påstå att det för
programmeringsavdelningen har skett
några större ändringar i kultur och
organisation under de 3 åren som jag har Samarbetet mellan olika avdelningar
arbetat här.
fungerar bra.

49

Respons och förslag verkar uppskattas.

Det som kanske skulle kunna förbättras är
tydligare information när folk inte kommer
finnas tillgängliga och när man väntas vara
tillgänglig.

Jag ser dock mycket fram emot de
planerade nya lokalerna med
separata kontor då det ibland kan
bli en aning distraherande med för
mycket telefonsamtal runtomkring
och jag definitivt uppskattar
möjligheten att kunna ”stänga in
mig” och fokusera.

Jag upplever arbetsförhållandena som
väldigt fria, för att ge ett kortfattat svar.
Med undantag för uppstartsmöten och
avstämningar med jämna mellanrum är
arbetstiden helt självständig och man kan Jag trivs också bra med mina
sitta en hel arbetsdag i sin egen värld med medarbetare vilket jag också ser som
projektet.
viktigt.

Även om man inte direkt kan se att det
gynnar företaget så är min känsla att ägarna
tycker det är viktigt att utvecklas för att
fortsätta hålla uppe intresset för det vi
arbetar med.

Arbetsplaneringen är på en ganska
generell nivå. Rikard styr upp vem som
jobbar på vilka projekt under de
kommande 3–6 månaderna och sedan kör
alla på och planerar arbetet själva inom
projekten. För de lite större projekten går
vi under veckomötet även igenom hur de
ligger till på hög nivå och även lite mer
specifika detaljer.

Chefer ska förändra saker bara för att dem
har lust för det och sen inte testar
förändringen fullt ut innan den godkänns
som en bra lösning. Sen hamnar det på
medarbetaren att lösa problemet.

Överlag skulle jag säga att det är bra
att jobba på Företaget, växlande
arbetsuppgifter, bra tider, trevliga
kamrater och bra arbetsmiljö.

På den tiden var företaget litet och relativt
nystartat. Vi jobbade i ganska lösa roller
där varje person fick kunna hoppa in och
ersätta de andra när det behövdes. Det var
roligt men också stressigt och ganska
intensivt i perioder. I dag är Företaget ett
mycket mer strukturerat företag vilket ger
en betydligt lugnare och bättre
Upplevelserna på Företaget är oftast
arbetsmiljö.
bra och det är en bra grupp
På utvecklingssidan jobbar vi individuellt
eller i grupper med projekt. Vi har mycket
eget i ansvar när det gäller
kommunikation med kunderna och
projektutveckling men
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En högre belastning i sitt arbete på grund av
chefernas/ägarnas icke krav på sig själva
känns inte som det tas på allvar och även
om man kan boka om arbeten så är det inte
alltid roligt då man själv känner sig lite som
boven i dramat eller vår dra till med en vit
lögn. Det är inte ett jättestort problem men
då det händer blir det lite irritation som jag
själv känner är onödigt att framkalla,
speciellt då det pratats om detta inom
gruppen.
I det stora hela så tycker jag Företaget är en
väldigt bra arbetsplats men detta problem
skapar onödig irritation som jag tror man
hade kunnat undvika om chefer/ägarna hade
haft lite insikt i vad för konsekvenser deras
beslut kan ta.

Varje utvecklare brukar ha egna projekt
samt även kastas in i andra projekt när det
behövs. Detta gör att kompetensen sprids
om dom olika projekten vilket jag tycker
är bra både för oss och för kunderna.
På våra veckomöten följer vi upp
planering och projektens milstolpar
gemensamt så att alla är uppdaterade på
dom stora dragen och det gör att vårt
system för ärendehantering uppdateras
och underhålls så att de kan presenteras
och begripas.

Rikard fungerar som stöd när det gäller
detta och tar naturligtvis även beslut när det
blir knivigare frågor.

Jag tycker att Företaget är en bra
arbetsplats där utrymme ges åt de
anställda att påverka sin situation.
Vi har flexibel arbetstid vilket gör att man
till en viss del kan flytta om i sitt eget
schema och planering efter behov vilket
är väldigt positivt.
Jag trivs mycket bra på Företaget än så
länge och en stor del av det tror jag är att
atmosfären känns avslappnad vilket
troligtvis tilltalar mig i alla fall delvis på
grund av att min föregående arbetsplats
var kaotisk.
Det är väldigt trevligt att kunna flexa med
tiden och man får prova på väldigt mycket
nya saker vilka uppskattas av mig alla
fall.
där man får rätt mycket utrymme att
utvecklas i och man kan få tid till att
fördjupa sig i saker inom arbetet bara man
kan motivera att man vill lära sig mer om
det.
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I och med att man inte testar
grundligare än vad som görs så hamnar
det på medarbetaren och detta skapar
oftast lite stress när man redan är
fullbokad och måste prioritera om, många
gånger har man redan bokat in saker och
får lägga en massa tid på att boka om för
att kunna hinna med alla saker.
Överlag skulle jag säga att det är bra att
jobba på Företaget, växlande
arbetsuppgifter, bra tider, trevliga
kamrater och bra arbetsmiljö.
VDn, Rikard, är ensam chef över
programmeringsavdelningen och den
enda länken i kommandokedjan. Han
sköter det långsiktiga planerandet, förser
oss med projekt, fördelar tid till projekt
och leder våra utvecklingsmöten.
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BILAGA 3 – INTERVJUFRÅGOR TILL ÄGARNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vad tycker du utmärker Företaget NN som företag?
Hur ser du på din roll som ledare?
Vad tycker du fungerar bra?
Vad tycker du fungerar mindre bra?
Vad saknar du på företaget?
Vilka värden tycker du att Företaget NN står för idag?
Vilka värden hade du velat att Företaget NN stod för?
Vilka kunder vill Företaget NN rikta sig mot?
Hanteras olika kundsegment på olika sätt?
Hur ser planeringen ut idag?
Hur hade du önskat att planeringen såg ut?
Hur ser arbetet med planeringsverktyget ut?
Hur önskar du att arbetet med planeringsverktyget såg ut?
Hur har ni kartlagt ert arbetssätt idag?
Hur skulle du vilja att arbetssättet var kartlagt?
Hur presenteras/nedtecknas affärsstrategi och affärsinriktning idag?
Hur skulle du vilja att affärsstrategi och affärsinriktning presenterades/nedtecknades?
Hur hanteras förändring/utveckling idag?
Hur hade du önskat att förändring/utveckling hanterades?
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BILAGA 4 – UPPLÄGG UPPFÖLJNINGSWORKSHOP
1. Presentation av uppföljning från förra workshopen
2. Diskussion kring vad medarbetarna tycker om de förändringar som genomförts
a. Rada upp förändringarna
b. Dela in medarbetarna i smågrupper
c. Diskutera förändringarna en och en
d. Presentera för varandra i helgrupp
e. Helgruppsdiskussion om vad som behöver justeras
3. Diskussion kring vad medarbetarna tycker om sin nuvarande arbetssituation
a. Presentera resultat av uppföljning av stämplingar
b. Dela in medarbetarna i smågrupper
c. Diskutera ”Vad vill vi behålla i arbetssätten?” ”Vad vill vi förändra i
arbetssätten?” ”Hur kan vi genomföra förändringarna?”
d. Presentera för varandra i helgrupp
e. Helgruppsdiskussion om vägen framåt
4. Skapa en handlingsplan
a. Skriv mål och aktiviteter för att nå mål
b. Fördela ansvar för varje aktivitet
c. Sätt en deadline
5. Skapa en uppföljningsplan
a. Försök att hitta mått för att kunna följa upp förändringen
b. Stäm av regelbundet med berörda intressenter
Verktyg som är lämpliga att använda: GAP-analys, fiskbensdiagram, 5 Varför?

Figur 11 Uppföljningsplan medarbetare.
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