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Abstract

Improvement of the internal lack of communication
within Anticimex, Sollentuna

Oliver Kjellqvist

Today’s market condition gives us new opportunities for continuous change. The 
key to successful change is to adapt the business to the new conditions, where 
change is seen as opportunities instead of risks. A continuous pursuit of 
improvement in combination with will can create additional facilities regarding 
quality development.
Anticimex is an international service company that handles pest controls, food 
safety, fire protection, house inspections etc. The customer service department in 
Sollentuna, north of Stockholm, emphasizes that the company today suffer from an 
internal communication failure. The purpose of the thesis of this work is to focus on 
root causes of the communication failure and how relevant elements can be 
streamlined. Based on a quality perspective, the case study will describe 
improvement and implementation proposals regarding the described problem area.
Performed case study has been carried out together with all the employees at the 
customer service department as respondents. Follow the respondents’ statements, 
theory related to offensive quality management, communication, improvement work 
and motivation have been reported to develop the meaning of the thesis analysis. 
The results show that the overwhelming flow of information depends management’s 
way of communicating information mainly through the intranet which is connected 
to internal forums and mail. The intrinsic structure of the intranet also contributes to 
the loss of important information, where significant changes can affect employees’ 
duties and the overall customer satisfaction. 
The case study concludes that Anticimex is in need of change regarding the 
overwhelming information flow in connection with the intranet’s design. To delimit 
the information sent to only the parties concerned can create greater perspicuity 
for employees in the customer service department in Sollentuna. A good start to the 
problem may also be to introduce departmental meetings at local level. Employees 
in the customer service section can then jointly discuss issues related to 
ambiguities or change in which information becomes clearer. For a complete 
solution, it is suggested to introduce a change on management-level where the 
information is delimited or the intranet is restructured. 
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Sammanfattning 

 Dagens omvärldsförhållanden ger oss nya förutsättningar till kontinuerligt 

förändringsarbete. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att anpassa verksamheten 

efter de nya förutsättningarna där förändringar ses som möjligheter istället för risker. En 

kontinuerlig strävan efter förbättring i kombination med vilja kan skapa ytterligare 

tillfällen för kvalitetsutveckling.  

 Anticimex är ett internationellt serviceföretag som arbetar med 

skadedjurskontroll, fuktkontroll, matsäkerhet, brandskydd och husbesiktningar. 

Kundtjänstavdelningen på kontoret i Sollentuna lyfter att företaget idag lider av en internt 

bristande kommunikation. Syftet med examensarbetet är att fokusera på grundorsaker till 

den bristande kommunikationen samt hur berörda moment kan effektiviseras. Utifrån ett 

kvalitetsmässigt perspektiv kommer studien att redogöra förbättrings- och 

implementeringsförslag rörande det bristande problemområdet.  

 Utförd fallstudie har genomförts tillsammans med samtliga medarbetare 

inom kundtjänstavdelningen som respondenter. Utefter respondenternas utsagor har teori 

som berör offensiv kvalitetsutveckling, kommunikation, förändringsarbete samt 

motivation redogjorts för att utveckla analysens innebörd. Resultatet visar på att det 

överväldigande informationsflödet beror på lednings sätt att förmedla ut information via 

intranätet som även är kopplat till forum och mail. Intranätets överväldigande 

informationsflöde i samband med en otydlig struktur bidrar även till att information går 

miste där väsentliga förändringar kan påverka medarbetarnas arbetsuppgifter samt 

kundernas upplevelse.  

 Fallstudiens slutsats är att Anticimex är i behov av en förändring rörande 

intranätets utformande. Att avgränsa informationsutskick till enbart de parter som berörs 

kan skapa en större tydlighet för medarbetarna på kontoret. En bra igångsättande tackling 

på problemet kan även vara att införa avdelningsmöten på lokalnivå. Anställda inom 

kundtjänstavdelningen kan då gemensamt diskutera frågor rörande otydligheter eller 

förändringar där informationsflödet blir tydligare. För en helhetslösning krävs åtgärder 

på ledningsnivå rörande intranätets utformande med ett mer avgränsat utskick. 

 

Nyckelord: Förändringsledarskap, kommunikation, kvalitetsteknik, motivation, TQM. 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning 

 Organisationsutveckling är i dagens samhälle ett centralt begrepp som 

handlar om att anpassa organisationen utefter omvärldens förändringar. I dag arbetar 

många organisationer i både offentlig och privat sektor med kvalitetsfrågor som en 

samordnad del av verksamheten. Kvalitetsarbete är en kontinuerligt pågående process 

som ständigt går att förbättra (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38). Att anpassa sig till 

interna och externa kunder med mål om att uppfylla eller helst överträffa deras förväntan 

är viktig beståndsdel inom den offensiva kvalitetsutvecklingen. Även om anpassning till 

kunderna och deras behov är en viktig del är det även viktigt för verksamheter att anpassa 

sin organisation utefter samhälls- och omvärldsförändringar. Förändringar sker konstant 

och att utveckla en förmåga att anpassa verksamheten till omgivningens förändringar 

skapar stora förutsättningar till ytterligare förbättringsarbeten. Att utveckla organisationer 

och driva igenom förbättringar är däremot inte alltid lätt. Förändringar inom en 

organisation kopplas ofta till tids- samt resurskrävande åtgärder (Bergman och Klefsjö, 

2012, ss. 51-52). 

 Under det senaste årtiondet har en omvälvande utveckling rörande 

elektroniska hjälpmedel vuxit fram. Den nya formen av informationsteknik brukar ofta 

benämnas under förkortningen IT. Utveckling har skapat nya förutsättningar för 

organisationer runt om i världen (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 103). De nya 

elektroniska hjälpmedlen har präglat verksamheters sätt att hantera och effektivisera 

berörda områden på. Informationsutbyte sker idag på nolltid och denna form av 

digitalisering har revolutionerat organisationers sätt att kommunicera ut väsentlig 

information på samt anpassa sig till samhällets förändringar (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012, s. 224). 

 Medarbetarnas inre drivkrafter är en avgörande faktor vid 

organisationsutveckling. För att undvika att konflikter uppstår eller att anställda känner 

en känsla av hot eller oro är det viktigt att ta tillvara på deras kompetenser och låta de 

känna samhörighet för att frigöra förutsättningarna för den inre motivationen (Jansson & 

Ljung, 2011, s. 86). Förbättringsarbete är ofta någonting som prioriteras i andra hand 

utefter ett företags eller organisations dagliga verksamhet. Ett engagerat ledarskap som 

uppmuntrar till förändring samt stödjer anställda inom processen är av största vikt för att 

lyckas med organisationsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 50). 
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1.2 Problembeskrivning 

Anticimexkontoret i Sollentuna ansvarar idag för Stockholm norra distriktet 

och är ett serviceföretag som arbetar främst med bekämpning av skadedjur men även med 

brandskydd, husbesiktningar, fuktkontroll och matsäkerhet. Kontoret har i dagsläget över 

sextio stycken anställda. Studien kommer fokusera på kundtjänstavdelning varav tio 

stycken medarbetare, inklusive gruppchef, arbetar. För vidare förtydligande kring 

organisationsstrukturen bifogas ett organisationsschema (se Bilaga A). Företaget lider 

idag av en bristande kommunikation vilket medarbetarna uppfattar som ohållbar där det 

i vissa fall går ut över kunderna. Då problemet idag anses, utefter insamlade data, som ett 

större bekymmer verkar grundproblemet bland annat ligga kring företagets utformande 

av intranät. Problemet verkar befinna sig på dels lokal- men främst på ledningsnivå med 

ett antal brister med förbättringspotential. För bästa konklusion kommer studien att beröra 

båda områdena och ge en helhetsbild av vart problemen verkar ligga.  

1.3 Syfte och frågeställning 

 Under förstudien inför examensarbetets utförande identifierades och 

kartlagdes en internt bristande kommunikation som problemområde. Examensarbetet 

inriktar sig på kommunikationsbristen i samband med intranätets utformande samt hur 

informationsöverföringen kan förbättras på en lokal- och ledningsnivå. Syftet med 

examensarbetet är att utifrån ett kvalitetsmässigt perspektiv komma med förbättrings- och 

implementeringsförslag till identifierat problemområde vid Anticimex i Sollentuna. 

Frågeställningar som kommer beröras under arbetets gång är följande: 

1. Hur påverkar den bristande kommunikationen medarbetarnas rutiner och 

tillvägagångssätt? 

2. Hur påverkas medarbetarnas effektivitet? 

3. Hur påverkas kundernas upplevelse utifrån den internt bristande 

kommunikationen? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att avgränsas till Anticimex Sollentuna med fokus 

på kundtjänstavdelningen. Studien kommer beröra problemet på både en lokal- och 

ledningsnivå.  
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2. Teori 

 Teorier och begrepp används för att beskriva den vetenskapliga 

lärobyggnaden med relevanta referenser. Arbetets teori berör kvalitetsutveckling, 

kommunikation, förändring- och förbättringsarbeten samt motivation. Teorierna är 

framtagna utefter relevans rörande det framtagna problemområdet samt 

frågeställningarnas formulering.  Teoridelen tjänar som teoretiska perspektiv på fenomen 

som utforskas i arbetet. 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

 I dagens samhälle blir det mer vanligt att företag och organisationer i både 

privata som offentliga sektorer börjar arbeta med kvalitetsfrågor som en samordnad del i 

det dagliga arbetet. Trenden och förhållningssätten kommer ifrån det som kallas offensiv 

kvalitetsutveckling. Den offensiva kvalitetsutvecklingen har bildat sina rötter ifrån TQM 

(Total Quality Management) där båda begreppens grundfilosofi handlar om att ständigt 

sträva efter, men helst överträffa, kunders behov och förväntningar till lägsta möjliga 

kostnad. Det som skiljer sig de två grundidéerna emellan är att det svenska begreppet 

offensiv kvalitetsutveckling handlar om att förbättra, förebygga och förändra istället för 

att ständigt kontrollera och återställa. Ett kvalitetsarbete är alltså en ständig sysselsättning 

som handlar om att utveckla produkter och processer samt de personer och kompetenser 

som är engagerade i verksamhetens områden (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38). 

2.2 Hörnstensmodellen 

För att få en tydligare bild av begreppet offensiv kvalitetsutveckling brukar 

hörnstensmodellen vara en central del. Hörnstensmodellen utgår ifrån olika värderingar 

som ger verksamheter en bild av de viktigaste delarna för att uppnå den eftersträvade 

kvaliteten. Hörnstenarna i den offensiva kvalitetsutvecklingen är en modell som formats 

av olika stråk av teoretiska aspekter och ska, utefter arbete med kvalitet, förstärkas med 

lämpliga verktyg och arbetssätt (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40) 
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Figur 1: Hörnstensmodellen av Bergman och Klefsjö (2012, s. 40). 

2.2.1 Sätta kunderna i centrum 

 Den centrala värderingen inom hörnstensmodellen är att sätta kunderna i 

centrum. Viktigt när det arbetas med kvalitet är att anpassa sig till kundernas behov och 

förväntningar. Begreppet kvalitet avgörs alltså av kundernas krav samt den konkurrensen 

som finns på marknaden (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40). För att nå eftersträvad 

kvalité är det därför viktigt att kunna se utifrån kundernas perspektiv och förstå sig på 

vad de verkligen är ute efter och därefter uppfylla, eller helst, överträffa deras 

förväntningar. För att nå uppnå denna form av kvalité gäller det däremot att enbart inte 

fokusera på de externa kunderna utan de interna kunderna är minst lika viktiga. Med de 

interna kunderna syftas det främst till medarbetarna som jobbar inom organisationen. För 

att ge de interna kunderna bra förutsättningar är det även viktigt att deras behov och 

förväntningar fullgörs. Att sätta både externa och interna kunder i centrum går alltså hand 

i hand under denna värdering i hörnstensmodellen. För att kunna skapa bra produkter ut 

mot de externa kunderna är det viktigt att de interna kunderna, medarbetarna, får bästa 

möjliga förutsättningar (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 41-42). 

2.2.2 Basera beslut på fakta 

 En ytterligare viktig värdering inom hörnstensmodellen är att basera beslut 

på fakta. Besluten ska baseras på väl motiverade slutsatser där slumpmässiga 

omständigheter har en större betydelse. För att uppnå denna värdering är det viktigt att 

använda sig av verktyg som kan sortera, visualisera och analysera olika statistiska 

mätningar inom den berörda verksamheten. För strukturering och analysering av statistisk 

information lyfter Bergman och Klefsjö (2012, s. 42) de sju framtagna QC-verktygen. 

Dessa verktyg ger verksamheter ett mer systematiskt tillvägagångssätt kring strukturen 

på insamlade data. Utöver den statistiska insamlingen är det även viktigt att förstå sig på 

kundernas önskemål, behov och reaktioner. För att basera beslut på fakta vid 
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framtagandet av en produkt är det viktigt att förstå sig på marknaden och kundernas 

anspråk. För att inte missa viktiga fakta vid liknande tillfällen redovisar Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 43) de sju nya QC-verktygen. Dessa verktyg är till för att sammanställa 

och strukturera verbal information. Verktygen bidrar till en tydligare bild av vad externa 

kunder är ute efter i en produkt i förhållande till kvalitén. Att basera samtliga beslut på 

fakta innebär alltså att en verksamhet aktivt söker efter information och förklaring som 

vidare sammanställs och undersöks innan beslut tas (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 44). 

2.2.3 Arbeta med processer 

 Vidare är arbeta med processer en annan viktig del i hörnstensmodellen. 

Olika processer utgör en stor del av det organiserade arbetet. En process enligt Bergman 

och Klefsjö (2012, s. 44) definieras följande: ”En process är ett nätverk av 

sammanhängande aktiviteter, som upprepas i tiden. Den transformerar vissa resurser till 

resultat som ska tillfredsställa processens kunder med så liten resursåtgång som möjligt”. 

En process utformar sig utifrån en organisation som består av människor som arbetar till 

deras olika relationer med olika resurser. Processen förtydligar och knyter alltså ihop 

historik med framtid och utifrån denna tidslinje alstras hur väl förloppet tillfredsställer 

kundernas behov. Syftet med arbetet kring processer är att skapa en helhetssyn, flytta 

fokus från organisation till kvalitet och värde samt skapa grund till prioriteringar. 

Beroende på kundgruppen processen ska skapa ett värde brukar den delas upp i olika 

delar. Ofta brukar tre olika typer av processer urskiljas: 

 Huvudprocess: utgör verksamhetens kärna och visualiserar samt beskriver 

syftet med processen. Denna del av processen har som uppgift att uppfylla externa 

kunders behov och skapa ett värde för dem. 

 Stödprocess: vars uppgift är att tillhandahålla resurser och göra att 

huvudprocessen fungerar så bra som möjligt. Stödprocessen har inget värde i sig utan 

syftet är att stödja huvudprocessen utförande. Processen består av interna kunder. 

 Ledningsprocesser: står för beslut kring organisationen utveckling kring 

mål och strategi. Dessa processer syftar till att styra huvud- och stödprocesserna i rätt 

riktigt för att uppnå det eftersträvande värdet. Även denna process består av interna 

kunder (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 45). 

2.2.4 Arbeta med ständiga förbättringar 

 De externa kraven på kvalitet ökar ständigt i dagens samhälle. Vikten av att 

arbeta med värderingen ständiga förbättringar har blivit extra betydelsefull. 

Kvalitetsutvecklingens grundregel är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 47) att ”Det 

finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad”. Om företag slutar 
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att fokusera på att bli bättre slutar de helt enkelt att vara bra. En igenkänd metod inom 

denna värdering är förbättringscykeln PDSA som står för plan – do – study – act.  

 
Figur 2: Förbättringscykeln "Planera - Gör - Studera - Lär" tagen från Bergman och Klefsjö (2012, s. 46). 

 PDSA-cykeln utvecklades av Edwards Demming på tidigt 1900 – tal står 

idag i centrum vid kvalitets- och förbättringsarbete. Verktyget fungerar iterativt, vilket 

betyder att den upprepas flera gånger för att nå eftertraktat resultat. Syftet med den 

iterativa cykeln är att på ett systematiskt sätt göra mindre modifieringar för att kunna 

utveckla och utvärdera hur olika processer påverkas av resultatet. Det handlar om att 

ständigt detaljgranska processerna för att kritisk kunna lokalisera vad det är som bör 

förbättras (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 85). 

2.2.5 Skapa delaktighet 

 En ytterligare väsentlig hörnsten inom modellen är att skapa förutsättningar 

för delaktighet. För att ett kvalitetsarbete ska bli lyckat och skapa framgång är det viktigt 

att samtliga medarbetare ska få vara delaktiga och aktivt kunna påverka olika beslut inom 

förbättringsområdets gränser. Värderingen genomsyras av en positiv människosyn där 

alla har samma förutsättningar. Det viktigaste sociala behovet hos oss människor är att 

veta och känna att vi behövs. Att kunna uppmuntra och frigöra det i en organisatorisk 

kultur är viktigt. När en person får friheten att ta eget ansvar skapas resurser som annars 

inte skulle finnas tillgängliga (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 48). Ledningens 

engagemang till att skapa förutsättningar kan påverka hur kvalitetsarbetet utspelas. 

Jansson och Ljung (2011, s. 82) lyfter teori X och Y där ledningens förväntningar och 

förhållningssätt påverkar anställdas inställning och agerande. Teori X har sina rötter ifrån 

Fayols strukturerade organisationsteori med en hierarkisk syn. Teorin utgår ifrån en 

negativ syn på medarbetarna där de ses som lata och inte orkar tänka själva. Det finns 

redan ett bästa sätt att organisera saker på, vilket bör tillämpas. Teori Y har däremot en 
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ljus människosyn. Ledarna ser här medarbetare som drivna, självgående och motiverade 

individer. Medarbetare är delaktiga och inblandade i beslut där de vågar vara kreativa och 

säga vad de tycker (Jansson och Ljung, 2011, s. 82). 

2.2.6 Engagerat ledarskap 

 Avslutningsvis knyts hela hörnstenssäcken ihop med att utveckla ett 

engagerat ledarskap. Ett engagerat ledarskap får medarbetare på arbetsplatsen att känna 

sig trygga och villiga till att utvecklas vidare. En bra ledare skapar både självkänsla och 

självförtroende för arbetare där deras bidrag till företaget känns uppskattade. Ett gott 

ledarskap kan alltså vara avgörande för hur ett företag presterar. En engagerad ledare 

bidrar inte endast till delaktighet utan tar hänsyn till helhetsbilden där de skapar en kultur 

för den offensiva kvalitetsutvecklingen och dess metoder till förbättringsarbete. En god 

och tydlig kultur tar inte endast hänsyn till hörnstensmodellens filosofier utan bidrar även 

till ökad kvalitet internt och externt i en större skala (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 50). 

2.3 Kommunikation 

 Vikten av en tydlig och hållbar kommunikation platsar även in i en del 

värderingar utifrån hörnstensmodellen men begreppet i sig har en större betydelse för 

helhetsbilden. Under de senaste åren har det skett en revolutionerande utveckling i 

anknytning till elektroniska hjälpmedel (Grafström, Jonsson, Stig och Strannegård, 2017, 

ss. 28-29). I samband med den snabbt utvecklande digitaliseringen har kommunikation 

på senare tiden blivit än mer viktig faktor. Informations- och kommunikationstekniken 

(IKT eller IT) i samband med digitalisering bidrog till en stor förändring rörande företags 

sätt att kommunicera på (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, p. 125). Tillgång till 

intranät, e-post och andra former av kommunikationsplattformar har bidragit till att stora 

mängder information skickas ut på nolltid. Även om dessa former av kommunikation kan 

bidra till att bland annat chefer har en större koll på vad för sorts information som kommer 

ut har det även bidragit till en del nackdelar också. I en del fall kan informationsflödet 

uppfattas som överväldigande och svårtolkat där berörda parter på en arbetsplats inte 

hinner med att ta del av all information. Viktig upplysning kan i sin tur gå miste vilket 

påverkar kundernas upplevelse och relationer till organisationen (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012, s. 126). Jacobsen och Thorsvik (2014, ss. 103–105) beskriver vidare 

att utvecklandet av IKT har på de senaste åren bidragit och omformat organisationer på 

många olika sätt. IKT bidrar idag till att gränserna mellan avdelningar blir mindre och att 

kommunikationen blir bredare mellan de hierarkiska nivåerna. Det blir helt enkelt lättare 

att samarbeta mellan verksamheters olika avledningar och organisationsstrukturen 
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påverkas i samband med att de hierarkiska uppgifterna som brukade förmedla all 

information blir mindre och mindre. Eftersom information kommuniceras ut i loppet av 

sekunder är det däremot viktigt att organisationer tar tillvara på hur väsentlig information 

fördelas ut till berörda parter. Om orelevant information skickas ut till parter som inte 

berörs kan strukturen skakas om till det motsatta där förvirring och avbrott uppstår. 

Vikten av en hållbar kommunikation är därför väsentligt för att organisationer ska kunna 

upprätta en beständig struktur med sofistikerad uppbyggnad (Jacobsen och Thorsvik, 

2014, s. 106). 

 Vidare förklarar Heide (2002, s. 41) den tekniska utveckling i svenska 

verksamheter och hur viktig en hållbar kommunikation inom organisationers struktur är. 

En stor del av människors lärande sker utifrån kommunikation med andra individer. 

Viktigt att notera är att kommunikation inom verksamheter inte förbättras automatiskt i 

samband med den tekniska utvecklingen. Det krävs att organisationen blir lärande och 

anpassar sig efter omvärldens nya krav. Utvecklingen av IKT och framgången av intranät 

bland organisationer utgör inte några universella verktyg för organisationens lärande. 

Även om den tekniska utvecklingen bidragit till en större tillgänglighet och tydligare 

tillvägagångssätt finns även brister då organisationer inte alltid lyckas att anpassa sig. Det 

räcker inte att publicera information som når ut till medarbetare via intranät och mail för 

att de ska ta del av all upplysning och kunskap. Det krävs att kommunikationen säkras. 

Tillgången till all information som företag förmedlar ut är inte någon garanti till att 

medarbetarna förstår den för att sedan använda informationen till brukbar kunskap 

(Heide, 2002, s. 208). 

 Att hitta ett hållbart sätt att förmedla ut information på avgörs av en fin linje. 

Det kan upplevas som problematiskt att anpassa kommunikationen utefter dess syfte. För 

lite kommunikation kan leda till förvirring och spekulationer från anställda där de är 

osäkra på vad som sker. För mycket kommunikation kan bidra till ett informationsflöde 

som är överväldigande vilket gör att information ignoreras då anställda inte har tid att gå 

igenom allting (White, Vanc och Stafford, 2010, s. 7). Beroende på hur information 

förmedlas ut på företaget kan området minst sagt vara problematiskt. Medan chefer på 

olika nivåer klagar över att anställda inte tar åt eller förstår sig på informationen klagar 

de anställda över att informationen inte förmedlas ut eller kommunikationen är alldeles 

för överväldigande. Det ovan beskrivna scenariot är inte ovanligt i dagens 

organisationskultur. Luckor mellan ledning och anställda kan ge upphov till negativa 

resultat på organisationens kommunikationstillvägagångssätt. Olika 

kommunikationssystem kan påverka organisationskulturen och dess form. Det gäller att 
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hitta rätt form av kommunikationstekniker och anpassa verksamheten utefter dess behov 

(White, Vanc och Stafford, 2010, s. 8). 

2.4 Lärande organisation 

 En återkopplande del till hörnstensmodellen är de ständiga förbättringarna 

som är en viktig princip inom modellens alla värderingar. Ständiga förbättringar har 

koppling till organisationers lärande. För att de ständiga förbättringarna ska bli en naturlig 

del av verksamheten krävs det att organisationens lärande också blir en naturlig del. 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 414) citerar en lärande organisation enligt följande: ”En 

lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida 

kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter.” För 

vidare förtydligande redovisas fem discipliner som är kritiska aspekter för en lärande 

organisation (se Figur 3, s. 9) (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 415). 

 
Figur 3: De fem disciplinerna rörande lärande organisationer. Hämtad från Bergman och Klefsjö (2012, s. 415). 

 Personligt mästerskap. Personligt mästerskap är en viktig del för en lärande 

organisation. Denna del handlar om personlig utveckling och lärande. Varje individ på en 

arbetsplats måste få möjligt till att växa och frigöra sina egna förutsättningar för att lyckas 

med arbetet. Organisationens lärande utgår ifrån de enskilda individernas vilja att lära sig. 

Även om den personliga utvecklingen kan ha stora fördelar för en organisations inlärning 

garanteras det däremot inte att organisationen blir lärande och utvecklas direkt. Det 

personliga mästerskapet bidrar med väsentliga förutsättningar på vägen mot ett 

organisatorisk kunskapslärande (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 415). 

 Mentala modeller. Mentala modeller är det vi människor inte kan tolka eller 

har någon kunskap kring. Våra förutfattande meningar styr alltså denna del där vi utifrån 

ett objektivt förhållningssätt inte borde i vissa sammanhang. Kortfattat styr alltså de 

mentala modellerna vårt sätt att tolka det vi ser runt om oss. Det kan exempelvis vara hur 

vi ser på våra medarbetare utifrån deras förhållningssätt och agerande på en arbetsplats. 

Det är viktigt att skapa en uppfattning om sina egna men även andras mentala modeller 
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för att verksamt kunna påverka. Att förstå sig på det bidrar till saker som vi människor 

omedvetet stirrar oss blinda på samt kan hitta lösningar på problem som aldrig skulle 

tagits upp. Begripandet bidrar till en annan syn på det organisatoriska lärandet och de 

ständiga förbättringarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 415). 

 Lära tillsammans. När kunskapen bland individerna inom en organisation 

blir gemensam blir den operativ i strävan på de ständiga förbättringarna. I en grupp 

utvecklas medlemmarna tillsammans utifrån varandras erfarenheter och kunskaper. För 

att uppnå ett organisatoriskt lärande krävs det alltså ett samarbete mellan alla personer 

där de gemensamt hjälps åt för att nå ett mål (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 416). 

 Gemensamma visioner. För att nå gemensamma mål krävs gemensamma 

visioner. Att tillsammans inom en grupp skapa en vision och någonting att sträva efter 

ger ofta gruppen en tillräckligt stark samhörighet för att uppnå visionen. Om ett mål eller 

visionen däremot kommer ifrån andra personer där gruppen istället blir tilldelad eller 

påtvingad en uppgift kan den kollektiva effektiviteten begränsas. Att skapa något 

gemensamt frigör ofta nya angreppssätt och lyfter organisationen i en större helhet 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 416). 

 Systemtänkande. Systemtänkande innebär att skapa en helhetsbild. Inom ett 

system finns många olika typer av interaktioner. Ett beslut eller en slumpmässig händelse 

kan alltså påverka andra delar av ett system. Om en organisation inte skapar en helhetsbild 

där förändringar kartläggs riskerar system på olika plaster att fallera utifrån andra tagna 

beslut. Utan ett systemtänkande kan de långsiktiga framtidsvisionerna lätt deklineras och 

det kan bli svårt att få en bild av vad som gått snett (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 417). 

2.4.1 Förändring och förbättring 

 För vidare utveckling kring de fem disciplinerna rörande en lärande 

organisations samt värderingen rörande ständiga förbättringar nämner Sveningsson och 

Sörgärde (2014, s. 28) att förändring krävs för att anpassa sig till omvärldens skiftande 

förutsättningar. Ofta när det sker förändringar inom ett företaget är det i ett 

förbättringssyfte. Det är däremot inte alltid helt enkelt att driva igenom en förändring 

inom en organisation. Större förändringar är ofta kopplat till ett psykologiskt motstånd. 

Negativa reaktioner kring förändringar är synnerligen inte konstigt då det är en naturlig 

reaktion hos människor. Förändringar bidrar helt enkelt till att en viss förlust av kontroll 

där anställda hellre föredrar igenkända arbetsuppgifter med rutiner och välkända 

förhållanden som tidigare känts bekvämt. Individer har ofta en passiv inställning till 

förändringsförsök där de är rädda att förlora den tidigare kontroll de haft (Sveningsson 
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och Sörgärde, 2014, s. 188). Vid dessa situationer tenderar människor att reagera relativt 

lika. De övergående faserna kan sammanfattas kortfattat: 

1. Chock och förnekelse 

2. Ilska och försvar 

3. Förhandling 

4. Acceptans och anpassning 

5. Förändring 

 För vidare utveckling rörande förändring- och förbättringsarbete är en 

central del i arbetet att först identifiera gruppdynamiken. Genom att identifiera roller, 

normer, åtföljande beteenden samt värderingar kan förändringsarbetet underlättas. Att 

identifiera gruppdynamiken samt dess delar underlättar arbetet där det innefattar en 

växling mellan handling och reflektion. Detta stöds ofta av de som berörs av 

förändringsarbetet och underlättar deltagandet (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 76). 

Vidare brukar förändringsprocessen delas upp i tre faser som är baserade på Lewins 

processmodell: upptining, förändring och återfrysning. Upptining handlar om att 

förbereda anställda genom att skapa en förståelse att en förändring är nödvändig. Det 

gäller alltså att motivera medarbetarna till förändring genom att exponera något 

problematiskt kring en situation. Vid situationerna är det även viktigt att forma en 

psykologisk säkerhet där en trygghet skapas som individer kan förhålla sig till. 

Tryggheten kan motverka förlust av självkänsla och motivation. Förändring handlar om 

förändringsarbetet i sig. I detta steg testas nya arbetsmetoder samt försök på att 

implementera nya system rörande hur arbetet ska utföras. I fasen är det viktigt med tydlig 

kommunikation samt stöd och uppmuntran när förändringsarbetet är igång. Det kan 

innebära stora omväxlingar för anställda och att tillsammans tackla förändringsarbetet 

med en kontinuerlig reflektion vid olika momenten är av största vikt. Sista delen, 

återfrysning, handlar om resultaten kring införandet av nya arbetssätt, system och 

tillvägagångssätt. Nu börjar förändringsarbetet fästas i organisationens kultur samt ge 

resultat. En del förändringar kan riskera att misslyckas på grund av problematiken att 

rubba redan befintliga mönster i arbetsgruppens normer eller organisationens kultur i 

helhet. Upptiningsfasen är därför extra viktigt för att förändringsarbetet ska få ett givande 

resultat (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 79). 

 De tre olika steg rörande förändringsprocessen överlappar varandra. 

Gränserna mellan de olika faserna angående var de startar och slutar kan vara svåra att 

identifiera. Stegen bidrar till en tydlig översikt om vad för utmaningar individer, grupper 
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eller organisationer står inför och utgör en grundläggande tankegång kring hur ett planerat 

förändringsarbete kan gå till (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 79). 

2.5 Motivation 

 Abraham Maslow (Jansson och Ljung, 2012, s. 56) föreslog i mitten av 

1900 – talet en teori som utgick ifrån människans fem olika grundbehov. Maslow 

placerade in behoven i en behovstrappa med hierarkisk ordning där de mest 

grundläggande och viktigaste behov fanns längst ner i trappan. Hierarkitrappan går ut på 

att tillfredsställa de behov som beskrivs. Om behoven i botten av trappan är tillfredsställda 

flyttas vaksamheten gradvis uppåt. De fem behoven brukar visualiseras i en pyramid där 

de grundläggande behoven befinner sig längst ner i hierarkin. Behovens ordning är 

fysiska behov, trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Maslows 

behovstrappa bidrar till en rad olika saker. Den kan bland annat bidra till att skapa en 

större förståelse för anställda på en arbetsplats och varför en person kanske inte upplever 

en viss trygghet eller gemenskap. Även om hierarkitrappan har bidragit till en större 

förståelse kring människors motivation och behov kan det vara svårt att dra tydliga 

gränser mellan de olika nivåerna (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s. 125) 

 Vidare utvecklade även Hertzberg (Jansson och Ljung, 2012, s. 56) 

motivationsteorin med ytterligare faktorer. Hertzberg delade upp faktorerna i två grupper, 

hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer innefattar delar som arbetsmiljö, lön, 

regler och relation till kollegor samt närmaste chef. Motivationsfaktorerna innefattar delar 

som möjligheten att ta egna initiativ, ansvar, arbetsuppgifternas innehåll och 

gemenskapen (se Figur 4, s. 12) (Jansson och Ljung, 2011, s. 57). 

 
Figur 4: Visualiserar Hertzbergs hygien- och motivationsfaktorer. Hämtad från Jansson & Ljung (2011, s.60). 
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Bilden illustrerar hur båda faktorerna sätts mot en plus- och minussida. 

Hertzberg menar på att det krävs en samverkan mellan de olika faktorerna för att nå en 

hög nivå kring prestation och motivation. Hygienfaktorerna är alltså de mer 

grundläggande behoven som kan orsaka missbelåtenhet om de inte tillgodoses. Delarna 

skapar alltså inte mer tillfredsställelse om de uppnås, däremot kan avsaknaden ha negativa 

effekter på arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna handlar om de delar som motiverar 

medarbetarna till att prestera bra. De får en känsla av utvecklande och framgång där 

medarbetare själv kan ta eget ansvar. Faktorerna skapar helt enkelt tillfredsställelse men 

tar inte bort missnöje (Jansson och Ljung, 2011, s. 59). 

2.6 Tidigare forskning/arbeten 

 Att ständigt anpassa organisationen utefter omvärldens krav har varit en 

central del under flera årtionden. Redan på 1980-talet började kvalitetstekniken sätta 

sina spår i organisationers anpassning. Japan var tidiga med att integrera 

kvalitetstekniken och utmanade sina konkurrenter med att producera produkter med 

bättre kvalitet till en lägre kostnad. Begrepp som TQM blev tidigt ledande och bidrog 

till strategiska tillvägagångsätt verksamheter kunde förhålla sig till (Ahire, Golhar och 

Waller, 1996, s. 2). Japans stora framgång revolutionerade sättet organisationer förhöll 

sig till kvalitetsfrågor och har i dagens forskning rörande kvalitet fortfarande stora 

avtryck. Från att vara ett mer strategiskt förhållningssätt har TQM på senare år enligt 

Klefsjö, Bergquist och Garvare (2008, ss. 3–4) utvecklats till ett ledningskoncept för att 

öka konkurrenskraft, lönsamhet och effektivitet. Arbetssättet appliceras inte enbart 

längre i privata sektorer utan är lika applicerbara i offentliga sektorer och samhället i 

sig. Kvalitetsbegreppet går i dagens läge även att anpassa med andra verktyg som 

exempelvis Lean och Six Sigma beroende på verksamhetens behov (Klefsjö, Bergquist 

och Garvare, 2008, s. 2). 

 I och med informations- och kommunikationstekniken som bröt igenom 

vid millenniumskiftet förändrades förutsättningarna kring anpassandet av 

kvalitetsutveckling. Heide (2002, s. 41) var tidig med att poängtera hur den tekniska 

utvecklingen skapade nya förutsättningar för organisationer och deras tillvägagångssätt. 

Heides (2002, s. 99) fallstudie rörande området utfördes tillsammans med 

teknikkoncernen Ericsson. Forskningen visar på att det finns ett samband mellan 

mängden kommunikation och kvalitet. Kortfattat presenterades att det ökade 

informationsflödet med elektroniska hjälpmedel som intranät, email och rutiner kan 

påverka anställdas tillvägagångssätt i deras vardagliga arbetsuppgifter. Den 
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överväldigande informationen anställda hade tillgång till påverkade alltså effektivitet 

och kvaliteten på det utförda arbetet i negativ omfattning (Heide, 2002, ss. 68, 159). 

2.7 Sammanfattning 

De teorier och arbetssätt som tagits upp under teoridelen kommer att 

användas till kommande analys, reflektion och diskussionsdel. Vidare kommer upptagna 

områden att appliceras och utvecklas vidare i samband med hur organisationen i dagsläget 

förhåller sig till de berörda områdena. Då det beskrivna problemområdet inom Anticimex 

upplevs problematiskt är teorierna utvalda efter relevans och applicerbarhet. Teorierna 

kommer i samverkan med studentens erfarenhet och kunskap att utvecklas vidare samt 

beskriva vad som kan förbättras inom verksamhetens ramar.  
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3. Metod 

 Den genomförda studien har skett i samarbete tillsammans med vald 

organisation. Datainsamlingen rörande kundtjänstavdelningen skedde på plats med 

Anticimex som respondent. Designen kan beskrivas som en kvalitativ fallstudie med syfte 

att bidra till djupgående kunskaper kring undersökningsområdet. Datainsamlingen 

kommer att innehålla både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt som intervjuer, 

enkäter samt observation för att ge studien en reliabel och valid granskning. Studien har 

även en abduktiv ansats där studenten rör sig mellan teori och empiri för att skapa en 

större helhetsbild av problemet utifrån efterenhetsgrundad kunskap. Respondenternas 

svar kommer sammanställas och redovisas med kvalitetstekniska verktyg för att ge en 

ökad förståelse kring problemets omfattning. Målet med studien är att lösa de formulerade 

frågeställningarna (1) Hur påverkar den bristande kommunikationen medarbetarnas 

rutiner och tillvägagångssätt? (2) Hur påverkas medarbetarnas effektivitet? (3) Hur 

påverkas kundernas upplevelse utifrån den internt bristande kommunikationen? 

3.1 Design av studien 

 De framtagna och formulerade frågeställningarna kommer att redovisas 

utifrån anställdas deltagande kring olika datainsamlingar. Totalt valde samtliga nio 

medarbetare på avledningen att delta i datainsamlingen. Tillvägagångsätten kring de olika 

datainsamlingarna är både kvantitativa och kvalitativa för att ge resultatet en tillförlitlig 

och väl utformad undersökning. Inom forskning brukar beteckningarna kvantitativt och 

kvalitativt användas som två huvudkategorier. Förenklat bidrar den kvantitativa 

undersökningen till resultat i form av statistiska mätningar som går att räkna på. Det är 

alltså faktorer som är enkla att kvantifiera. Kvalitativ forskning är mer djupgående. En 

kvalitativ datainsamling brukar ofta utgöras av exempelvis intervjuer eller observationer 

för att ge resultatet en bredare förklaring till hur och varför saker sker. Beroende på den 

vetenskapliga terminologin studien berör bör tillvägagångssätten mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder anpassas (Patel och Davidson, 2011, ss. 13-14).  

Utefter förstudiens resultat formulerades ett antal förbättringsområden. Det 

prioriterade området, som ligger till fokus i denna studie, formulerades utefter förstudiens 

datainsamling. Förbättringsområdet rörande den bristande kommunikationen var något 

som till en början var en omfattande och vag problemformulering. Vid examensarbetet 

start gjordes ytterligare kompletterande datainsamling med syfte att kartlägga den internt 

bristande kommunikationen mer grundligt. Utefter kompletterande datainsamling 

skapades en tydligare bild av problemets helhet vilket bidrog till en tydligare 
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problemformulering och frågeställningar i avgränsande syfte. För att vidare utveckla 

förbättringsområdet har teorier som berör det framtagna problemet presenterats. Den 

offensiva kvalitetsutveckling utifrån Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) tillsammans med 

hörnstensmodellen är central när det kommer till kvalitetsarbete. Att förhålla sig till 

modellen och ta hänsyn till de olika värderingarnas betydelse kan öka både intern och 

extern kvalitet avsevärt (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38). Värderingarna tillsammans 

med teorier kring motivation, kommunikation och förändring kommer att utgöra grunden 

för kommande studie. Utöver valet kring den teoretiska referensramen har arbetet formats 

med inriktning på återkoppling och praktiska verktyg. Återkopplingen skedde i samband 

med sammanställningen av metodens tillvägagångssätt tillsammans med organisationen. 

Syftet med återkopplingen var att ge deltagande i studien samt handledaren en chans att 

betrakta studiens nuläge samt vad som komma skall. Utefter återkoppling påbörjades 

analys av data. Analyseringen skedde med fokus på praktiska verktyg. Samtlig insamlade 

data kategoriserades och sorterades in i utvalda ledningsverktyg för att tydliggöra och 

skapa en helhetsbild av problemområdet. Tillvägagångssätten rörande datainsamlingen 

redovisas mer utförligt under kommande kapitel. I figur 5 nedan redovisas en tidslinje 

som förtydligar uppsatsens metod och de ovan benämnda stegen. 

 
Figur 5: Övergripande tidslinje kring metodtillvägagångsätt. 

 Utöver metodinsamling inom organisationen har även underlaget för 

teoribygge som data, information och vetenskapliga lärobyggnader relaterat till studiens 

frågeställningar, varit en viktig del. När en studie utgår ifrån bland annat kvalitativa 

intervjuer riktas undersökningen mot ett induktivt eller abduktivt arbetssätt (Patel och 

Davidson, 2011, s. 82). Studien kan beskrivas som abduktiv där undersökaren rör sig 

emellan empiri och teori. Det abduktiva förhållningssättet är följaktligen en pendling 

mellan olika teorier och erfarenheter. Abduktion är alltså en kombination av induktion 

och deduktion där ett oförklarat faktum ställs emot en hypotes för att besvara dess 

förhållande. Då undersökningen har en abduktiv ansats är vikten av en relevant och 

tillämplig teoridel grundläggande (Patel och Davidson, 2011, s. 25).  



 17(44) 

 Det abduktiva förhållningssättet har bidragit till en mer systematisk 

kombination där förståelsen för problemområdet successivt växt fram i och med 

metodens tillvägagångssätt. Detta har bidragit till att ursprungligt antagande utvecklats 

och blivit mer anpassad till undersökningens syfte. Även om det abduktiva 

tillvägagångssättet riskerar att färga undersökaren i form av tidigare erfarenheter har 

förhållningssättet bidragit till en utvecklad infallsvinkel med ytterligare anpassad teori.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

 Datainsamling inför studien har utgått ifrån både kvalitativ och kvantitativa 

tillvägagångsätt och bestått av bland annat enkät, observation och intervjuer som metoder. 

All datainsamling har skett löpande under förstudiens samt examensarbetets gång där 

samtliga medarbetare inom den utvalda avdelningen har deltagit. För vidare förtydligande 

av tillvägagångssätten vid datainsamling beskrivs de olika momenten mer utförligt nedan. 

3.2.1 Angreppssätt 

 Enkät-, observation- och intervjumetoder är idag tre populära och 

grundläggande tillvägagångssätt kring insamlande av data. En enkät är ett förutbestämt 

frågeformulär som skickas ut till deltagande respondenter som individuellt, eller 

tillsammans i grupp, svarar på de ställda frågorna utifrån deras perspektiv. 

Undersökningen utgörs genom att samma frågor ställs till samtliga deltagande. 

Datainsamlingsmetoden används ofta som kvantitativ och är en bra igångsättande 

metodstrategi i en påbörjad studie (Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund, 2016, s. 

98). Denscombe (2016, s. 264) beskriver vidare kring olika tillvägagångssätt och 

intervjuernas betydelse. Intervjuer kan delas upp i strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna, som primärt använts i 

studien, innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen eller grundfrågor som ska 

behandlas. Frågorna ställs öppet där respondenterna själva får en chans att utveckla sitt 

svar och diskutera olika infallsvinklar (Denscombe, 2016, s. 266). Slutligen lyfter även 

Denscombe (2016, s. 293) olika tekniker kring observation som metod. Beroende på 

studiens syfte finns olika observationstekniker att applicera. Det handlar alltså om vilken 

typ av data som samlas in. Observation handlar om att iaktta en naturlig miljö med mål 

att komplettera eller styrka tidigare undersökningar. Utifrån studiens innehåll har den 

vetenskapliga metoden av en mer osystematisk form av observation utgåtts ifrån. Denna 

mer diskreta form inriktar sig på att kartlägga företagets kulturella förhållanden i sin 

naturliga miljö (Denscombe, 2016, s. 294). 
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3.2.2 Tillvägagångssätt 

Den primära datainsamlingen har huvudsakligen bestått av enkäter och 

intervjuer. Två enkäter konstruerades under projektets gång. Den första enkäten skapades 

i samband med förstudien i syfte med att kartlägga eventuellt problemområde samt för 

att konstruera grundfrågor som senare skulle utgöra grunden till kommande intervjuer. 

Den andra enkäten skapades under studiens gång för att komplettera datainsamling samt 

förstärka och förtydliga antaganden kring den internt bristande kommunikationen vilket 

även redovisas senare i undersökningen. Vidare skedde intervjuerna enskilt med varje 

medarbetare under utsatt tid. Intervjun syftade till att ge medarbetarna en chans, utifrån 

öppet ställda frågor, att diskutera förhållandena på företaget vidare. Det huvudsakliga 

metodtillvägagångssättet bidrog till en större förståelse och mer nyanserad bild av 

företagets brister i dagsläget. De två metoderna valdes för att skapa en bra grund med ett 

väl motiverat resultat. Den sista metoden, observation, applicerades som ett 

andrahandstillvägsgångssätt. Den osystematiska formen av observation skedde innan 

intervjuernas utförande som mål att studera företagets kultur i samband med anställdas 

sätt att hantera olika situationer på (Patel och Davidson, 2011, s. 97). 

Fördelarna med de utvalda metoderna är att undersökningen har utgått 

ifrån både kvantitativa och kvalitativa metoder. Metodblandningen bidrar till en mer 

reliabel och valid studie då de olika resultaten kan vägas emot varandra. Vidare positiva 

aspekter kring undersöknings metodinsamlande är att samtliga anställda på avdelningen 

har valt att delta inom någon form av datainsamling. Samtliga anställdas deltagande 

bidrar även till ett mer tillförlitligt resultat där envars svar lyfts upp i undersökningen. 

Även om metoderna bidragit till fundamental information uppstod en viss tankegång 

kring de formellt valda tillvägagångssätten. Majoriteten av datainsamlingen skedde 

under en kortare period medan ytterligare kompletterad data skett veckor efteråt. En mer 

inpassad metodinsamling kunde bidragit till en utförligare undersökning då 

förhållandena inom en verksamhet kan förändras under några veckors tid. Även om 

konsekvensen kan verka snabbt förgången har kompletterande data inte särpräglat 

resultatet. 

3.3 Dataanalys 

 Utifrån de utvalda frågeställningarna har data analyserats med varierade 

tillvägagångssätt. Vid förstudiens utförande var den bristande kommunikationen ledande 

tankar hos majoriteten av medarbetarna. Inför denna studie har tidigare insamlade data 

kompletterats för att styrka slutsatsen kring kommunikationens knapphet. Då bristande 
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kommunikation ursprungligen var ett omfattande och vagt problemområde har 

frågeställningar, med avgränsande avsikt, formulerats för att utveckla studiens 

tillförande. Analysmetoder som tillämpades för att utveckla det framtagna 

förbättringsområdet vidare var huvudsakligen baserat på de enskilda intervjuerna. De 

enskilda, semisstrukturerade intervjuer, gav medarbetarna själva chansen att utveckla 

området utifrån ett antal öppet ställda grundfrågor. Varje intervju skedde mellan tjugo till 

trettio minuter. Grundfrågorna baserades på den första enkäten som skickades ut i 

förstudiens undersökning. Utifrån intervjuerna, som specificerades till det framtagna 

förbättringsområdet, skapades en ny enkät med syfte att utveckla frågeställningarna 

vidare. Resultatet av framförallt intervjuerna men även den nyare enkäten har 

sammanställts i olika ledningsverktyg som träddiagram, släktskapsdiagram och 

relationsdiagram. 

3.3.1 Träddiagram 

 Träddiagram är ett av de sju ledningsverktygen som Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 490) presenterar. Principen bidrar till ett systematiskt tillvägagångssätt genom 

att bryta ner en central idé i flera olika delar. Viktigt när det arbetas med träddiagram är 

att ha ett tydligt definierat problemområde som går att bryta ner på ett ordentligt sätt. Om 

problemområdet är vagt kan fel orsaker brytas ner vilket gör hela processen förvirrande 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 491). 

  
Figur 6: Ledningsverktyget träddiagram hämtad från Bergman & Klefsjö (2012, s. 490). 

 Inom utförd studie har träddiagrammet använts till att bryta ner 

problemområdet rörande den internt bristande kommunikationen samt det 

överväldigande informationsflödet. Nedbrytning har skett utifrån medarbetarnas 
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önskemål kring de olika metodtillvägagångssätten rörande förbättringsområden. 

Medarbetarna som intervjuades samt deltog i enkäten fick en avslutande fråga likt: ”Hur 

kan den internt bristande kommunikationen förbättras?” Utifrån svaren sammanställdes 

samtliga förbättringsförslag som i senare kapitel kommer att presenteras.  

3.3.2 Släktskapsdiagram 

 Ett annat verktyg bland the sju ledningsverktygen ifrån Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 486) är släktskapsdiagrammet. Principen underlättar struktureringen 

kring stora mängder verbala data. Släktskapsdiagrammet illustrerar samband kring 

insamlade data och sorterar ut dess information rörande de olika rubrikerna. Sorteringen 

går ut på att gruppera olika idéer eller utsagor för att utveckla det analytiska tänkandet. 

Det bidrar alltså till problemlösningsprocessen och ger data en mer sorterad och 

överskådlig struktur (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 486). 

 
Figur 7: Ledningsverktyget släktskapsdiagram hämtad från Bergman & Klefsjö (2012, s. 486). 

 Då studien primärt utgått ifrån medarbetarnas svar kring de 

semistrukturerade intervjuerna har släktskapsdiagrammet använts till att förtydliga och 

sortera verbala data utifrån de problemområden som idag finns inom företagets ramar. 

Utifrån satta rubriker som tyder på grundorsaker till problemets helhet har en tydligare 

sortering skett. Diagrammet har bidragit till en tydligare helhetsbild då strukturen rörande 

samtliga nio intervjuer har förtydligats och analyserat utifrån kompletterande data. 

3.3.3 Relationsdiagram 

 Det sista ledningsverktyget som använts inom studiens ramar är ett 

relationsdiagram. Ett relationsdiagram hjälper till att illustrera logiska samband kring ett 

problem. Med hjälp av insamlade data bryts problemet ut i flera olika delar där de logiska 

sammanhangen knyts an. Materialet som används i ledningsverktyget kan bland annat 

vara genererande utifrån ett släktskapsdiagram där insamlade data tidigare sorterats. 
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Nedbrytning av problemet rörande de olika relationerna skapar mer struktur och en 

tydligare bild av problemets helhet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 495). 

 
Figur 8: Ledningsverktyget relationsdiagram hämtad från Bergman och Klefsjö (2012, s. 495). 

 Till studien har relationsdiagrammet använts till att bryta ner det centrala 

problemområdet till mindre delar för att försöka hitta olika grundorsaker rörande 

frågeställningarnas utformande. Vid framtagningen av diagrammet formulerades de olika 

grundläggande orsakerna utifrån släktskapsdiagrammets sammanställning ifrån 

intervjuerna. Nedbrytningen bidrar till ett mer strukturerat diagram där relationen av de 

olika sambanden visualiseras. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Datainsamlingens reliabilitet, eller tillförlitligheten, handlar om hur väl 

datainsamlingen stämmer överens med svaren som samlats in. Reliabilitet brukar kopplas 

till mätmetodens förmåga att motstå några slumpmässiga felaktigheter (Patel och 

Davidson, 2011, s. 103). Vidare kan reliabilitet även beskrivas i vilken grad 

undersökningen kan upprepas och få precis lika eller likartade resultat. Reliabiliteten är 

däremot endast kopplad till personen som utfört datainsamlingen då ingen annan kan 

träda in i positionen och få liknande resultat eftersom alla har olika tillvägagångssätt. Det 

gäller att analysera svaren och vara självkritisk till de metoder som utförts för att uppnå 

en god reliabilitet (Christensen, et al., 2016, s. 303). 

 När reliabilitet studeras är den även viktigt att titta på validitet. De två olika 

delarna står i förhållande till varandra vilket betyder att det inte går att fokusera på endast 

en del. Validitet berör området giltighet, det tittar alltså på hur valida data är i förhållande 

till dess tillförlitlighet. En undersökning anses valid om data är relevant och har 

undersökts på rätt sätt för ämnet (Patel och Davidson, 2011, s. 102).  
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 Slutligen kan generaliserbarheten ses som ett mått huruvida resultatet gäller 

för andra individer utöver de som deltagit i en undersökning. I de sammanhang en studie 

inte kan undersöka samtliga personer eller situationer krävs det att ta ställning till hur 

valet av individer till studien går till. En större avgränsad grupp som kan vara av intresse 

till en undersökning inom en studie kallas population (Patel och Davidson, 2011, s. 56). 

Viktigt att ha i åtanke när generaliserbarheten undersöks är att resultatet ifrån enskilda 

individer kan se ut på ett visst sätt, beroende på yttre faktorer, samt att respondenter i 

vissa fall kan agera annorlunda eller anpassa sina svar då de är med i en studie 

(Christensen, et al., 2016, s. 304).  

 I helhet överensstämde medarbetarnas tankar där likheterna var större än 

olikheterna. Resultatet tyder på att reliabiliteten är hög. Reliabiliteten återspeglas till de 

varierande metoderna och de svar som samlats in vilka ses som trovärdiga och 

reproducerbara. För att vidare undersöka validiteten på ett korrekt sätt och mäta det som 

verkligen ska mätas, var ett gott underlag kring datainsamlingen viktig. Enkäter, 

intervjuer och observation gav studien en större validitet då de olika resonemangen 

vägdes emot varandra för att jämföra giltigheten. Samtliga medarbetare var inne på 

liknande spår rörande den internt bristande kommunikationen. Resultateten kring de olika 

tillvägagångssätten speglade även frågeställningarnas syfte och resonemangen i studiens 

utformande återkopplas till deltagarnas liknande svar. Eftersom studenten tidigare även 

sommarvikarierat inom kundtjänstavdelningen kan validiteten förstärkas då en del 

tidigare kunskaper kring deras arbets- och tillvägagångssätt finns tillhanda. På grund av 

den tidigare erfarenheten kan generaliserbarheten däremot påverkas av yttre faktorer som 

tidigare relationer. Då urvalet kring de olika tillvägagångssätten ses som tillräckligt 

omfattande kan generaliserbarheten istället ses som god. 

3.5 Etiska överväganden 

 Eftersom studenten tidigare har arbetat på arbetsplatsen inom 

kundtjänstavdelningen finns en tidigare relation till en del medarbetare vilket i sin tur kan 

påverka den kritiska synen på insamlande data. Studenten har, i och med detta, valt att 

endast utgå ifrån studiens utfall och använt ett formellt förhållningssätt för att minimera 

eventuella risker kring ett subjektivt tillvägagångssätt. En mer opartisk inställning bidrar 

till en mer vägledande studie där insamlade data kan tolkas utifrån ett mer yrkesskickligt 

avvägande. Det mer formella och objektiva förhållningssättet innebär att studiens utfall 

har fått ett mer reliabelt och neutralt resultat vilket bidrar till utförande av en kvalitativ 

studie. 
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Vidare togs även de fyra forskningsetiska principerna i tanke i och med 

studiens utförande. Dessa fyra principer innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel och Davidson, 2011, ss. 62-65). 

Informationskravet handlar om undersökarens ansvar att informera deltagande kring 

villkor samt vad studien kommer innebära för deras del. Vid starten inför datainsamlingen 

var det viktigt att samla samtliga anställda och diskutera vad som skedde inom ramen för 

examensarbetet. Inför detta moment förtydligades det även vad anställdas svar kommer 

att användas till. Det gavs individuellt en chans att tänka över deltagandet och fritt välja 

kring medverkan i studien. Efter informationsträffen var alla inblandade överens om sitt 

deltagande. Vidare handlar samtyckeskravet om att få samtliga deltagandes samtycke till 

insamlandet av olika uppgifter. Tillstånd och samtycke gavs ifrån samtliga parter vilket 

bidrog till att undersökningens resultat ökade avsevärt med allas godkännande. 

Konfidentialitetskravet syftar till att deltagande själv får bestämma kring deras 

medverkan samt på vilka villkor. Dokumentering av data kommer även att hållas säkert 

samt förstöras efter godkänt arbete för att inte bryta avtalat krav. Viktigt inför 

metodinsamlingen var även att respektera anonymitet för att hålla studien professionell 

och inte hänga ut någon person eller bryta tidigare överenskommelse. Anticimex har även 

bekräftat att arbetet offentliggörs och att arbetet inte har någon sekretess. Den sista 

forskningsetiska principen, nyttjandekrav, handlar om att få samtliga deltagandens 

tillstånd att använda materialet i undersökningen. Efter informationsträffen som skedde i 

starten av datainsamlingen gavs tillstånd till användning av material då samtliga är 

anonyma i undersökningens utformande (Patel och Davidson, 2011, ss. 62-65). 

3.6 Metoddiskussion 

 Studien har huvudsakligen använt sig av kvalitativa undersökningar med en 

abduktiv ansats. De kvalitativa tillvägagångssätten fokuserar ofta på mjuka data i form av 

intervjuer och verbala analysmetoder (Patel och Davidson, 2011, s. 14). Studiens 

datainsamling har huvudsakligen utgått ifrån ett kvalitativt angreppssätt med intervjuer 

men även observation. Det mer kvantitativa handlingssättet baserades på två stycken 

enkätformulär i form av mer mätbara data. Metodvalen inom studiens utförande 

grundades på undersökningens syfte. Studiens intention är att dels rapportera den faktiska 

redovisningen av undersökningen men även skapa ett underlag för vetenskaplig 

bedömning (Patel och Davidson, 2011, s. 127).  
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 En styrka med metodvalens tillvägagångssätt är att reliabiliteten och 

validiteten kan tolkas som hög. Reliabiliteten i förhållande till metodtillvägagångssätten 

kan vägas i form av tillförlitlighet och pålitlighet utifrån de insamlade svaren. För att 

uppnå en hög kvalitet på den utförda studien är det även viktigt att ge samtliga 

medarbetare samma förutsättningar till delaktighet och svarstid. Enkät och intervju, som 

huvudsaklig metod, valdes för att ge alla en möjlighet till att individuellt svara på frågor 

utifrån sitt egna synsätt utan att påverkas av andra. Bortsett ifrån den nyare enkäten där 

några personer inte kunde delta i undersökningen valde samtliga medarbetare på 

avdelning att delta i övrig datainsamling inom studien. Insamlingen bidrog till en större 

trovärdighet och en mer kvalitativ undersökning då alla medarbetare har varit delaktig i 

någon form av datainsamling.  

 För vidare utveckling rörande metodens tillvägagångssätt har de 

analysmetoder som tillämpats fokuserat på helheten av det undersökta sammanhanget. 

Den kvalitativa analysen i studien kan förklaras som processuell (Christensen, et al., 

2016, s. 293). Det betyder att insamlandet av data sker kontinuerligt med 

undersökningens gång samtidigt som det analyseras i och med studiens utveckling. Den 

första genomförda intervjun kan ses som starten på analysen eftersom undersökaren 

ofrånkomligen kommer resonera kring respondentens svar (Christensen, et al., 2016, s. 

294). Utifrån det processuella förhållningssättet har varierande analysmetoder tillämpats 

kring insamlandet av data. Varierade metoder för uppdelning och sortering av intervjuer, 

observation och enkätsvar har skett. Tre stycken av Bergman och Klefsjös (2012, s. 485) 

ledningsverktyg har valt att presenterats för att tydliggöra metodens insamlande och 

sorterande. Dessa verktyg syftar till att åskådliggöra granskningens syfte och för att bidra 

till en mer strukturerad utformning (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 486). 

 Slutligen kan studiens undersökning rörande de utvalda tillvägagångssätten 

ses som generaliserbara. För en god generaliserbarhet krävs det att urvalet är tillräckligt 

omfattande. Studien är avgränsad till endast kundtjänstavdelningen. Då samtliga 

medarbetare inom avdelningen har valt att delta i någon form av datainsamling ger 

generaliserbarheten av resultaten en högre styrka. Viktigt att ha i åtanke är att 

avgränsningen rörande kundtjänstavdelningen endast gäller för en mindre del av 

verksamheten. Om fallstudien istället skulle gjorts i en större omfattning med 

undersökning på hela kontoret skulle generaliserbarhetens resultat eventuellt sett 

annorlunda ut (Patel och Davidson, 2011, s. 56). 
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3.7 Sammanfattning 

 De semistrukturerade intervjuerna, två enkäterna samt den osystematiska 

formen av observation har varit de huvudsakliga tillvägagångssätten kring insamlandet 

av data. Reliabiliteten anses hög då samtliga anställda valt att dela i någon form av 

datainsamling. Den senaste enkäten var den enda med ofulltalig delaktighet. Sex av nio 

anställda svarade. Trots att inte alla kunde delta svarade majoriteten av avdelningen på 

enkäten vilket även bidrar till en valid undersökning. Vidare sammanställning av 

samtlig insamlade data redovisas i kapitlet nedan.  
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4. Resultat 

Utifrån det formulerade problemområdet i förstudiens resultat skapades en 

större uppfattning om vad som krävdes för att öka organisationens verkningsfullhet. Det 

prioriterade området rörande den internt bristande kommunikationen var någonting 

majoriteten av medarbetarna uppfattade som ovaraktig. Denna ovaraktighet är även det 

som frågeställningarna i studien baserats på och kommer att besvara. Även om ett 

överseende nödvändigtvis bör finnas på lokal nivå verkar grundorsaken till problemet 

ligga på intranätets utformning i samband med lednings sätt att kommunicera ut väsentlig 

information på. Kundtjänstavdelning arbetar idag mycket med bland annat avtal och 

försäkringar och det är av största vikt att väsentlig information kommuniceras ut på rätt 

sätt. Anställda inom avdelningen upplever att kommunikationen brister i samband med 

ett otydligt intranät där sättet att förmedla ut väsentlig information på är otillräckligt. Då 

avdelningen även är första kontakt med kunden kan felaktig information ges ut på grund 

av en internt bristande kommunikation. I samband med den bristande kommunikationen 

menar medarbetarna även att rutiner saknas och att rollerna är otydliga. De bristande 

faktorerna kan ha stor påverkan på företagets arbete kring kvalitet. Utifrån metodens 

tillvägagångssätt och den utförda datainsamlingen, kommer det under resultatkapitlet att 

redovisas och förtydligas vart grundorsakerna till problemen verkar ligga. Nedan 

redovisade släktskapsdiagram visualiserar en sammanställning av vad medarbetarna 

inom kundtjänstavdelningen idag upplever som bristfälligt och vad för samband som kan 

finnas bland de olika orsakerna (se Figur 9, s. 26).  
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Figur 9: Sammanställning av nio deltagande respondenter vid intervjuer angående den överväldigande och bristande 

kommunikationen. 

Utifrån datainsamlingen rörande de semistrukturerade intervjuer, enkäter 

och observation anser medarbetarna att organisationen lider av en internt bristande 

kommunikation. Organisationen möts dagligen av kommunikationshinder där 

informationen upplevs som överflödig. Medarbetare blir ofta hänvisade till intranätet 

(ONE) där orientering och upplysningen kring väsentlig vägledning är otillfredsställande. 

Släktskapsdiagrammet tyder på att problemet befinner sig på lokal- och ledningsnivå där 

majoriteten av medarbetarna är överens om att förändring bör ske. Vidare kommer 

resultatet att kopplas till de formulerade syftesfrågorna som tidigare presenterats. 

4.1 Hur påverkar den bristande kommunikationen medarbetarnas rutiner och 

tillvägagångssätt? 

 Anticimexkontoret i Sollentuna har nyligen varit med om flytt av 

arbetsplats, en uppdelning kring regionsansvar och håller på att integrera ett nytt system 

för kundservicens sätt att boka in kunder på. Även om det sker mycket förändringar för 

Sollentunakontoret sker det också mycket omorganisering av organisationen i helhet. När 

större förändringar sker, som berör företaget i det stora hela, förmedlas en överflödig 

mängd information ut på intranätet som i många fall inte berör kontoret i Sollentuna på 

något sätt. En stor del av den utgivna informationen skapar mycket förvirring och 
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frågetecken kring medarbetarna där de är osäkra om upplysningen rör det lokala kontoret 

eller inte. Målet med de genomförda intervjuerna syftade till att belysa problemet på ett 

mer nyanserat sätt. De semistrukturerade intervjuerna baserades på en intervjuguide för 

att skapa förutsättningar kring en diskussion och tackla problemet genom att få en mer 

enhetlig uppfattning (se Bilaga B). Utifrån de genomförda intervjuerna nämner sju av de 

nio intervjuade någonting kring den internt bristande kommunikationen. Samtliga sju 

respondenter refererar även kommunikationsbristen i koppling till intranätets utformning 

samt ansvarigas sätt att förmedla ut informationen på. ”Att börja hantera problemet på en 

lokalnivå kan vara en god start på en långsiktig förbättring” nämner två av medarbetarna 

i liknande stil. För ytterligare klargörande förtydligar några deltagande respondenter 

enligt följande utsagor: 

Respondent 1. Ledningen är dålig på att kommunicera ut väsentligt information. 

Ändringar i rutiner måste medarbetarna själva ta reda på vilket försvårar vårat arbete 

när vi som kundservice ska vara ett ansikte utåt mot kunderna. Ledningens är låsta i sina 

beslutsprocesser. 

Respondent 2. Kommunikationen kan vara haltande. Har påpekat saker rörande ONEs 

utformande men det är svårt att få igenom en förändring i de flesta fallen. Trots kritik 

rörande intranätets utformande är det förväntat att ständigt läsa på ONE. Intranätet är 

krångligt och vi har inte tid att plöja igenom all överflödig information. Mycket faller i 

det stora hela. 

Respondent 3. I ONE dyker mycket information upp. Har man någon fråga blir man ofta 

refererad till intranätet. Svårt att veta vad för information som är relevant och påverkar 

oss här i Sollentuna. Saker (rutiner) är bara så för att det är så. Allt görs i sista minuten. 

 Majoriteten av respondenterna lyfter problemet rörande 

kommunikationsbristen som idag infinner sig på företaget. För vidare förtydligande och 

utvecklande rörande problemets omfattning skapades den nyare enkäten med syfte att 

kartlägga vart grundorsaken till problemet kan befinna sig. Enkätens utformande syftade 

även till att förtydliga och förstärka slutsatsen angående den internt bristande 

kommunikationen. Frågorna berörde bland annat hur kommunikationen fungerar på 

lokal- och ledningsnivå samt hur roller och befintliga rutiner fungerar. Även om inte alla 

medarbetare hade tid att delta i undersökningen svarade ändå majoriteten av 

kundtjänstavdelningen. Resultatet varierar en del kring framförallt 

kommunikationsfrågorna beroende på hur länge respondenten arbetat inom företaget. 

Trots variationen finns ändå ett tydligt samband kring framförallt 

kommunikationsfrågorna samt de definierade rollerna (se Figur 10, s. 28). 
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Figur 10: Sammanställning av enkätens svar rörande de centrala problemområdena. 

4.2 Hur påverkas medarbetarnas effektivitet? 

 Även om den bristande kommunikationen verkar påverka medarbetarnas 

rutiner och tillvägagångssätt bidrar även problemområdet till frågor rörande anställdas 

effektivitet. En hållbar kommunikation är någonting som på senare tid, i vårt moderna 

samhälle, blivit essentiellt. I och med vardagliga kommunikationshindren inom företagets 

ramar, läggs det ner alldeles för mycket tid på att tolka information. På längre sikt bidrar 

det till att effektivitet kan bli lidande och att arbetsuppgifter kan uppfattas som otydliga. 

Effektiviteten kan bero på flera olika faktorer. Utan att ställa specifika frågor kring roller 

i de semi-strukturerade intervjuernas utförande nämnde tre av nio respondenter att 

otydliga roller var ett problem som försvårade en del av det vardagliga arbetet. För vidare 

förtydligande var samtliga tre respondenter överens om att rollerna var tydliga på kontoret 

i Sollentuna och att problemet låg på en högre nivå. Även om det nödvändigtvis inte finns 

en sak som samtliga respondenter riktar kritik emot verkar det finnas många brister kring 
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olika områden som kan påverka effektiviteten. För ytterligare klargörande redovisas även 

här utsagor ifrån medverkande respondenter.  

Respondent 4. Utöver kontoret är roller relativt otydliga vilket bidrar till att 

kommunikationen blir bristfällig. Kontaktboken (solidus) skulle vara någonting som 

underlättar när man försöker hitta rätt person beroende på område.  

Respondent 5. Väldigt rörigt att lokalisera sig på kontaktnätet. Vid olika situationer är 

det svårt att veta vem som ska kontaktas. Rollerna är tydliga här på kontoret men när vi 

är i behov av utomstående på andra kontor är det svårt att hitta rätt person. Svårt att veta 

vem som tar hand och vad och vem som gör vad. 

Respondent 6. Känns som övermycket med ONE. Svårt att veta vem jag ska koppla till 

om en kund har hamnat på fel telefonlinje.  

 De olika utsagorna kopplas till hur effektiviteten kan tolkas i samband med 

den internt bristande kommunikationen. Utsagorna tyder på att det finns en del mindre 

brister som leder till någonting större. För vidare förtydligande rörande syftesfrågans 

problemorientering visar även enkätens svar på ett resultat likt utsagornas innebörd även 

här (se Figur 10, s. 28). Vidare, utefter den osystematiska formen av observation 

tydliggjordes även problemet kring det röriga intranätet samt de otydliga rollerna. 

Beroende på vem som behövde kontaktas, utöver det lokala kontoret, krävdes extra tid 

för medarbetarna att lokalisera sig i intranätet samt kontaktboken för komma till rätt 

person på första samtalet. Momentet bidrog till extraarbete samt att effektiviteten 

försämrades. Även om rollerna är tydliga på en lokal nivå sker mycket samarbete med 

andra parter utöver kontoret i Sollentuna vilket leder till att detta moment även kan 

upplevas som bristfälligt. 

4.3 Hur påverkas kundernas upplevelse utifrån den internt bristande 

kommunikationen? 

 Baserat på resultaten ovan finns det ett samband som påvisar att den 

bristande kommunikationen kan gå ut över medarbetarnas vardagliga arbetsuppgifter. 

Då kundserviceavdelningen är första kontakt med kunder finns risken att upplevelsen 

kring företagets service tar skada i samband med det formulerade problemområdet. Att 

ge kunderna optimal service är någonting som genomsyras i Anticimex kultur. Om 

olika arbetsmoment tar extra lång tid eller fel saker utlovas till kunderna, i och med 

förändringar som försvunnit i det överväldigande informationsflödet, blir servicen inte 

optimal. Kundernas upplevelse kan påverkas av många olika faktorer. Av ovan 

presenterade resonemang finns tydliga interna brister rörande kommunikationen. För 
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vidare förtydligande utifrån de semi-strukturerade intervjuernas utförande redovisas 

ytterligare utsagor ifrån medarbetarnas tankegång. 

Respondent 7. Kunder har otroligt höga krav och vill att allting ske snabbt samtidigt 

som de ofta kräver mycket arbete. Saker som en enkel prislista där allting finns på ett och 

samma ställe kan vara en liten grej som underlättar enormt.  

Respondent 8. Vi är ju ändå ansiktet utåt och om rutiner blir ändrade och vi inte får 

reda på det går det ut över kunderna. 

Respondent 9. Om någon kund hamnar på fel linje vet jag sällan vem jag ska koppla 

vidare till. Detta kan göra att kunden får vänta onödigt lång tid på hjälp. 

 De ovan citerade utsagorna visar hur kunderna påverkas av de bristande 

problemområdena. Resultatet tyder på att problemet i sig är kopplat till det stora hela. 

Upplevelsen påverkas alltså av tidigare bristande faktorer rörande bland annat otydligt 

intranät, överflödigt informationsutgivande, vaga rutiner och de otydliga rollerna som 

infinner sig utöver det lokala kontoret. För vidare konklusion rörande frågeställningens 

innebörd hänvisas det återigen till ovan redovisade enkät (se Figur 10, s. 28). Enkätens 

resultat visar hur det bristande problemområdet påverkar vardagliga arbetsuppgifter. 

Informationen som förmedlas ut är alltså inte tillräcklig för att utföra arbetsuppgifterna 

på ett hållbart sett. För att upprätthålla en god service ut mot kunderna är det därför viktigt 

att samtliga presenterade resultat tas i åtanke. Att tänka på det kan effektivisera 

arbetsuppgifter vilket ger kunderna en bättre hjälp och rådgivning samtidigt som 

helhetsbilden av företaget förbättras. För vidare förtydligande och sammanfattande av 

frågeställningarnas innebörd presenteras medarbetarnas förslag till potentiella 

förbättringar nedan. 

4.4 Potentiella förbättringar 

 För att sammanfatta rotorsakerna rörande problemområdets aspekter tyder 

resultatet på att den internt bristande kommunikationen är ett centralt problem som idag 

påverkar medarbetarnas arbetssätt. Informationsutgivandet upplevs som överflödig där 

väsentlig information inte når ut till medarbetare eller går till spillo inom intranätets 

otydliga struktur. Informationsflödet mellan ledning och medarbetarna är alltså bristande 

och ohållbar. I samband med informationsflödet anser även medarbetare att rutiner är 

vaga och rollerna är otydliga. Problematiken är någonting som medarbetarna idag lyfter 

som centrala problemområden. Även om förändring och anpassning bör ske på lokal nivå 

verkar större delen av problemet ligga vid ledningens sätt att förmedla ut viktig 

information på. Medarbetarna menar på att en förändring måste ske för att 
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kommunikationen återigen ska bli hållbar. Ett överseende på intranätets struktur samt hur 

information förmedlas ut bör, enligt många medarbetare, behandlas med förtur. För 

vidare klargörande rörande resultatens slutsatser konstruerades ett träddiagram för att 

visualisera sammanställning rörande respondenternas svar kring frågan: ”Hur kan den 

internt bristande kommunikationen förbättras?” Frågeställningen ställdes som en 

avslutande fråga vid intervjuerna samt enkäten. Träddiagrammet visar på samband mellan 

de olika förslagen samt vad för kopplingar de har till varandra. Det konstruerade 

träddiagrammet kommer även ligga till grund i analysen där de olika 

förbättringsåtgärderna diskuteras vidare (se Figur 11, s. 31). 

 

 
Figur 11: Redovisar ett träddiagram med respondenternas huvudsakliga förbättringstankar kring upptagna 

problemområden. 

 Figuren illustrerar hur den internt bristande kommunikationen i samband 

med ett otydligt intranät har kopplingar till vaga rutiner och roller. Det centrala problemet 

rörande kommunikationsbristen samt intranätets utformning kan i sin tur påverka andra 

benämnda delar. 
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4.5 Sammanfattning 

 De resultat och förhållningssätt som presenterats har utifrån ingående 

tillvägagångssätt sammanställts och koncentrerats till att skapa en tydlig helhetsbild av 

problemets omfattning. För vidare förtydligande och sammanfattade av kapitlets resultat 

konstruerades ett relationsdiagram med syfte att bryta ner det centrala problemområdet 

till mindre delar. Även denna figur har skett i samband med respondenternas svar (se 

Figur 12, s. 32). Relationsdiagrammet anspelas på de logiska sambanden mellan den 

centrala problemformuleringen där pilarna redogör förbindelsen mellan de olika 

påståendena.  

 
Figur 12: Redovisar ett relationsdiagram med det centrala problemområdet nedbrutit kring eventuella grundorsaker. 

Nedbrytningen har skett i samband med datainsamlingen. 
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5. Analys 

 Den internt bristande kommunikationen och det överväldigande 

informationsflödet som idag infinner sig på företaget påverkar bland annat medarbetarnas 

effektivitet. Utifrån utvalda metoder samt resultatens slutsatser kommer analysdelen 

noggrant granska de brister som idag finns inom företaget. Analysen kommer att stödjas 

av tillämpad teori och bland annat kartlägga samband, avvikelser och mönster kring 

syftesfrågornas utformning och belysa problemet i helhet.  

5.1 Nuläge 

 Utifrån resultatets slutsatser rörande den internt bristande 

kommunikationen i samband med ett otydligt intranät, som även påverkas av diffusa 

roller samt rutiner, visar utfallet på en rad förbättringsmöjligheter. I figur 11 och 12 

förtydligas problemen i form av ett träd- och relationsdiagram. Problemområdet som idag 

berör Anticimexkontoret i Sollentuna påverkar medarbetarnas effektivitet och 

tillvägagångssätt. Utifrån figurernas innebörd samt respondenternas utsagor verkar 

grundproblemet ligga vid ledningens sätt att förmedla ut information rörande 

förändringar. Den bristande kommunikationen från ledningens sida skapar en viss 

frustrationsfaktor hos medarbetarna där väsentlig information inte alltid nås ut. Anställda 

menar på att ledningen är fast i sin byråkrati och att förbättringar i form av feedback sker 

väldigt sällan. Av anledningen är anställda överens om att en förändring eller anpassning 

i första hand bör ske på lokal nivå. Att förbättra och tydliggöra kommunikationen samt 

arbeta mot en mer avgränsad informationsutförsel på en lokal nivå kan vara en tillfällig 

och kortsiktig lösning. En anpassning på lokal nivå kommer troligtvis inte att lösa 

problemets omfattning i helhet. Fokus på enbart lokal nivå kan göra att problemet skapar 

onödigt arbete eller en större röra längre fram. Att tackla problemet på en helhetsnivå och 

identifiera grundorsaker till dilemmat krävs för att driva igenom en långsiktig förändring. 

Beroende på en förändrings omfattning bör utvecklingen anpassas till dess tidsram. 

Sveningsson och Sörgärde (2014, s.103) förklarar vikten av att förankra ett 

förändringsarbete till organisationskulturen för att skapa förutsättningar till ett långsiktigt 

arbete kring förändring. Det långsiktiga förbättringsarbete som Anticimex är i behov av 

grundar sig i interna drivkrafter. Interna drivkrafter inom förändringsarbete handlar om 

att organisationen vuxit ur sitt gamla förhållningssätt och att nya arbetssätt krävs för att 

upprätthålla en god effektivitet (Sveningsson och Sörgärde, 2014, ss. 52-53). De interna 

drivkrafterna grundar sig alltså utifrån medarbetarnas tankar där majoriteten av 

avdelningen är överens om att kommunikationen i dagsläget är ohållbar. För att 
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upprätthålla goda förutsättningar kring ett effektiviserat arbete rörande förändringar är 

hörnstensmodellen av Bergman & Klefsjö (2012, s. 40) central. Värderingen rörande 

ständiga förbättringar är inom detta ledmotiv en fråga om anpassning till de interna 

kundernas krav. Det finns alltid sätt att åstadkomma en högre kvalitet med lägre 

kostnader. Att lyfta detta tillsammans med företagets behov av förändring kan 

rationalisera vardagliga arbetsuppgifter (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46).  

5.2 Vision 

 Den samlade bilden av organisationens behov av förändring förtydligas 

utifrån datainsamlingens resultat. Anställda är överens om att ledningen är oengagerade 

till vad medarbetarna har för åsikter rörande kommunikationens verkan på arbetssätten. 

Ledning verkar fast i sina beslutsprocesser och det upplevs svårt att påverka saker utifrån 

feedback. Även om det kan vara svårt att få igenom förändringar på en högre nivå verkar 

anställda på det lokala kontoret tillsammans med gruppchefer överens om att en 

förändring bör ske. En ambition till att driva igenom en förändring med syfte att förbättra 

bristande processer är en viktig förutsättning för att lyckas (Jansson & Ljung, 2011, ss. 

59, 258). Det lokala kontorets förhållningssätt verkar präglas av en kontinuitet och strävan 

att bli bättre. Medarbetarnas ambition till förbättring kan återspeglas i Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 46) värdering rörande ständiga förbättringar. Vidare understryker 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) vikten av hörnstensmodellens betydelse för att 

upprätthålla en god intern och extern kvalitet. Att sätta kunderna i centrum är en central 

värdering inom modellen. För att tillfredsställa externa kunder krävs det att upprätta en 

god trivsel och motivation bland de interna kunderna. Ett engagerat ledarskap som lyssnar 

på medarbetare och deras åsikter kan skapa goda förutsättningar för ett hållbart 

förbättringsarbete (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 50).  Resonemang kring förändringars 

betydelse grundar sig främst utifrån medarbetarnas begäran. Även om intranätets otydliga 

struktur är en stor bidragande faktor till kommunikationsbristen skulle små steg mot en 

mer långsiktig lösning underlätta vardagliga arbetsuppgifter. En mer avgränsad 

informationsutgivande skulle exempelvis ge medarbetare mer tid till genomgång och 

orientering av information. Små steg mot effektivisering i samband med ett långsiktigt 

tänk är något Sveningsson & Sörgärde (2014, s. 220) nämner som en väsentlig ståndpunkt 

för lärande organisationer. Nödvändigtvis behöver inte en långsiktig effektivisering bestå 

av små steg, det krävs däremot att ta hänsyn till medarbetarnas förhållningssätt när det 

kommer till ett förändringsarbete. Den vilja och engagemang som finns inom 

kundtjänstavdelningen på Anticimex tyder däremot på att en anpassning kring förändring 
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av processer och tillvägagångssätt långsiktigt skulle gynna dem (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, ss. 40-41). 

5.2.1 Hur påverkar den bristande kommunikationen medarbetarnas rutiner och 

tillvägagångssätt? 

 Vidare verkar faktorerna rörande den bristande kommunikationen påverka 

medarbetarnas rutiner och tillvägagångssätt. Rutinerna brister i samband med det otydliga 

intranätets utformande. Det krävs en tydligare standardisering som går att förhålla sig till 

där medarbetare vet vart de kan hitta saker utan att behöva leta onödigt lång tid. Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s. 106) lyfter hur den omfattande digitaliseringen rörande 

informations- och kommunikationstekniken skapat större tryck på organisationer och 

deras tillvägagångsätt. Det ohållbara och överväldigande informationsflödet inom 

Anticimex skapar idag en förvirring vilket bidrar till ostrukturerade tillvägagångssätt för 

medarbetarna. Vidare poängterar Heide (2002, s. 41) vikten av en hållbar kommunikation 

för att upprätthålla en god organisationsstruktur i och med digitaliseringens utveckling. 

Beroende på hur informationen som förmedlas ut inom företaget kan området däremot 

skapa problematik. Det gäller att hitta sätt som anpassas efter dess behov och inte skapar 

ännu mer förvirring bland medarbetare (White, Vanc och Stafford, 2010, s. 8). 

Anticimexkontoret i Sollentuna använder sig idag av korta möten varje morgon där de 

går igenom statistik samt hur de ligger till i förhållande till deras mål. Medarbetarna anser 

däremot att tid inte finns till att ställa frågor rörande otydligheter. Utöver detta kortare 

informationsmöte kan avdelningsmöten där enheten tillsammans går igenom förändringar 

vara relevant att införa. Förändringar rörande rutiner, avtal eller försäkringar kan bidra 

till ett värdefullt förtydligade rörande medarbetarnas dilemman. Det skulle ge mer tid till 

att diskutera förändringar samt vad de innebär för kontoret och avdelning i sig.  

5.2.2 Hur påverkas medarbetarnas effektivitet? 

 Omständigheterna rörande medarbetarnas effektivitet är även någonting 

som påverkas av det bristande problemområdet. De utförda intervjuerna samt enkäten 

visar på att medarbetarnas effektivitet blir haltande när kommunikation, rutiner och 

tillvägagångssätt brister internt. Medarbetarna är eniga om att en förändring rörande 

ledningens sätt att kommunicera ut väsentlig information på måste förbättras. Förslagsvis 

måste intranätet omstruktureras där lokalisering rörande bland annat avtal, försäkringar 

samt interna förändringar, och vilka de påverkar, uppmärksammas. Arbetsmoment som 

inte upplevs effektiva kan påverka motivationen hos medarbetarna. Jansson och Ljung 

(2011, s. 60) lyfter Hertzberg hygien- och motivationsfaktorer. För att skapa 

förutsättningar för drivkraft hos medarbetarna krävs det att motivationsfaktorerna är 
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tillfredsställda. Tillfredställelsen rörande erkännande från andra samt arbetsuppgifterna 

som försvåras i och med kommunikationsbristen, är någonting som brister. För att 

tillfredsställa de olika behoven i Hertzbergs hygien- och motivationstrappa (se Figur 4, s. 

12) krävs det en balans mellan faktorernas olika sammanhang. Vidare lyfter även 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 48) vikten av att skapa förutsättningar för delaktighet 

vilket även är ytterligare en väsentlig del inom hörnstensmodellen. Att låta medarbetare 

vara delaktiga i beslut och känna att de aktivt kan påverka olika brister tillsammans med 

ett engagerat ledarskap är väsentligt för att upprätthålla en hållbar motivationsnivå. För 

Anticimex del är det viktigt att lyfta problemområdets omfattning där man aktivt försöker 

driva igenom ett förändringsarbete för att upprätthålla trivsel och effektivitet. Utöver 

kontoret i Sollentuna verkar även rollerna vara otydligt definierade. Då Anticimex 

samarbetar mycket med andra kontor i sina regioner är det sällan medarbetare vet vem 

som ska kontaktas utöver kontoret i Sollentuna. Detta problemområde är i sig även 

kopplat till företagets intranät. Att söka efter personer och lokalisera sig bland kontakter 

inom intranätets utformning är otillfredsställande och tar extra mycket tid. Även om de 

otydliga rollerna är kopplade till kontor utöver fokusområdet påverkar detta 

verksamheten. Otydliga roller kan leda till stor förvirring och att arbetsuppgifter blir 

haltande. 

5.2.3 Hur påverkas kundernas upplevelse utifrån den internt bristande 

kommunikationen? 

 För vidare utveckling kring ovan beskrivna problemområdena verkar även 

kundernas upplevelse påverkas utifrån den internt bristande kommunikationen. Centralt 

inom Bergman och Klefsjös (2012, s.40) hörnstenmodell är att sätta kunderna i centrum. 

Kvalitet värderas av kunderna och att ständigt sträva efter att uppfylla, eller helst 

överträffa, kundernas förväntan är central för att uppnå en god kvalitet. Kundernas 

betydelse och hur anpassning till nya förändringar bör ske utvecklas vidare av 

Sveningsson och Sörgärde (2014, s. 52). Tidigare har interna faktorer tagits upp. Externa 

faktorer och ökad konkurrenskraft kan även vara ytterligare påverkande faktorer till 

förändring. Om kunder inte upplever att de förväntade behoven uppfylls blir deras externa 

drivkrafter skapande och sökandet till andra företaget kan väckas. För att förhålla sig till 

kunderna och tillfredsställa deras upplevelse är det därför viktigt att skapa en helhetsbild 

och förstå sig på deras situation (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 53). Ett problem 

som påverkar kundernas sätt att se på företag kan basera sig på en rad olika motiv. När 

problem uppstår gäller det att lokalisera grundorsaken till problemets ursprung (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 228). Nedbrytningen samt strävan mot de ständiga förbättringarna 
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kopplas vidare till PDSA-cykelns innebörd (se Figur 2, s. 6). Större problem måste brytas 

ner i mindre delar för att svårigheter ska bli hanterbara. Sökandet till grundorsakernas 

ursprung kan beskrivas som en iterativ process där åtgärder vidtas för att sedan 

utvärderas. En av anledningarna till att kundernas upplevelse kan påverkas är på grund 

av de bristande rutinerna och otydliga rollerna. Bristande rutiner och vagt formulerade 

roller verkar vara ett mindre problem som är kopplat till det stora hela, alltså intranätets 

utformning och det överväldigande informationsflödet. Att åtgärda mindre förändringar 

med syfte att reformera en större bristande helhet är en bra start på ett långsiktigt 

förändringsarbete. Förändringar anses då inte tidsbegränsande, utan mer som ett 

värdefullt sätt att organisera verksamheten till någonting bättre (Jacobsen och Thorsvik, 

2014, s. 376). Mindre förändringar med syfte att effektivisera arbetssätt behövs lyftas på 

en lokal nivå medan större förändringar bör följas upp på planerings- eller 

konferensmöten. Mindre förändringar på en lokal nivå, rörande de otydliga rollerna, kan 

innebära förtydligande rörande kontaktböcker eller skapa en mall med personer som har 

koppling till kundtjänstavdelningen, men arbetar på andra platser.  

5.3 FMEA 

 Utifrån de ovan beskrivna resonemangen konstrueras nedan en FMEA 

(feleffektanalys) med syfte att prioritera de olika problemområdena utifrån 

frågeställningarnas mening. Syftet med FMEA:n är att utveckla och förtydliga 

ovanstående resonemang rörande lösningsförslagen mer framsynt utifrån en 

prioriteringsmatris. FMEA i figur 13 visar en riskanalys i kvalitativt syfte där varje 

lösningsförslag beskrivs kring felsätt, felorsak och feleffekt. Utifrån funktionens innebörd 

prioriteras lösningsförslagen utifrån RPN (Risk Priority Number). RPN beräknas som  

produkten utav felsannolikhet (F), allvarlighetsgrad (A) och upptäcktssannolikhet (U).  

Figur 13: Redovisar en prioriteringsmatris utifrån FMEA baserad på Bergman och Klefsjö (2012, s. 164). 
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 Värderingen av de olika talen utgörs av en tiogradig skala där siffran 1 är 

lägst och 10 är högst. Varje bedömning är baserat på studentens tolkning av 

organisationens behov av lösningförslagen (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 162-164). 

Ovan konstruerade FMEA förtydligar och redovisar lösningförslag vilka anses mest 

väsentliga för verksamheten i dagsläget. Utefter den första värderade riskanalysen 

redovisas ytterligare en riskanalys efter rekommenderad vidtagen åtgärd. I och med 

vägning kring båda resultateten visar FMEA:n på en procentuell förbättring med 

prioriteringsnummer. 

 För att en kvalitativ lösning ska kunna skapas är det viktigt att arbeta med 

ständiga förbättringar. Bergman och Klefsjö (2012, s. 414) poängterar hur de ständiga 

förbättringarna är kopplat till organisationens lärande. En lärande organisation strävar 

ständigt efter att bli bättre. Lärandet avgörs av de organisatoriska förutsättningarna som 

finns inom organisationskulturen. En organisations lärförmåga är avgörande för dess 

möjligheter att överleva och för att långsiktigt planera samt förutse hur verksamheten 

påverkas av externa samt interna faktorer (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 115). Ovan 

redovisade FMEA (se Figur 13, s. 37) visar på att en förändring rörande intranätets 

struktur eller en tydligare avgränsning skulle ge bästa resultat för organisationens 

effektivitet. Även om intranätet har fått en hög procentuell förbättring är förändringen ett 

långsiktigt förbättringsarbete som inte går att åtgärda på några veckor. Omstrukturering 

kring ett intranät med ett avgränsat system kräver mycket tid och kan påverka andra 

parter, avdelningar eller leverantörer. Det krävs alltså en tydlig planering med noggrant 

arbete för att intranätet ska uppnå det ideala målet. Prioritering nummer två, införandet 

av avdelningsmöten på lokal nivå, kan vara en mer kortsiktig och effektiv lösning. I 

väntan på den långsiktigare lösningen rörande intranätets omstrukturering kan 

avdelningsmöten skapa tydlighet för medarbetarna inom kundtjänstavdelningen. 

Avdelningsmöten innebär att samtliga medarbetare inom kundservice gemensamt samlas, 

förslagsvis en gång i månaden, där de tillsammans går igenom allmänna tankar och 

förändringar som berör deras arbetsuppgifter.  

 Införandet och förslag till förändringar kan däremot skapa psykologiskt 

motstånd där medarbetare kan uppleva en viss förlust av kontroll. Ett psykologiskt 

motstånd är däremot inte ovanligt i samband med förändringar. Människor som individer 

förhåller sig gärna till det som känns tryggt och bekvämt. En förändring kan hota 

tryggheten och bekvämligheten och individer kan uppleva en viss oro vid omställning till 

nya förhållanden (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 188). Som nämnt tidigare är 

medarbetarna inom kundtjänstavdelningen däremot mer för än emot en förändring 
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rörande presenterade problemområden. Förslagna lösningar inom riskanalysens 

utformande skulle gynna medarbetarnas effektivitet där förändringarna inte innebär 

särskilt stora omställningar. Att låta medarbetare aktivt delta i ett förändringsarbete skulle 

kunna motverka stora portioner av psykologiskt motstånd. Skapandet av förutsättningar 

för delaktighet är inom Bergman och Klefsjö (2012, s. 48) en återkommande värdering 

inom hörnstensmodellen. Även om de enskilda hörnstenarna kan appliceras på många 

delområden är vikten av en helhetsbild av största betydelse. För att lyckas åstadkomma 

framgångsrika förändringar krävs ett systemtänk. Systemtänkande, alltså skapandet av en 

helhetsbild (se Figur 3, s. 9), är en viktig ingrediens för kvalitetssäkring (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 415). Att kombinera systemtänket till fullständigheten rörande 

hörnstensmodellen kan bidra till gemensamma förbättring och effektivisering, 

tillsammans med kunder och leverantörer, där alla blir vinnare. De olika processerna och 

värderingarna inom modellen är sinsemellan beroende av varandra. Det betyder att 

hänsyn till hela modellens värderingar, i form av ett systemtänk, måste appliceras för att 

uppnå eftersträvad kvalité (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 51).  

 Utifrån syftesbeskrivningen samt de ovan besvarade frågeställningarna har 

en handlingsplan för ytterligare förtydligande och förslag till förbättring bifogats (se 

Bilaga C). Handlingsplanen innefattar områden rörande förslag kring tillvägagångssätt. 

Planen redogör för vad, hur och varför en implementering är nödvändig för 

organisationen i dagens situation. Utefter ovanstående analys syftar handlingsplanen till 

att tydliggöra samt redovisa de formulerade slutsatserna som studenten anser vara av 

störst vikt. Handlingsplanen avslutas med en utvärderingsrubrik. Rubriken syftar till att 

ge företaget tips till hur förslaget kan granskas och förbättras med tiden. Handlingsplanen 

redogör för ett förslag till förbättringar på dels lokal- men även ledningsnivå. En 

kortsiktigare lösning i form av avdelningsmöten ligger som förslag på lokalnivå. En mer 

långsiktig lösning ligger på ledningsnivå med yrkande om att omstrukturera eller 

avgränsa den överväldigande informationen som förmedlas ut via intranätet. Det ligger 

alltså vid ansvarigas sätt att förmedla ut information på. För att grundproblemet ska kunna 

lösas krävs åtgärder på ledningsnivå i form av en mer långsiktig lösning. 

Avdelningsmötena kan tolkas som en kortsiktigare lösning vilket bidrar till förtydligande 

för medarbetarna på lokalnivå, men som inte kommer att åtgärda problemets helhet.  
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6. Diskussion 

 Studien har utförts på Anticimexkontoret i Sollentuna med fokus på 

kundtjänstavdelningen med syfte att förbättra kartlagda kvalitetsbrister. Studenten har 

tidigare erfarenhet inom kundtjänstavdelningen i form av sommarvikariat vilket kan 

påverka analysens objektivitet. Inför examensarbetets start lades alla tidigare relationer 

åt sidan för att framföra ett pålitligt och professionellt resultat. Även om tidigare 

relationer kan vara svåra att omedvetet undgå tyder studiens utförande på att slutsatsen 

stämmer överens med vad anställda upplever som problematiskt. Utifrån förstudiens 

slutsatser samt vidare undersökning kring det prioriterade problemområdet kan den 

sammanfattade bilden av företaget beskrivas som problematiskt. Kartläggning kring 

problemområdets olika lösningar har, likt förstudien, haft sina upp- och nergångar. Det 

positiva med den utförda studien är att undersökningen kring problemområdets helhet har 

kunnat beskrivits på ett väl utformat sätt där medarbetarna bidragit med mycket av sin 

egna tid för att ge datainsamlingen en god grund. Även om exmanensarbetet har haft 

mycket framgång kring olika delar har även en del svårigheter dykt upp. I och med 

förstudiens fastställande fanns en viss kommunikationsbrist mellan studenten och 

handledaren på grund av olika anledningar. Det bidrog till att förstudiens slutsats och 

problemområde endast definierades utifrån vad studenten ansågs väsentligast. Starten av 

examensarbetet bestod till följd av en stor oförutsägbarhet med många frågor. Sökandet 

efter en ny tillfällig handledare sattes igång men att finna en person med liknande 

kompetens som tidigare handledare var svårt. Efter mycket om och men lyckades 

studenten finna en lösning på problemet och handledaren var återigen tillgänglig. 

Examensarbetet kan minst sagt beskrivas som turbulent. Utan dess turbulens skulle 

däremot examensarbetets resultat inte sett ut som det gör idag. Upp- och nergångarna har 

bidragit till extra kritiska tankar till genomförandet vilket bidragit till ett mer kvalitativt 

utförande. 

 Trots att studiens datainsamling och tillvägagångssätt tillsammans med 

medarbetarnas engagemang har varit en stor bidragande faktor till examensarbetets 

resultat och slutsatser kunde en viss anpassning, utifrån studentens utförande, skett. De 

kvalitativa intervjuerna med koppling till de två kvantitativa enkäterna har utgjort en stor 

del av metodens grund. Även om observationen skedde innan intervjuernas utförande 

bidrog de inte till särskilt mycket underlag, därav den mindre återkopplingen. För ett 

bättre resultat kring observationernas tillvägagångssätt skulle en tydligare planering kring 

tillvägagångsättet skett. Eftersom studenten har tidigare erfarenhet inom företaget fanns 
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en viss uppfattning kring deras kultur och arbetssätt vilket även kan ha bidragit till ett mer 

subjektivt förhållningssätt. En bättre planering rörande observationens utförande och 

struktur skulle bidragit till en effektiverare insamling med ett mer objektivt synsätt. 

 Även om studiens utformande bidragit till ett större helhetsperspektiv av 

problemområdets omfattning är det ändå viktig att tänka på eventuella konsekvenser 

rörande implementeringsförslagen. En omstrukturering kring intranät, som analysens 

prioritering föreslog, skulle innebära en omfattande omställning för Anticimex som 

företag. Intranätet är någonting som används av samtliga anställda. En hel 

omstrukturering och design skulle innebära stora förändringar internt och externt. Att 

istället, likt analysens slutsats, exempelvis avgränsa informationen i form av utskick via 

intranätets forum eller mail skulle bidra till en större tydlighet för medarbetarna inom 

kundtjänstavdelningen. Även om handlingsplanen föreslår större förändringar kan alltså 

mindre, på vägen till någonting stort, vara till fördel.  

 Förbättringsförslaget som presenterats anses vara möjlig för företaget att 

införa inom snar framtid. Utöver kundtjänstavdelningen verkar även det överväldigande 

informationsflödet även beröra andra parter vilket skapar problem både internt och 

externt. Efter ytterligare diskussion med handledaren, kring problemområdets helhet, 

framgick det att en omorganisering kommer ske senare detta år. Omorganiseringen sker 

med fokus på de brister problemområdet verkar ha idag. I samband med slutförandet av 

detta examensarbete skulle det var intressant och givande, i och med presentation med 

företaget, att även bjuda in ansvariga kring omorganiseringen. Detta skulle bidra till att 

Anticimex fick en mer extern och kvalitetsmässig synvinkel på problemet samtidigt som 

studenten själv har chans att utveckla undersökningen vidare. 
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7. Slutsats 

7.1 Slutsatser 

 Utifrån formulerad syftesbeskrivning tillsammans med frågeställningars 

innehåll knyts arbetets huvuddel ihop med att besvara examensarbetet ändamål. 

Syftesfrågorna som lyfts är: Hur påverkar den bristande kommunikationen medarbetarnas 

rutiner och tillvägagångssätt? Hur påverkas medarbetarnas effektivitet? Hur påverkas 

kundernas upplevelse utifrån den internt bristande kommunikationen? 

7.1.1 Hur påverkar den bristande kommunikationen medarbetarnas rutiner och 

tillvägagångssätt? 

 Utifrån det redovisade resultatet och analysen finns en tydlig brist kring 

framtaget problemområde. Bristen verkar bero på ledningens sätt att kommunicera ut 

väsentlig information i samband med ett otydligt intranät. Det överväldigande 

informationsflödet i samband med andra faktorer som bland annat bristande rutiner och 

tillvägagångssätt verkar vara ytterligare problem kopplat till det stora hela. Anticimex har 

på senare tiden expanderat till andra länder runt om i världen. När ett företaget expanderar 

tenderar det att ske mycket interna förändringar för att anpassa sig till omvärldens krav. 

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete som har stor 

betydelse för företag där en anpassning till omvärldens ständiga krav krävs för en 

effektiviserad verksamhet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38). För Anticimex del krävs 

en tydligare standardisering som medarbetarna kan förhålla sig. Detta skulle bidra till en 

tydligare bild av tillvägagångssätten vilket skapar en större klarhet och eliminerar onödigt 

arbete kring lokaliseringen av väsentliga rutiner. 

7.1.2 Hur påverkas medarbetarnas effektivitet? 

 Anticimex anpassning till de nya kraven som ställs på företaget verkar vara 

bristfällig. I och med organisationens utveckling krävs ett mer avgränsat eller sorterat 

informationsutskick. Det överväldigande informationsflödet verkar ha koppling till 

företagets utveckling. Upplysning som inte berör medarbetarnas arbetsuppgifter 

kommuniceras ut i samband med mer väsentlig information via intranätet och mail. Att 

låta anställda vara delaktiga i förändringar skulle eventuellt kunna bidra till en större 

förståelse kring problemets helhet samtidigt som de själva kan uppleva en större möjlighet 

till utveckling och självförverkligande (Sveningsson och Sörgärde, 2014, ss. 81-82). Det 

överväldigande informationsflödet är även någonting som påverkar medarbetarnas 

effektivitet. Majoriteten av medarbetarna är överens om att en förändring rörande 

problemområdets helhet bör ske. En omstrukturering rörande intranätets utformande eller 
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ett mer avgränsat informationsutskick skulle tydliggöra vad för försäkringar och interna 

förändringar som påverkar medarbetarnas arbetsuppgifter. Lösningförslaget skulle ge 

bättre förutsättningar kring ett effektiviserat arbete där arbetsuppgifter skulle få ett större 

flyt. 

7.1.3 Hur påverkas kundernas upplevelse utifrån den internt bristande 

kommunikationen? 

 Tidigare beskrivna brister och problemområden verkar även vara någonting 

som påverkar eller kan komma att påverka kundernas upplevelse kring företaget. 

Kundupplevelsen påverkas av de framtagna problemområdena som verkar vara kopplat 

till det stora hela, alltså det överväldigande informationsflödet. Förbättringen av dessa 

mindre brister skulle vara en bra start till ett långsiktigt förbättringsarbete i samband med 

en ökad kundtillfredsställelse. Även om rekommenderade åtgärder kan upplevas som 

omfattande och tidskrävande tillråds företaget att börja tackla problemet på en lokal nivå 

och därifrån arbeta mot en mer långsiktig lösning med de ständiga förbättringarna 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). Införandet av tydligare rutiner i samband med 

avdelningsmöten, där kundtjänstavdelningen tillsammans kan diskutera otydligheter, 

skulle bidra till en större förståelse rörande olika frågor samt skapa bättre förutsättningar 

mot en ökad kundtillfredsställelse. För att lösa helheten på problemet krävs det däremot 

en eventuell omstrukturering rörande intranätets utformande, med syfte att förtydliga 

strukturen och göra den mer användarvänlig. Detta skulle bidra till en tydligare bild av 

vad för information som berör kundtjänstavdelningen (men även andra avdelningar) 

samtidigt som lokaliseringen rörande bland annat rutiner och kontakter skulle underlätta. 

Förslagsvis bör ett mer avgränsat/sorterat utskick av information från ansvariga parter 

införas då det överväldigande informationsflödet idag anses som ohållbart (se Bilaga C). 

7.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

 Framtida forskning inom området skulle vara att problemområdet 

uppföljdes i form av kvalitetssäkring. Skulle implementeringsförslagen vara av intresse 

att införa är en kvalitetssäkring i form av utvärdering av största vikt. Att arbeta utifrån 

den offensiva kvalitetsutvecklingens filosofier med en utvärdering i form av PDSA-

cykeln skulle ge organisationen en större helhetsbild av hur framgångsrikt 

förbättringsarbetet blivit. Som tidigare nämnt startades nyligen en intern omorganisering 

rörande flera av de upptagna problemområdena. Att jämföra företagets förbättringsarbete 

med examensarbetets förslag, som en mer extern synvinkel, skulle vara en intressant och 

givande ansats på problemet.  
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Bilaga A – Organisationsschema 

 

 



 II 

Bilaga B – Intervjuguide 

 

Biografiska öppningsfrågor 
- Namn och ålder? 

- Hur du tidigare arbetat inom kundserviceyrket? 

- Har du jobbat på någon annan avdelning tidigare inom företaget? 

 

Yrkesbaserade frågor 
- Hur länge har du arbetat inom din nuvarande tjänst? 

- Vilket område ansvarar du för? 

- Hur arbetar du inom ditt område? 

 

Huvudfrågor 
- Hur hanteras fel? Hur försäkrar du/ni att de inte uppkommer igen? 

- Hur fungerar kommunikationen på företaget? 

- Finns det tydliga rutiner att förhålla sig till? 

- Anser du att det finns några konkreta kvalitetsbrister i dagsläget? 

- Kan du komma med egna förbättringsförslag? Hur tas de i så fall emot? 

 

Avslutande frågor 
- I samband med flytten, finns det något konkret förbättringsförslag du vill ta med dig 

till det nya kontoret? 

- Har du några övriga tankar eller något du vill förtydliga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

Bilaga C – Handlingsplan 

 

HANDLINGSPLAN

VAD är förbättringsförslaget?

Förbättringsförslaget  för  Anticimex  är  att
främst tydliggöra strukturen kring intranätets
utformande.  Ett  mer  avgränsat
informationsflöde skulle ge medarbetarna en
större  tydlighet  kring  vardagliga
arbetsuppgifter.  Ett  avdelningsmöte  skulle
även  kunna  vara  en  bra  start  att  tackla
problemet på lokal nivå. 

HUR ska förbättringsförslaget
implementeras?

Som  första  steg  bör  organisationen
omstrukturera  intranätet  med  syfte  att
begränsa  det  överväldigande
informationsflödet  och  underlätta  dess
orientering. Även om en omstrukturering kan
vara  tidskrävande  måste  informationen
avgränsas  till  berörda  parter.  Information
som skickas ut via intranät samt mail upplevs
i dagsläget  som ohållbart. Ett mer avgränsat
informationsutskick  ligger  vid  ansvarigas
skyldighet. Utöver ansvarigas skyldighet bör
även avdelningsmöten,  förslagsvis en gång  i
månaden,  införas.  Detta  skulle  ge
medarbetarna en chans att ställa frågor och få
oklarheter förtydligat.

VARFÖR ska förbättringsförslaget
implementeras?

Det  förslagna  förbättringsområdet  grundar
sig  på  en  potentiell  effektivisering.  Då
medarbetare idag upplever kommunikationen
som  bristande  där  informationsflödet  är
överväldigande  går  detta  ut  över  deras
vardagliga  arbetsuppgifter  vilket  även  kan
påverka  kundernas  upplevelse  kring
företaget.  Då  kommunikationen  brister  kan
väsentlig  information  rörande  avtal  och
ändringar  kring  olika  försäkringar  gå miste.
Detta  kan  ge  medarbetarna  en  känsla  av
osäkerhet  där  de  inte  alltid  vet  vad  som
gäller.  Problemområdet  är  idag  en  tydlig
bristande faktor och det är av största vikt att
förbättringsförslaget tas i åtanke.

UTVÄRDERING

Utvärdering  kring  implementering  bör  ske
genom  en  konternuelig  uppföljning.  En
utvärdering kan ske på många olika sätt och
det  är  viktigt  att  anpassa  granskningen  till
dess syfte. Förslagsvis kan utvärdering ske  i
samband  med  avdelningsmötena.
Utvärderingen kan även likna PDSAcykelns
grundidé.  Inom  denna  metod  kan
implementeringens  resultat  granskas  i
förhållande  till  dess  syfte  samtidigt  som
berörda  personer  får  en  helhetsbild  av
situationen.  Utefter  det  iterativa
tillvägagångssättet tittas det på vad som gick
bra och dåligt med en strävan om att ständigt
bli bättre
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