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implementation of this way of work has taken place too fast and
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reduction in efficiency, as employees produce unnecessary code,
roles become unclear, routines are not documented, the product is
not adapted to the customer, etc. Through the different types of
methods to gather data has showed the problems to be perceived as
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Sammanfattning
Examensarbetet som presenteras utfördes hos Oslo kommune – Bymiljøetaten
– Digital utvikling som ansvarar för datasystemen som används för att bevara stadens miljö.
Digital utvikling är med andra ord Bymiljøetatens IT-avdelning. Avdelningen arbetar enligt
agila arbetsmetoder och har sedan nyligen implementerat Kanban med ingående verktyg.
Dock upplevs det som att implementeringen av arbetssättet har skett för snabbt och
stödprocesser anpassas inte i samma takt. Problemet grundar sig i att kommunikationen
mellan och inom arbetsgrupperna samt ledarskapet brister. Problemet grundar sig i att
kommunikationsverktygen som existerar ej används som ett resultat av att ingen process för
dem existerar. Resultatet av kommunikationsbristen visar på nedsatt effektivitet då
medarbetare bland annat producerar onödig kod, roller blir otydliga, rutiner ej
dokumenterade samt produkten är ej anpassad efter kundernas krav och förväntningar.
Lösningen som föreslås kommer att kunna minska problem som avdelningen har och
förbättrar kommunikationen inom avdelningen. De problem som presenteras genom
enkätundersökningen, intervjuerna samt observationerna är många och har sin grund i att
kommunikationen brister. Lösningen blir att reducera bristen av kommunikation mellan alla
led genom en process som beskriver hur arbetet ska utföras. I kombination med processen
ska även ett program vid namnet FIT IssueTrack användas. Verktyget kan lagra och hantera
rutiner, men även öppna upp så att medarbetarna kan anpassa arbetet för att effektivisera det.
Att medarbetarna kan komma med förbättringsförslag bidrar även till att det blir lättare att
implementera vidare förbättringsarbeten då nya arbetssätt och metoder lättare kan anpassas
efter de gamla. Två gånger i månaden ska även ett möte utföras för att diskutera de olika
förslagen.
Nyckelord: FIT IssueTrack, kommunikation, möte, processer, rutiner
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Ordlista
Bug – Ett fel i ett datasystem.
Brainstorm – En process för generering av nya idéer samt lösningar.
Bymiljøetaten – En avdelning inom Oslo kommune som behandlar miljöfrågor.
Forum – En samling av trådar där olika teman kan diskuteras. Ofta genom internet.
Fönster – En applikation som är öppen i ett datasystem.
Hipchat – Ett chattprogram som används inom avdelningen Digital utvikling.
Isomorfisk kommunikation – Både parter förstår varandra då budskapet uppfattas likadant
hos mottagare och sändare.
Kanban – En agil arbetsmetod. Används hos avdelningen Digital utvikling.
Kravspecifikation – Ett ramverk för krav inom projektet som ska utföras.
STL - Stop-The-Line. Används när ett kritiskt fel uppstår för att investera all arbetskraft som
finns för att lösa problemet. Kan kopplas till Andon-systemet som används I Kanban.
Standup-meeting – Dagliga möten för att utväxla information kring progression samt hinder
i arbetet.
Yammer – Ett broadcasting-verktyg för att förmedla information.
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1. Introduktion
I den inledande delen av examensarbetet kommer organisationen först
beskrivas för att ge läsaren inblick i avdelningen som står i fokus. Vidare kommer
problemställningarna att presenteras för att avslutningsvis avgränsa projektets riktlinjer.
1.1 Inledning
Människan har så länge den existerat utforskat världen för att expandera sin
förståelse för omgivning och för att skapa bättre förutsättningar för överlevnad. Människan
insåg farorna i världen och att samarbete skapade förutsättningar för att överleva längre.
Människan har därför utvecklat språk för att systematiskt kunna förmedla ett budskap.
Kommunikation är något som är grundläggande för mänsklig överlevnad men underskattas
ofta då språkets komplexitet är stor och kan skapa hinder i vardagen (Foss och Littlejohn,
2008, s. 2).
Kommunikation definieras av Foss och Littlejohn (2008, s. 2) som
Communication is the verbal exchange of a thought or idea. På en arbetsplats är det viktigt
att ideér och tanker växlas för att effektivisera arbetet som utförs. Föreställ dig då om
kommunikationen skulle brista på din arbetsplats och vilka katastrofala effekter det kan
resultera i. Bergman och Klefsjö (2014, s. 46) presenterar att den som slutar bry sig om att
bli bättre slutar snart att vara bra. Kommunikation observeras därför som en central faktor
till att förbättra organisationen i helhet.
Varje kommun har en egen verksamhet som bedriver diverse arbete för att
säkerställa att invånarna trivs där de befinner sig. Kommunen hanterar städning av parker,
reduktion av utsläpp i luft, förhindra försurning av hav och så vidare. Kommunikationen
mellan kommun och invånare blir viktig då invånare som befinner sig i kommunen kan
rapportera önskemål och skador på stad genom diverse medel. Här är det viktigt att
kommunikationen fungerar. Att kommunikationen inte skulle fungera internt blir därför ett
problem då rapportering från invånare inte skulle hanteras på det mest effektiva sättet.
Skulle kommunikationen brista i en organisation kan det resultera i att
kvaliteten som produceras inte lever upp till det kunderna förväntar samt påverka den interna
effektiviteten. Problemet sprider sig och påverkar andra områden inom organisationen. Bland
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annat hur rutiner förmedlas samt hur de ska dokumenteras. Att inte uppdatera och använda
sig av rutiner regelbundet leder till att de snart glöms bort och organisationen står i totalt
kaos. Examensarbete kommer fokusera på Digital utvikling som är är Bymiljøetatens ITavdelning

och

deras

interna

kommunikationsbrist

och

problem

relaterade

till

kommunikationsbristen.
1.2 Problembeskrivning
Problemet hos avdelningen baserar sig på en brist av kommunikation mellan
och inom projektgrupperna. Medarbetarna har inte tid att ta hjälp av varandra samt att det
inte finns något konkret tillfälle där arbetssätt, rutiner, problem och önskemål kan diskuteras
och hanteras. Kommunikationen visar sig vara grundproblemet i de många problem som
upplevs av medarbetarna. Av dessa är det bland annat att det inte finns någon plattform för
att lätt kunna hämta samt ändra i rutindokument. Problem som även upplevs är bland annat
att roller inom projekt är otydliga samt att kravspecifikationerna för projekten inte är
anpassade för interna- samt externa kunder. För att sammanfatta problemet är att
stödprocesser åsidosätts vilket går ut över dokumentering samt arbetssätt mellan och inom
projektgrupperna, vilket leder till en minskning i effektivitet.
1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att reducera kommunikationsbristen som finns
inom avdelningen och för att reducera kommande kommunikationshinder och relaterade
reduktioner i intern effektivitet. Frågeställningarna som kommer besvaras i arbete är
följande:
1. Hur påverkas Digital utvikling av kommunikationsbristen?
2. Varför används inte tidigare implementerade kommunikationsprogram?
3. Hur kan problemet åtgärdas vid hjälp av IssueTrack-system?
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1.4 Avgränsningar
Avgränsningar för examensarbete:
•

Arbetet kommer enbart fokusera på att skapa en handlingsplan för det identifierade
området och inte införa lösningsförslaget i praktiken.

•

Examensarbetet kommer begränsa sig till Oslo kommune – Bymiljøetaten - Digital
utvikling.
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2.Teori
I denna del kommer teori som stödjer resultatet samt analysen presenteras.
Teorin kommer basera sig på relevant teori från källor som baserar sig på IT,
kommunikation, ledarskap, anonymitet, IssueTrack-system samt TQM.
2.1 Den teoretiska bakgrunden
2.1.1 Kommunikation och kommunikationshinder
Ofta kopplas kommunikation med två eller fler personer som utväxlar någon
form av information med varandra. Bergman och Klefsjö (2014, ss. 403–404) presenterar
kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv och definierar begreppet som att förklara,
beskriva och argumentera olika frågeställningar för att skapa delaktighet, förståelse och
övertygelse. Tidigare utbytes ofta informationen från person till person genom ett fysiskt
möte men frågeställningar kan även kommuniceras genom andra medier. Information kan
skickas snabbt genom intranätet via e-mail till exempel.
Kommunikationshinder presenteras av Mlekov och Widell (2013, ss. 115–
117) och grundar sig i sociala- eller kulturella skillnader mellan sändare och mottagare av
budskapet mellan de två parterna. Vid kommunikationshinder måste reparerade- samt
förebyggande åtgärder vidtas för att undvika att problemet sprider sig till andra områden.
Exempelvis kan kommunikationshinder sprida sig till tillit och sedan påverka effektiviteten
i arbetet. Mlekov och Widell (2013, s.117) menar att parterna som befinner sig i en
kommunikationssituation måste se till att använda sig av isomorfisk kommunikation, en
metod för att undvika att mottagare och sändare upplever budskapet på olika sätt.
2.1.2 TQM
Total Quality Management (TQM) även känt som offensiv kvalitetsteknik är
en filosofi som fokuserar på olika delar inom organisationen för att uppnå kvalitet (Bergman
och Klefsjö, 2014, s. 40). Filosofin relateras till Hörnstensmodellen som baserar sig på fem
hörnstenar. Syftet med TQM är att aktivt förebygga, förändra och förbättra processen och
inte att reparera den. Målet med att arbeta enligt denna filosofi är att överträffa kundens
förväntning på produkten till en så låg kostnad som möjligt (Bergman och Klefsjö, 2014, s.
38). En övergripande presentation av ingående delar i TQM, se figur 1:
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Figur 1: Hörnstensmodell baserad på Bergman och Klefsjö (2014). Hämtad från (Mittköping, 2017)

Att sätta kunden i centrum – Den viktigaste hörnstenen då det är kunderna som
upplever kvaliteten som organisationen producerar. Synen på kvalitet ändras från kund till
kund. Kvalitet värderas och bedöms från kunden efter deras behov och förväntningar
(Bergman och Klefsjö, 2014, s. 40). På grund av att kundens behov kontinuerligt ändras gör
även kvalitet det och det är därför viktigt för företagen att leva sig in i konsumenten/kundens
perspektiv. Dock måste även företaget titta mot de interna kunderna – medarbetarna. För att
kvalitet ska kunna levereras till kund måste även medarbetarna få bra förutsättningar för att
kunna utföra ett bra arbete (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 41–42).
Basera beslut på fakta – Ett stort fokus är även att eliminera slumpfaktorer som
kan påverka kvaliteten hos en produkt (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 42-44). Fokus är att
ha kunskap kring vad det är som skapar värdet för kunden och säkrar att alla delprocesser
skapar det önskade värdet. För att kunna göra det måste datainsamling ske som ska analyseras
och struktureras. Det finns diverse verktyg för att analysera och strukturera data som till
exempel styrdiagram, paretodiagram samt orsak-verkan-diagram för att nämna några få.
Datainsamling blir en viktig del för projektets framgång då information kring kundens behov,
önskemål, reaktioner och liknande inte skulle tas vara på och analyseras ofta leder till ett
misslyckat projekt (Bergman och Klefsjö, 2014 ss. 42–43).
Arbeta med processer – Bergman och Klefsjö (2014, ss. 44–45) har definierat
processer följande: ett nätverk, bestående av sammanhängande aktiviteter och som upprepas
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i tiden. Den transformerar vissa resurser till resultat som ska tillfredsställa processens
kunder med så liten resursåtgång som möjligt (Bergman och Klefsjö, 2014, s. 44). Med andra
ord är en process en serie av sammanhängande aktiviteter som med hjälp av medarbetare och
stödprocesser skapar ett värde för kunden i form av en produkt eller tjänst. På grund av det
genereras mycket information som berättar om hur väl produkten uppfyller kundens behov.
När det kommer till processer är det därför viktigt att kontinuerligt effektivisera stöd-, huvudsamt ledningsprocessen för att minska kostnader och öka kvalitet. Att ha kännedom till
organisationens process skapar förutsättningar för att minimera resursåtergången. Det är
därför viktigt att hela tiden uppdatera och anpassa processen efter verktyg och metoder som
skapar effektivitet.
Ständigt arbeta med förbättringar – Som presenterat tidigare så förändras den
externa kundens syn på kvalitet hela tiden (Bergman och Klefsjö, 2014, s. 46-48).
Revolutionerade teknologi framställs kontinuerligt inom de olika marknaderna och det som
tidigare kunde uppfattas som revolutionerade blir sedan föråldrad. På grund av att teknologi
föråldras är det därför viktigt att fokusera på att kontinuerligt uppdatera processen och dess
ingående delar för att skapa kvalitet. Genom att arbeta med till exempel PDSA-cykeln som
skapar ett kontinuerligt förbättringsarbete hos organisationen där nästa förbättringsarbete
startas då det föregående går över till kontrollering- och uppföljningsfasen (Bergman och
Klefsjö, 2014, ss. 228–229).
Skapa förutsättningar för delaktighet – Genom att aktivt kommunicera och
involvera medarbetarna i beslut skapas förutsättningar för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.
Resultatet av involvering i beslut leder till att medarbetaren känner sig viktig i organisationen
och vill arbeta för företagets bästa. Bergman och Klefsjö (2014, ss. 48–50.) presenterar det
som en god cykel. En ond cykel presenteras som delegerande vilket leder till att medarbetarna
förlorar förtroende för ledarskapet. Den goda cykeln slutar i att medarbetarna får förtroende
för både sig själva men även ledningen.
Utveckla ett engagerat ledarskap - Den viktigaste hörnstenen av alla då den
genomsyrar och direkt påverkar alla de andra hörnstenarna. Ett engagerat och starkt ledarskap
är till stor del när en organisationskultur bildas och bidrar till att skapa ett förbättringstänk
hos medarbetarna. Ett bra och tydligt ledarskap bidrar även med att medarbetarna trivs på
organisationen och vill arbeta för företagets bästa. De bidrar både till medarbetarnas
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självkänsla men även deras självförtroende, vilket speglar sig i kvalitet (Bergman och
Klefsjö, 2014, s.50).
Hörnstensmodellen illustrerar alla aspekter och hur de kopplas till varandra.
Vidare kommer även PDSA-cykeln presenteras för att få en visuell presentation av modellen.
För att utveckla de ingående delarna fokuserar hjulet på olika stadier inom kontinuerligt
förbättringsarbete. Cykeln involverar att planera och analysera processen för att sedan
implementera förändringen och upprätthålla den genom att kontinuerligt arbeta med att
utveckla processen (Bergman och Klefsjö, 2014 ss. 46–48). Uppföljning av redan
implementerad förändring ska kontinuerligt ske för att finslipa förbättringen vid eventuellt
behov. Ett exempel på en PDSA-cykel presenteras figur 2:

Figur 2: PDSA-cykel baserad på Bergman och Klefsjö (2014). Hämtad från (The Deming Institute, u.d.)

2.1.3 Ledarskap
Det är viktigt att skilja på ledarskap och chefskap. Chefskap beskriver en
position som en medarbetare får tilldelad och en ledare är en roll som medarbetarna tilldelas
av sina följare (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 400–401). Det betyder med andra ord att en
ledare inte nödvändigtvis behöver vara en chef och att en chef inte nödvändigtvis är en ledare.
Ledarskapet kan därför kopplas till att det finns en tydlig relation mellan medarbetare och
ledaren något som därför baseras på medarbetarnas krav och förväntningar. Ledaren måste
därför skapa förutsättningar och lägga grunden för hur arbetet ska utföras som medarbetarna
kan följa (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 400-401).
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2.2 Tidigare forskning/arbeten – Anonymitet och en digital förslagslåda
2.2.1 Anonymitet
Lea, Spears och de Groot (2001, ss. 526–527) har i artikeln Knowing me,
Knowing you: Anonymity effects on social identity processes in groups skrivit om anonymitet
och effekterna anonymitet kan ha i grupp. Anonymitet har ofta kopplats tillsammans med
förlust av social identitet. Deltagare av studier blir med andra ord en del av mängden (Lea,
Spears och de Groot, 2001, ss. 526-527). Det har det blivit lättare på senare tid att vara
anonym då deltagare under tidigare år varit tvungna att vara visuellt anonyma. Med andra
ord att det gick att ta reda på vem som presenterade informationen till en större grad genom
fysiska träffar. Individer kan nu använda sig av teknologin som eliminerar kravet av fysisk
kontakt. En faktor som även spelar in är att när deltagare är anonyma visar studien som
utfördes på att deltagarna tenderade till att svara mer opersonligt vilket resulterar i ett mer
allmänt svar. Att deltagare svarar mer allmänt än personligt skulle kunna betraktas så både
positiv och negativ enligt vad syftet med studien är (Lea, Spears och De Groot, 2001, s. 532).
2.2.2 Issue Track System
Författarna Bertram, Greenberg och Voida (2010, s.1) talar om issue track system
och hur de kan användas för att förhindra kommunikationsbrister i Communication,
collaboration and bugs. Issue tracking system eller ärende- och felhanteringssystem som det
heter på svenska är ett informationssystem som hjälper en organisation att strukturera och
analysera felrapportering och bidrar som stöd för arkivering av ärenden eller andra viktiga
filer (Bertram, Greenberg och Voida, 2010, s. 1). Syftet med ett sådant program är att framför
allt registrera buggar inom IT-avdelningar för att samla och strukturera data för att ta reda på
vilket problem som utgör det största hotet mot organisationen eller vilka problem som
grundar sig i samma orsak. På grund av en stor mängd data genereras kan den användas för
att förbättra processen i helhet och inte bara att strukturera och analysera enskilda buggar.
Genom studien som presenterades av Bertram, Greenberg och Voida (2010) kom de fram till
att dessa verktyg även visar potential för att förbättra kommunikationen mellan de som
använder dessa typer av verktyg (Bertram, Greenberg och Voida, 2010, s. 5). Verktyget
fungerade som ett kommunikationsverktyg där både interna och externa kunder kan
kommunicera genom att rapportera fel och missnöjdhet för att förbättra organisationen.
Det finns olika issuetrack-system som har olika fokusområden. Team Support
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(2018) är ett ITS som är skapat för kundservice och för att lätt kunna nå externa kunder, Jira
(2018) som bland annat implementerar iterationer och FIT IssueTrack (2018) som fokuserar
på intern rapportering i form av ett diskussionsforum (TeamSupport, 2018; Atlassian, 2018;
FIT, 2018).
2.2.3 Shell-, Xerox Venray- och KPNs implementering av förslagslådan
Företag som Shell, Xerox och KPN är alla jättar inom deras marknad.
Organisationerna har enligt van Dijk och van den Ende (2002) implementerat förslagslådor
där medarbetarna kan komma med förslag som skrevs på lappar (van Dijk och van den Ende,
2002, ss. 391-393). Dessa lappar skickas sedan till ingenjörer och experter för att se om
potential finns för implementering av förslagen. Systemet som infördes hos dessa företag
skapade möjligheter för att eliminera barriären mellan ledarskapet och den operativa kärnan
genom att alla kan observera implementationen och förändringar som sker. Grunden till
implementeringen var för att systemet gav tydliga resultat. Förslagslådans tillgänglighet var
den mest drivande faktorn. Då medarbetarna upplevde ett problem kunde det rapporteras
under ett kort tidsintervall och de upplevde att ledarskapet lyssnade på förslagen som
presenterades. Något som alla organisationerna även använde sig av var ett belöningssystem
där goda idéer genererade små belöningar för att öka motivationen hos medarbetarna (van
Dijk och van den Ende, 2002, ss. 391-393). Grunden till att förslagslådan fungerade så bra
för KPN, Shell och Xerox Venray enligt van Dijk och van den Ende var på grund av hur de
hanterade och involverade medarbetarna i hela processen och avslutade med att belöna dem
då det kommit med bra förslag.
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3. Metod
I

följande

kapitel

kommer

metod

för

datainsamling

presenteras.

Datainsamlingen kommer lägga grunden för resultatet samt analysen. Fokus kommer vara
på att redogöra de datainsamlingsmetoder som har använts för att sedan presentera hur
trovärdig undersökningens resultat blev. Här diskuteras bland annat validitet samt
tillförlitlighet och även de etiska ställningstaganden som kan påverka resultatet för
examinationsarbetet.
3.1 Design av studien
Det finns en rad olika angreppsätt för kvalitativa arbetssätt. De kvalitativa
arbetssätten inkluderar fallstudie, experiment, urval, surveyundersökningar,
aktionsforskning, grundad teori och systematisk forskningsöversikt (Denscombe, 2017, ss.
63, 91, 107, 157, 179, 193). Examensarbetet har grundat sig utifrån en fallstudie, vilket
presenteras av Patel och Davidsson (2011, ss. 56–57) som en studie som utförs på en
avgränsad grupp. Studien kan baseras på en individ, grupp, organisation eller situation.
Fallstudier är bra att använda när en process eller förändring ska studeras på grund av
förmågan till att kunna generalisera resultatet. Syftet med en fallstudie är att samla in så
mycket data som möjligt för att få en helhetsbild av fallet. Examensarbetet kan betraktas
som en fallstudie på grund av att arbetet enbart fokuserar på en specifik avdelning eller ett
specifikt område.
Studien som utfördes var induktiv. En induktiv ansatts betyder att studiens
syfte var att observera och kartlägga avdelningens process och sedan titta på hur
frågeställningen kan kopplas mot teori (Patel och Davidsson, 2011, ss. 23-24). Genom
användningen av fallstudie blev det lättare att utforma en teori utifrån insamlade data.
Teorin utformades efter att datainsamlingen var slutförd och en bättre insikt i avdelningen
fanns.
Kvalitativa datainsamlingsmetoder har använts i form av intervjuer,
observationer samt enkätundersökning för att nå ett resultat. Metoderna har använts för att
skapa en helhetsbild för att förstå organisationen samt existerande processer och verktyg.
Resultatet från insamlingen baserar sig på hur medarbetarna upplever avdelningen och har
analyserats med hjälp av kvalitetsverktygen presenterade av Bergman och Klefsjö (2014, s.
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242–243). Genom en litteraturstudie har lösningsförslaget sedan tagits fram och en
handlingsplan har förslagit som är anpassad efter avdelningen och befintliga processer.
3.2 Datainsamlingsmetod
3.2.1 Enkätundersökning
Examensarbetets fokus ligger i att identifiera problemet som orsakar reduktion
av effektivitet inom avdelningen. För att få svar på vad det upplevda problemet var utfördes
en enkätundersökning. En enkät är en skriftlig sammanställning av förbestämda frågor som
kan svaras på som individ eller i grupp (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, 2016, s. 132).
Personen som samlar in informationen kan använda insamlade data för att sedan bygga vidare
med hjälp av andra datainsamlingsmetoder för att öka tillförlitligheten (Christensen, et.al,
2016, s. 134). Negativt är att datainsamlingsmetoden kräver tid något som kan få deltagare
till att glömma eller inte välja att svara.
Enkätundersökningen skickades ut till hela avdelningen som består av 60
personer för att få så många svar som möjligt. Datainsamlingsmetoden skapades genom en
hemsida. Enkäten innehöll frågor kring vad medarbetarna upplevde som det största
problemet hos avdelningen. Första frågan bestod av en flersvarsfråga för att kvantifiera
problemen och för att se vilken av de tidigare observerade problemen som utgjorde det
största. De tidigare observerade problemen baserar en tidigare datainsamling och presenteras
som bilaga 1. Vidare fick medarbetarna utveckla det som presenterades i första frågan baserat
på om de svarade att ett av de tidigare observerade problemen fortfarande existerade eller
inte. Enkäten var designad så att medarbetarna som svarade Ja på fråga 1 enbart skulle svara
på fråga 3 och 4. De som svarade Nej på fråga 1 skulle enbart svara på fråga 2 och 4.
Enkätundersökningen finns bifogad under bilaga 2.
3.2.2 Intervjuer
För att utveckla svaren från enkätundersökningen utfördes även några
intervjuer med deltagarna av enkäten. Intervjuer kan utföras på tre olika sätt. Första formen
av intervjuer är den strukturerade formen där personen som utför intervjun ställer ledande
frågor medans den andra formen är ostrukturerade som har mindre frågor och fokuserar på
att respondenten ska få styra konversationens riktning. Tredje formen är semistrukturerad
intervju som är en blandning av strukturerade- samt ostrukturerade (Christensen et.al., 2016,
ss. 162-172). Personliga intervjuer är en form av intervju där endast en deltagare samt
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intervjuare befinner sig på plats under tillfället. Personliga intervjuer kännetecknas av att
parterna för en dialog med varandra. Fördelar med att använda denna teknik är att det går
relativt snabbt att utföra och att båda parter har mer kontroll över situationen till skillnad från
en telefonintervju där moment kan störa utan att den motsatta parten kan påverka eller
kontrollera det. Intervjun öppnar även för diskussion där svaret på en frågeställning kan
utvecklas vid behov.
Två intervjuer utfördes den 23 april 2018 och hade som syfte att bidra till mer
insikt i avdelningens problem som presenterades under enkätundersökningen. Att frågorna
kunde anpassas efter hur intervjun utformades bidrog till en bra grund för vidare analys då
medarbetarna fick chansen att tala om saker runt frågorna. Medarbetarna fick till och med
bestämma diskussionsämnet. Datainsamlingen skulle därför kunna betraktas som en
semistrukturerad- personlig intervju. Avsikten var även att observera hur medarbetarna
skulle hanterat problemet om de själva fick bestämma för att eventuellt hitta potentiella
lösningsförslag samt observera underliggande problem. Intervjuerna baserade sig på
information från en konsult och en fast anställd. Frågorna som ställdes var Vad svarade du
på enkätundersökningen och skulle du kunna utveckla ditt svar? samt Hur skulle du ha löst
problemet?
3.2.3 Observationer
De observationer som utfördes genom att betrakta medarbetare på en
arbetsplats utan att delta presenteras av Denscombe (2016, ss. 293–294) som observation i
naturliga miljöer.
observation

De skulle även kunna betraktas som en öppen, icke-deltagande

(Christensen

et.al.,

2016,

ss.

192-194).

En

konsekvens

av

datainsamlingsmetoden är att beteenden som observeras kan vilseleda och påverka resultatet
i studien. Därför kan inte datainsamlingsmetoden endast utföras utan måste suppleras med
till exempel intervjuer. Å andra sidan är en påverkande faktor att medarbetare vid formella
situationer (under möten samt intervjuer och så vidare) kan bete sig annorlunda för att visa
sina bästa egenskaper. Genom att observation sker hela tiden slappnar medarbetarna av i
informella situationer vilket leder till att data som samlas kan betraktas och analyseras från
olika perspektiv. För att förtydliga betraktas från olika perspektiv menas att informationen
som samlas kan sättas emot hur medarbetarna beter sig i formella- samt informella
situationer, något som kan påverka eller styra resultatet.
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Observationerna utfördes från den 16 april 2018 till 27 april 2018.
Datainsamlingsmetoden användes för att generera kvantitativa svar genom att observera
beteenden och utfördes som observationer i naturliga miljöer. Observationerna hade en
indirekt roll i examensarbetet då de utfördes hela tiden och skapade intryck som påverkade
resultatet av studien. Specifikt så användes det som observerades för att styrka det som
presenterades genom enkätundersökningen samt intervjuerna.
3.3 Dataanalys
3.3.1 Orsakssamband
När ett problemområde är definierat måste området benas ut för att identifiera
orsaker till problemet (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 242-243). För att förtydliga kan ett
problemområde grenas ner till mindre områden som tillsammans utgör det väsentligaste
problemet. För att identifiera grundorsaker och grena ut problemet mer ställer utövaren sig
frågan Varför? fem gånger (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 243-246). Till exempel; Varför
finns det ingen olja i maskinen? På grund av att medarbetarna inte är motiverade, varför är
inte medarbetarna motiverade? Varför är inte medarbetarna motiverade? och så vidare.
Metoden fem varför kombineras ofta med ett Ishikawa-diagram för att identifiera orsaker till
ett problem genom olika huvudområden (som till exempel vilka delproblem som skapas av
maskiner, människan etc.).
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Figur 3: Illustrerar hur fem varför fungerar. Hämtad från
(Carribean, 2016)

Ishikawa-diagrammet användes inte direkt i examensarbetet. Istället kommer
fem varför användas för att identifiera grundorsaken till de tre mest frekventa problemen som
medarbetarna tar upp i enkätundersökningen samt intervjuerna.
3.3.2 FMEA
Felmods-och-feleffektsanalys (FMEA) är ett verktyg för att systematiskt gå
igenom en produkt eller process för att identifiera funktion, felsätt, felorsak samt
felkonsekvens (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 162-164). FMEA är primärt en kvalitativ
metod för att reducera funktionens problem eller förhindra att de uppstår. Analysen kan
implementeras på både process och produkt och har anpassade modeller för dem. Verktyget
kan även kopplas till variationseffektsanalys (VMEA) som har liknande parametrar
(Bergman och Klefsjö, 2014, s. 165). I en FMEA måste felsannolikhet och allvarlighetsgrad
mätas för att identifiera vikten av problemet (Bergman och Klefsjö, 2014, s. 163). De
kombineras genom att multipliceras till att bli ett Risk Priority Number eller RPN som
presenterar vilket problemområde som utgör det största. Efter att RPN har definierats
presenteras även en föreslagen åtgärd till problemet.
I examensarbetet kommer en anpassad version av FMEA användas för att
identifiera fallgropar för implementering av förbättringsförslaget. Denna riskanalys kommer
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basera sig på identifierade felsätt och felorsak från den examinerades perspektiv och kanske
inte stämmer helt överens med verkligheten. Riskanalysen måste därför utvecklas vid
implementering av förbättringsförslaget.
3.4 Validitet och tillförlitlighet
3.4.1 Validitet
Validiteten handlar om mätningen har utförts på korrekt sätt med hjälp av rätt
verktyg (Patel och Davidsson, 2011, ss. 101-102). För att utveckla betyder det att parametrar
som har använts för analysering av datainsamlingen känns realistiska och anpassade efter
vad som är rimligt. Frågorna som skickades ut i enkäten var de samma för alla. Det betyder
att alla som deltog svarade på samma frågor. Frågorna var riktade mot det studien har som
syfte att ta reda på vilket styrker på en stark validitet. Frågorna var strikta i den formen av att
det fanns tydliga ramar för vad som bör besvaras. Intervjuerna innehöll med andra ord
semistrukturerade element för att deltagaren skulle svara inom de givna ramarna.
Observationerna var mer öppna i det syftet att det inte var något konkret som fokuserades
vid. Det fanns med andra ord ingen förbestämd frågeställning.
Objektivitet är viktigt för att inte blanda in åsikter i arbetet. Dock är det svårt
att undvika personliga åsikter på grund av att det enbart är en person som utför datainsamling
och analysen. Skulle personliga åsikter dras in i resultatet kan det resultera i ett arbete som
inte stämmer överens med verkligheten. Även när data analyseras är det viktigt att inte dra
för hastiga slutsatser. Att under perioden följa kvalitetsverktygen och förlita sig på de
metoder som används. När datainsamlingen utfördes registrerades inga namn för att säkra att
ingen behandlas orättvist eller väljs bort. Data har även grupperats för att samla olika utsagor,
något som har bidragit till att reducera individens åsikt till en mer generell åsikt.
3.4.2 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av
olika slag (Patel och Davidsson, 2011, ss. 103–105). I en kvalitativ studie är det svårt att
replikera resultatet som presenteras i studien på grund av att diverse felvärden kan uppstå.
För att utveckla betyder det att olika faktorer kan påverka resultatet som inte kan kontrolleras
av ingående parter. Skulle denna studie utföras vid ett senare tillfälle kommer resultatet
antagligen inte spegla det resultat som presenteras i denna studie. För att försäkra sig att låg
tillförlitlighet inte uppstår presenterar Patel och Davidsson (2011, s. 104) att strukturerade
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intervjuers samt observationer kan utföras för att förebygga för slumpfaktorer. Frågorna som
presenterades i datainsamlingen var tydliga och kan kopplas mot studiens syfte vilket tyder
på en stark tillförlitlighet. Frågorna var även så tydliga som möjligt för att underlätta för
replikering vid kommande studier.
3.5 Etiska ställningstaganden
Att tillhandhålla ett opartiskt förhållningssätt är viktigt för studiens
tillförlitlighet. Skulle eventuellt deltagarna uppleva att deras identitet inte respekteras kan det
resultera till att de vid senare tillfällen inte vågar yttra sig ärligt eller yttra sig alls. Det finns
därför flera etiska ställningstaganden som måste tas för att säkra att till exempel deras
identitet inte används på ett felaktigt sätt (Patel och Davidsson, 2011, ss. 62–63). De etiska
ställningstagandena är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. I tillägg till dessa är det som sagt även viktigt att vara objektiv när data
analyseras.
Konfidentialitetskravet för dem som inte vill att deras identitet ska visas är
viktigt (Patel och Davidsson, 2011, s. 63). På grund av att organisationen är en kommun finns
det mycket känslig data som författaren tar del av. Dock har inget sekretessavtal skrivits utan
känslig information har respekterats när den presenterats och anonymitet har varit en
självklarhet i examensarbetet. Resultatet av studien har ej påverkats av anonymiteten. Under
intervjuerna har anonymitet respekterats genom att namn, kön, ålder ej har dokumenterats.
Möjligheten till konfidentialitet presenterades tydligt för deltagarna av datainsamlingen
innan den påbörjades. De enda namn som har presenterats är handledarens samt
organisationens.
Informationskravet i examensarbetet har varit viktigt för att vinna
medarbetarnas förtroende (Patel och Davidsson, 2011, s. 63). Vid introduktion av
observationstillfällen, intervjuer och andra datainsamlingsmetoder har deltagarna alltid
informerats om syftet med forskningen och den data som samlats. Det har även avtalats att
vid godkännande av examensarbete ska den data som samlats förstöras. Med andra ord har
medverkande informerats kring forskningen och de har själv fått bestämma om de vill
medverka i datainsamlingen.
Samtyckeskravet. Deltagarna har själva fått bestämma om de vill delta eller inte
(Patel och Davidsson, 2011, s. 63). Alla som har önskat har haft möjlighet till att delta i
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enkätundersökningen inom satta tidsgränser och har känt till studiens innebörd och vad
arbetet resulterar i innan datainsamlingen skickades ut. När det kommer till intervjuerna har
möten bokats för att lyckas anpassa dessa efter andra moment under arbetsdagen. För att
sammanfatta har medarbetarna själva fått bestämma om de vill delta i studien eller inte. Dock
har deltagarna inte skrivit under något som visar på deltagandet. Det har enbart
kommunicerats vid tillfället.
Innehållet i examensarbetet gjordes tydligt för deltagare av projektet innan den
skickas till någon annan. Att informationen som presenteras skickas till deltagare innan det
publiceras kan kopplas till konfidentialitetskravet (Patel och Davidsson, 2011, s. 63). Det
betyder att information som skulle kunna vara skadlig ska revideras innan publikation.
Deltagare i intervjuer har även fått veta vad materialet används till och vad deras svar på till
exempel intervjuerna kommer resultera i.
Avslutningsvis nyttjandekravet. Nyttjandekravet presenteras av Patel och
Davidsson (2011, s. 64) som rätten till användningen av insamlade data och att den endast
används i forskningens syfte. Data som samlats in kommer enbart att användas för
forskningssyftet. Skulle läckage ske är namn ej inkluderade i samlingen av data och dessa
dokument kommer som tidigare presenterat raderas vid avslutandet av studien.
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4. Resultat
Resultatet i studien presenterar hur deltagarna av undersökningen upplever
avdelningen och vilka som är de största uttalade problemen. Kapitlet kommer presentera
fakta som avslutningsvis kommer kopplas till flera potentiella lösningsförslag för att sedan
identifiera ett realistiskt lösningsförslag och avslutningsvis en implementeringsplan.
4.1 Resultat av datainsamling
För att systematisera alla problem som presenterades från datainsamlingen har
antalet utsagor grupperats under rubriker som sammanfattar medarbetarnas åsikt.
Grupperingen baserar sig på nyckelord som presenterades både under intervju samt
enkätundersökning. En tabell har utformats som visar hur många utsagor av varje
problemområde som presenterades. De tre mest frekventa problemområdena presenteras i
tabell 1 som ser ut följande:
Tabell 1:
Resultat från enkätundersökning

1. Dokumentation av rutiner och arbetssätt: 5 ggr
2. Kommunikation mellan projektgrupperna är bristande: 2 ggr
3. Arbetssätt ej anpassade efter den operativa kärnan: 2 ggr
Not. En rangordning av meningar som presenterades under enkätundersökningen. De baserar sig på tolkning
för att utsagan ska kunna placeras i de generella kategorierna som presenteras.

Vidare illustrerar figur 4 hur de olika uttalanden har grupperats in i de olika
områdena. Några citat som presenteras av medarbetarna har tolkats att gå under två av de
tre presenterade problemområdena. Grupperingen ser följande ut:
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Figur 4: Gruppering av uttalanden från medarbetare under datainsamlingen.

Alla identifierade problemområden har sedan använts i ett fem varför för att
identifiera grundorsaken till problemet. Figur 5 visar på att de tre problemområden som
presenterades under tabell 1 beror på en brist av att uppdatera stödprocesser som till
exempel dokumentation (administration) samt kommunikation.

Figur 5: Fem varför baserad på informationen som presenteras av medarbetarna. Modell baserad på Bergman
och Klefsjö (2014).
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4.2 Bristande arbetssätt inom Digital Utvikling – Vad är problemet?
Sammanställningen av datainsamlingen visade på att de standardiserade
arbetssätten som används inom avdelningen (exempelvis programmeringsmallen, hur
problem ska rapporteras, rolldefinition eller hur arbetet ska utföras) inte är tillstäckliga. Att
rutinerna samt arbetssätt inte är uppdaterade och anpassade upplevs av medarbetarna som att
stödprocesser hänger efter jämfört med implementering av arbetsmetodiker. Även om
medarbetarna får besked om vad som behöver utföras är arbetssätten/rutinerna inte
tillräckligt dokumenterade vilket medför att ramen för hur arbetet ska utföras inte finns
tillgänglig i önskad grad. Resultatet blir att medarbetare måste ta reda på arbetsuppgiften
genom att fråga andra som är upptagna med att arbeta.
Enkätundersökningen visar att de arbetsmetoder som används inom
organisationen som exempelvis stand-up meetings inte fyller önskat syfte. Deltagare av
stand-up meetings har vid tillfället ofta inte något att berätta, något som kommer tydligt fram
i observationerna. Även om mötena är viktiga för att uppdatera varandra menar medarbetare
det finns mer effektiva tillvägagångssätt för att förmedla viktiga moment.
4.3 Kommunikationen är bristande – Hur påverkas Digital utvikling av
kommunikationsbristen?
Kommunikation är en gemensam nämnare inom alla områdena som
presenterats under fem varför. Bristen på kommunikation och dokumentation av rutiner
skapar problem som hindrar medarbetare från att utföra sitt dagliga arbete effektivt. Samtidigt
så finns det ingen plattform i önskad grad för att kunna kommunicera de upplevda problemen
för att identifiera, analysera och lösa dem på det mest effektiva sättet.
Problem som tas upp genom kommunikationsverktyget hos avdelningen
Hipchat har inte en bra nog grund för att fostra förändring. Deltagare av datainsamlingen
menade att det är lätt att bli personen som bara tjatar om förändring och problemet hanteras
ej. Hipchat används dock till stor grad enbart som ett verktyg för att chatta och inte för att
hantera problem som medarbetarna upplever men har potential för att hantera problem.
Verktygen finns för att kommunikationsbrist ej ska vara ett problem. Till exempel kom det
fram genom datainsamlingen att Yammer som är ett kommunikationsverktyg inte används
men kan användas som en form av broadcasting-verktyg för att förmedla information från
både ledningsgruppen till medarbetare och motsatt.
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Genom enkätundersökningen samt intervjuerna framkommer det att på grund
av att ingen tydlig process för användningen av de befintliga kommunikationsverktygen
finns, används verktygen ej. Problemet med det tidigare kommunikationsverktyget är att de
har glömts bort på grund av att de inte aktivt arbetas med och revideras.
4.4 Sammanfattning av resultat
Sammanfattningsvis har resultatet visat på att rutinerna och arbetssätt är ett stort
problem men grundorsaken är att de stödprocesser som finns inte är utvecklade.
Kommunikationsverktyget används inte i önskad grad för att avdelningen ska kunna hantera
brister inom presenterade- men även för kommande problemområden. En grund till att
verktygen inte används kan bero på att det inte finns en standardiserad process berörande
kontinuerlig användning av verktygen. Kommunikationsverktyget borde därför anpassas till
den operativa kärnan för att lyfta önskemål och se till att de rutiner och standarder som
utvecklas faktiskt anpassas efter behoven. Kommunikation blir ett viktigt verktyg för att
involvera medarbetarna och effektivisera arbetet samt effektivisera implementering av senare
förbättringar.
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5. Analys
Analysen presenterar hur resultatet förhåller sig till teorin. Analysen kommer
koppla resultat tillsammans med teori utifrån de frågeställningar som genomsyrar arbetet.
5.1 Hur påverkas Digital utvikling av kommunikationsbristen?
Enligt datainsamlingen skapar problemet med bristande kommunikation en rad
av olika problem som förhindrar för effektivitet hos avdelningen. Problemen presenterades
under resultat. För att förstå varför kommunikationsbristen skapar problem måste en först
veta vad kommunikation är. Bergman och Klefsjö (2014, s. 403–404) presenterar
kommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv där följande presenteras: En väsentlig del av
ledarskapet består av att förklara, beskriva och argumentera och därigenom kommunicera
olika frågeställningar för att skapa delaktighet, förståelse och övertygelse. Definitionen kan
tolkas som ett budskap som skickas från en person till en annan för att skapa en form av
förståelse för en frågeställning. Kommunikationsbrist eller hinder i kommunikationen
presenteras vidare av Mlekov och Widell (2013, ss. 115–117) att frågeställningen tolkas
felaktigt och kan orsakas av olika sociala och kulturella grunder mellan sändaren och
mottagaren. På grund av att avdelningen lider av en minskad kommunikation än det som
krävs skulle det även kunna betraktas som ett hinder på grund av att medarbetare inte har
möjlighet med att komma med förslag eller diskutera hinder i arbetet. Konsekvenser av
kommunikationshinder presenteras vidare av Mlekov och Widell (2013, s.117) och kan bryta
tillit mellan parterna som kommunicerar. Kommunikation undviks därför och kan vara en
faktor till varför arbetssättet brister mellan och inom projektgrupperna. För att utveckla kan
tilliten mellan ledarskapet och medarbetarna brytas då medarbetarna upplever att ledarskapet
inte lyssnar. Kommunikationsbristen kan därför vara en bidragande faktor till varför
medarbetarna eventuellt upplever ledarskapet som övervakande. För att undvika
kommunikationsbristen hos avdelningen måste budskapet eller frågeställningen uppfattas
samma av både parter och det måste även finnas en gemensam plattform för kommunikation.
Mlekov och Widell (2013, s.117) presenterar det som isomorfisk kommunikation.
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5.2 Varför används inte tidigare kommunikationsprogram?
Avdelningen har kommunikationsprogram som ej används. En gemensam
faktor till alla de kommunikationsverktyg som tidigare använts eller vid tillfället används
misslyckats med att förebygga kommunikationsbristen kan grunda sig i en brist på
återföljande stödprocess. Bergman och Klefsjö (2014, s.456) definierar process inom
organisationen som särskilda aktiviteter som upprepas i tiden eller enbart en gång och
argumenterar för att processer alltid finns i varje organisation. Även om processen är
identifierad eller inte. Med andra ord grundas kommunikationsbristen ej i en brist på process,
utan en brist av dokumenterad process. Bergman och Klefsjö (2014, ss. 465–468) beskriver
att det är viktigt att förstå processen för att kontinuerligt arbeta med förbättringar så att
kundernas behov kan tillfredsställas. I fallet med den analyserade enheten handlar
kundtillfredsställelsen om att möte de interna kundernas behov genom att avdelningen
anpassar arbetsplatsen efter det mest effektiva arbetssättet.
5.3 Hur kan problemet åtgärdas vid hjälp av IssueTrack-system?
Ett IssueTrack-System har många olika funktioner även om det ofta används i
kundservicesyfte (Bertram, Greenberg och Voida, 2010, s.1, 5). Målet är att systematiskt
dokumentera olika ärenden eller problem som kunderna upplever. Avdelningen lider av en
kommunikationsbrist som Bertram, Greenberg och Voida (2010) visar på att ITS kan bidra
med att lösa. Många av programmen har funktioner som kan anpassas efter kund, även om
avdelningen ska hantera interna kundklagomål. Van Dijk och van de Ende (2010, s. 393)
presenterar att företagen som implementerat liknande system för intern
kundtillfredsställelse i form av förslagslådor dock använder sig av mycket personal för att
koordinera systemet och för att hantera lösningsförslagen, något som kan vara kostsamt
skulle IssueTrack-system användas i mindre organisationer. Företag som KPN, Xerox
Venray och Shell har överlag upplevt en positiv effekt av implementeringen av
förslagslådor och visar på att både medarbetare känner sig uppskattade på arbetsplatsen så
väl som organisationen gynnas av det i form av att arbetsplatsen blir bättre och mer effektiv
(van Dijk och van den Ende, 2002, ss. 391-393).
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6. Lösningsförslag och implementeringsplan
Vidare kommer potentiella lösningar samt en lösning fokuseras vid för att
identifiera hur problemet med bristande kommunikation kan lösas. Även om lösningens olika
perspektiv diskuteras kommer även teoretiskt resonemang kopplas till lösningsförslaget.
6.1 Potentiella lösningar för bristande kommunikation
Lösningsförslagen som presenteras arbetades fram genom att analysera och
tolka insamlade data från datainsamlingen. Målet var att hitta en konkret lösning som kan
reducera kommunikationsbristen men även bidra till att lagra beskrivningar av metoder och
rutiner som används i det dagliga arbetet. En lista från brainstormingen som utfördes i
samband med datainsamlingen för att generera tänkta åtgärder presenteras i tabell 2. Åtgärd
och lösningar har ej testats i praktiken och kan därför ha en annan effekt än önskad.
Tabell 2:
En sammanställning av brainstorming för potentiella lösningsförslag

Åtgärd

Löser

1.Ärenhanteringssystem inklusive process.

Kommunikationsbristen samt lagring av
rutiner. Lätt att uppdatera rutiner.
Förebygger för kommande problem och
förbättringsarbeten.

2.Återuppliva gamla

Löser kommunikationsbristen delvis.

kommunikationsprogram

Verktygen som finns är Hipchat (används
redan) samt Yammer som ej uppfyller
önskade funktioner.

3.Kommunikationschef

Löser kommunikationsbristen

4.Månadsmöten där problem diskuteras

Löser kommunikationsbristen samt lyfter
den operativa kärnans önskemål för att
revidera rutiner.

En potentiell lösning på problemet som diskuterades är en process för
användning och uppföljning av ett ärendehanteringssystem. Systemet öppnar för att
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deltagare får välja mellan att vara anonyma eller inte för att kunna presentera något som de
upplever reducerar effektiviteten i arbetet. Till skillnad från de kommunikationsverktyg
som existerar har ett ärendehanteringssystem funktionen att vara anonym vilket visar sig
vara attraktivt. Egenskapen bidrar med att medarbetare kan skriva fritt om hur de känner
kring avdelningens problem och kan leda till att ett ökat antal personer rapporterar in
förbättringsförslag, något som stärk i studien utförd av Lea, Spears och de Groot (2001, ss.
526-527). Verktyg öppnar för att alla ska kunna kommunicera och diskutera potentiella
lösningar och förslag till förändring inom avdelningen. Verktyget kan med andra ord
kopplas till en förslagslåda då dessa har liknande funktioner. Hur dessa ärenden kan
hanteras presenteras i figur 6 i form av ett forum. I kombination med införandet av
verktyget är fokus även att implementera en process som kan stödja användningen av
verktyget.

Figur 6: Förslag på process vid hantering av ett ärende genom forumet/förslagslådan

Ett annat lösningsförslag är att återuppliva de gamla kommunikationsverktygen
då medarbetare redan känner till hur de fungerar. Dock skulle vissa egenskaper som till
exempel anonymitet samt lagring av rutiner vara attraktivt för att säkra ärliga åsikter från
medarbetarna. Egenskaper som Yammer samt Hipchat ej besitter.

Att

införa

en

kommunikationschef skulle kunna kombineras med det fjärde förslaget som presenteras
under tabell 2. Att införa en kommunikationschef reducerar och underlättar för
kommunikationsbristen och kan ansvara för föreslagna möten. Resultatet av att införa en
kommunikationschef och att utföra månadsmöten är att medarbetarnas åsikter kring rutiner
och arbetssätt kommer tydligt fram. Problemen kan sedan hanteras för att effektivisera det
dagliga arbetet. Negativt är att anonymiteten försvinner. En egenskap som är attraktiv för att
säkra ärliga åsikter från medarbetarna (som tidigare presenterat).
Genom litteraturstudier visar ärendehanteringssystemet mycket potential för att
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lösa avdelnings problem i hög grad. Ärendehanteringssystemet prioriteras då liknande
system har fungerat hos Xerox Venray, KPN samt Shell. Dock kan de andra potentiella
lösningsförslagen kombineras med ärendehanteringssystemet för att vidare effektivisera
kommunikationsflödet. De kommer dock ej presenteras vidare i examensarbetet.
6.2 FIT IssueTrack – Hur kan problemet lösas?
FIT IssueTrack innehåller alla egenskaper som önskas för att förebygga
kommunikationsbristen samt hantering av rutiner. Verktyg fungerar som ett forum där
medarbetare kan diskutera problem systematiskt. Lagring av rutiner med versionshantering
finns även tillgängligt något som kan bidra med att uppdateringen av rutiner uppmärksammas
mer och utförs oftare. FIT är egentligen ett ärendehanteringssystem vilket betyder att
programmet huvudsakligen används för att rapportera problem från externa kunder (FIT,
2018). FIT IssueTrack skiljer sig från de andra ärendehanteringssystemen genom att interna
kunder kan kommunicera med varandra och att verktyget kan anpassas efter interna
kundklagomål (FIT, 2018). Verktyget öppnar även upp för mer tillgängliga rutiner samt att
det blir lättare att kommunicera och diskutera problem. Problemet kan även spåras av både
medarbetare samt ledarskapet för att lättare kunna basera beslut på fakta då problemens data
kan skapas till olika diagram.
För att veta lite mer om verktyget kontaktades företaget som producerar
mjukvaran för att ställa frågor kring de ingående momenten. Frågorna relaterades till
anonymitet och om det gick att anpassa det till att fungera mer som ett diskussionsforum.
Svaret som presenterades av kundservice från FIT var följande:
Hi Lars,
We’re currently working on a very similar solution for one of our clients. Theirs
is more or less an innovation/challenges solution that allows their members to
view what’s in the system and comment on it as well as add their own ideas.
Somewhat of a suggestion box. We even added a like environment so that some
items can be pushed up to the top…
- FIT 2018
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Verktyget fungerar som en förslagslåda där förslag på förbättring samt
kommentarer och ett like-system är en möjlighet. Programmet är flexibelt och kan designas
efter kundönskemål (FIT, 2018). Dock är det negativa med programmet då extra kostnader
uppstår när önskade egenskaper läggs till. Problemet blir att implementering av FIT blir svårt
om resurser för implementering inte finns. Kostnaden för önskade egenskaper eller licens till
programmet presenteras ej på företagets hemsida och det är därför svårt att veta om kostnaden
för programmet är realistiskt.
Skärmdumpar från FIT IssueTrack presenteras under stycket i figur 7 samt figur
8. Figur 7 visar på systemet från forumets synpunkt.

Figur 7: Illustrerar verktygets meny för att identifiera förslag och felområden. Systemet liknar
en förslagslåda. Hämtad från (FIT, 2018)
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Figuren

ovan

illustrerar

en

samlad

lista

som

presenterar

förbättringsförslaget/felmeddelandets identitetskod, prioritet, status, felsätt samt vem som
ska hantera problemet. De olika parametrar kan anpassas efter vad som behövs inom
avdelningen då figur 7 visar en generell version av programmet. Öppnas en av dessa titlar
(presenteras som subjects i figuren) öppnas fönstret som illustreras under figur 8. Under
fönstret

kan

alla

parametrar

redigeras.

Syftet

är

att

presentera

förbättringsförslaget/felmeddelandet för att sedan kunna presentera potentiella lösningar.

Figur 8: Illustrerar hur rapporteringssystemet ser ut mer ingående. Hämtad från (FIT, 2018)

6.3 Processens vikt
För att verktyget ska ge avsedd effekt behövs en process för att hantera
önskemål och förbättringsförslag som presenteras av medarbetarna. Verktyget som bör
implementeras är FIT IssueTrack. Problemet med att bara införa verktyget är att tidigare
kommunikationsverktyg som används inom avdelningen inte är i aktivt bruk och inte
anpassat efter de identifierade problem som avdelningen tillfälligt hade samt ingen formel
process för att hantera informationen från verktyget. Bergman och Klefsjö (2014, s. 44)
presenterar att genom att förstå sin process effektiviseras arbetet då resursåtgången inte är
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lika stor. En dokumenterad process kan gynna avdelningens effektivitet då de vet exakt hur
de ska rapportera problem och hur de hanteras. Processen som föreslås i figur 9:

Figur 9: Föreslagen process för kontinuerlig användning av FIT IssueTrack

Ett råd bör upprättas för att se till att FIT IssueTrack inte följer samma öde
som de tidigare kommunikationsverktygen. Rådet kan bestå av så många medlemmar som
behövs. Dock bör fyra vara ett optimalt antal. En av deltagarna bör även vara del av
avdelningens ledning för att se till att rådet samt ledningen har en bra dialog mellan
varandra men även för att se till att rätt resurser används för att genomdriva
förbättringsförslaget. Då ledningsgruppen står för beslutar om ett förslag ska implementeras
eller inte står rådet för att se till att föreslagen uppmärksammas och analyseras. Föreslag på
person som skulle kunna delta i rådet från ledningen är QA ansvarig på enheten som redan
hanterar liknande frågor. Aktiviteter och beslut som tas inom verktygets ramverk bör
dokumenteras av rådet för att lätt kunna gå tillbaka och observera potentiella fallgropar för
kommande projekt. Dokumentation av aktiviteter bör även lagras för att se till att
kontinuerligt arbeta med redan implementerade förbättringar som föreslagits i verktyget.
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För att utveckla dokumentation av aktiviteter så ska listan över aktiviteter och beslut vara
lätt tillgänglig så att införda processer och verktyg ej glöms bort och kontinuerligt
utvecklas.
Rådet sitter på huvudansvaret när det kommer till driften av verktyget men
även för implementering av godkända förbättringsförslag. De ansvarar bland annat för att
rapportera missnöjen som medarbetare inte vill ta upp själva och genomdriver samt
implementerar förslagen då de är godkända av ledningen. Som van Dijk och van der Ende
presenterade (2002, ss. 391-393) är det viktigt att involvera medarbetarna och se till att de
känner sig delaktig i förbättringarbetet som utförs. Att medarbetarna involverades är därför
något rådet måste fokusera på för att systemet ska effektivisera enheten, något som den i
praktiken har visat sig ha gjort (van Dijk och van den Ende, 2002, ss. 391-393).
Ledningens roll blir att uppmuntra till förändring genom att se till att resurser
hela tiden finns för att implementera förbättringsförslagen. De stora besluten tas fortfarande
av ledningsgruppen men införandet av förbättringarna hanteras av rådet som har en egen
budget. Medarbetarna kommer direkt i kontakt med de som kan implementera förändring
och blir hörda. På så sätt vill medarbetarna jobba för att utveckla arbetsplatsen då de känner
att de får något tillbaka (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 400-401). Vidare kan det även
kopplas tillsammans med hörnstensmodellen och att skapa förutsättningar för delaktighet
som visar på samma sak (Bergman och Klefsjö, 2014, ss. 48–50).
6.4 Fallgropar för implementering av resultat
I samband med denna implementering kan även diverse problem uppstå. Innan
handlingsplanen presenteras är det viktigt att avdelningen observerar fallgropar som kan
uppstå i samband av att en ny process införs något som teoretiskt visar på att förbättra
organisationen men som i praktiken kan försämra den. På grund av att förbättringsförslaget
inte implementeras är det viktigt att införandet analyseras innan projektet påbörjas. De
identifierade fallgropar är endast presenterade från ett subjektivt perspektiv och kan därför
vara fler i verkligheten.
Det största problemet av de som presenteras i FMEA-analysen är om
förbättringsförslaget inte skulle kunna implementeras på grund av att tid och pengar inte
finns. Det största problemet prioriterades genom att sätta alla de identifierade problemet som
presenteras i bilaga 3 mot varandra och analysera vilken av dem som har störst sannolikhet
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för att inträffa samt störst konsekvens. En potentiell lösning för problemet med tid och pengar
är att starta en projektgrupp (tidigare benämnt som råd) som arbetar med implementering av
förbättringsförslag samtidigt som dess resursåtgång räknas in och värderas i årsbudgeten.
Följande lösning presenteras mer konkret att starta ett råd som kontinuerligt bedriver arbetet
med verktyget och hantera de inkommande ärendena som framförs genom att genomdriva
förbättringsarbeten för avdelningen. FMEAn redovisas i bilaga 3 och är mer översiktlig för
att den ska vara anpassningsbar vid implementering.
6.5 Handlingsplan
På grund av att tid inte fanns för att implementera förbättringsförslaget inom
ramen för examensarbetet föreslås en implementeringsplan för hur FIT IssueTrack och
processen skulle kunna implementeras. Det kommer även föreslås ett arbetssätt för hur de
ska arbeta för att kontinuerligt förbättra verktyget efter den operativa kärnans önskemål.
6.5.1 Implementeringsplan av FIT IssueTrack
Tabell 3:
Förlag till handlingsplan.

Vad ska göras?

Hur ska lösningen införas?

Varför ska problemet lösas?

Vem ska införa implementering?

Implementera processen där FIT IssueTrack
är ett centralt verktyg. Fokus är att minska
kommunikationshindren som avdelningen
lider av. Med andra ord öppna för
kommunikation mellan alla parter och lyfta
den operativa kärnans önskemål.
Till att börja med ska avdelningen vid
önskan av implementering kontakta FIT och
beställa
programmet
med
önskade
egenskaper. Dessa egenskaper föreslås i
examinationsuppgiften. De bör även
upprätta ett råd som har direkt kontakt med
leverantören.
Problemet måste lösas för att lättare kunna
hantera problem som redan existerar men
även för att lösa framtida problem. Det
underlättar med andra ord för avdelningen i
alla aspekter.
Implementeringen införs och kontrolleras av
avdelningschef – att det används korrekt,
samt av QA – ansvarar även för att det
används korrekt tillsammans med rådet.
Rådet – ansvarar för att uppdatera
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programmet och att verktyget används
korrekt.
När ska det utföras?
Föreslaget startdatum: 4 juni.
Föreslaget slutdatum: Så snabbt som
möjligt.
Vilka resurser ska användas?
På grund av att verktyget har potential till att
lösa många mindre problem inom
avdelningen är det bra att lägga resurser för
att optimera verktyget så att maximal
effektivitet uppnås.
Vilken kompetens behövs?
Kompetens kring att veta vikten av
implementeringen. Med andra ord att förstå
varför verktyget är viktigt samt vikten av att
kontinuerligt utveckla och arbeta efter
metodiken bakom verktyget (TQM och
skapa förutsättningar för delaktighet samt
kontinuerliga förbättringar)
Vilken process ska användas?
Implementeringsarbetet ska struktureras
enligt PDSA-cykeln. Vid senare tillfällen
måste processen anpassas efter vad som
behövs. Denna process kommer presenteras
vidare
under
upprätthållning
av
implementering.
Milstolpar vid implementering (mål)
1a: Projektplan färdig
2a: Verktyg färdigt
3e: Implementering av verktyg
4e: Första mötet
5e: Första medarbetarundersökning
Utvärdering av implementering
Medarbetarundersökningar två gånger i
månaden (kan uppdateras efter behov). Mät
medarbetarnas nöjdhet och ta upp
förbättringsförslag.
Not. Presenterar föreslagna parametrar till införandet av FIT Issuetrack samt processen
berörande verktyget. I tabell 3 presenteras bland annat milstolpar för implementering, hur
verktyget ska utvärderas och så vidare.
6.5.2 Tidsplan och milstolpar för införandet av FIT IssueTrack
En tidsplan som innehåller aktiviteter som är relevanta vid implementering av
den föreslagna förbättringen. Tidsplanen är preliminär och innehåller långt ifrån alla
aktiviteter men ska vara ett exempel på hur den skulle se ut och i vilket ordning
aktiviteterna borde utföras. Denna tidsplan tar ej hänsyn till lediga dagar samt andra projekt
inom avdelningen. Tidsplanen presenteras som figur 10:
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Figur 10: Föreslagen process för kontinuerlig användning av FIT IssueTrack

6.5.3 Implementering av FIT IssueTrack genom PDSA
Vid implementering bör PDSA-cykeln kontinuerligt arbetas med för att
förbättra verktyget och anpassa det efter vad som behövs. Verktyget som implementeras
används antagligen ej om process samt kontinuerliga förbättringar inte arbetas med. En
process för implementering av verktyget föreslås men måste uppdateras vid vidare
förbättringar. Vidare PDSA-arbete bör innehålla fler tillfällen där medarbetarnas nöjdhet
mäts samt processen kring kontinuerlig förbättring och införandet av nya egenskaper bör
anpassas efter att verktyget är i bruk.
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Figur 11: PDSA-cykel baserad på Bergman och Klefsjö (2014). Hämtad från (The Deming Institute, u.d)

6.5.3.1 Plan
Planera förbättringsarbetet som ska utföras (Bergman och Klefsjö, 2014, ss.
228–229). Ta reda på vem som ska utföra testet, när, var och hur. Det presenteras under
implementeringsplanen. En förbättrad och mer avancerad FMEA samt en budget bör
utvecklas för att få full förståelse för potentiella fallgropar samt fördelar vid projektstart.
Egenskaper som verktyget bör inkludera ska även diskuteras med FIT som producerar
programvaran. Viktigt är även att observera hur den nya processen skulle fungera
tillsammans med de gamla. Finns det något som måste ändras för att den nya processen ska
passa in?
6.5.3.2 Do
Verktyget ska vid Do-stadiet testas småskaligt och korrigeras efter vad det
finns behov av inom avdelningen. Det kan vara så att anonymiteten som bör inkluderas i
det föreslagna programmet inte fyller det önskade syftet och påverkar resultatet negativt.
Negativa egenskaper bör korrigeras. Avvikelser samt oförespådda effekter bör
dokumenteras och hanteras innan nästa stadie påbörjas. Rådet bör även införas småskaligt i
nuvarande stadie för att testa hur det fungerar tillsammans med de redan befintliga
processerna (odokumenterade). Antal medlemmar i rådet och vissa aktiviteter bör
korrigeras och ändras så att det uppfyller önskat syfte och att ingen aktivitet har för lite eller
för mycket resurser.
6.5.3.3 Study
En utvärdering bör utformas. Utvärderingen kan utföras genom att använda
sig av den tidigare presenterade FMEAn för att identifiera nya fallgropar och att precisera
hur allvarligt tidigare presenterade fallgropar är eller kommer att bli. Data skulle kunna
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analyseras genom Ishikawa-diagrammet samt 5-varför för att identifiera vilka problem
samt fallgropar som fortfarande existerar. Vid det näst sista stadiet borde även rådet utföra
medarbetarundersökningar för att se vilka egenskaper som är önskade och vilka som ej är.
De storskaliga ändringarna hos både verktyg och process bör ändras då de vid nästa stadie
ska implementeras fullt. I Study-stadiet borde process och verktyg testats i ca en månad och
data som berör relevanta faktorer bör dokumenteras. Relevanta faktorer kan vara hur många
fel som har rapporterats, hur många ärenden som ej är hanterade och så vidare. Skulle
kontakten med till exempel FIT inte fungera måste ett nytt verktyg letas fram vid denna
tidpunkt och cykeln startas om.
6.5.3.4 Act
Implementeringen av FIT IssueTrack och berörande process bör ske. Verktyget
ska vid tillfället användas i hela avdelningen för att lättare kunna komma med samt
implementera kommande förbättringsförslag.

Efter att förbättringsförslaget har

implementerats börjar cykeln om genom att planera för hur FIT skulle kunna förbättras för
att effektivisera avdelningen.
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7. Reflektion
7.1 Reflektion
Under examensarbete har problem inom arbetssätt och rutiner grundat sig i att
kommunikationen är bristande vilket skapar problem för medarbetarna då arbetet ska utföras.
Resultatet som har framförts är dock något vagt på grund av att tolkningar av data har utförts
för att bilda resultatet som presenteras. Resultatet kan kopplas tillsammans med olika teorier
kring hur avdelningen kan generera kvalitet genom att involvera medarbetare i
förbättringsarbetet men även med teori som presenterar hur kommunikationsbrist kan
hanteras.
Något som ej fokuserats vid under arbete är att lösa de mindre ingående
problemen som till exempel att programmeringsramverket ej är anpassat efter den operativa
kärnan utan att införa en lösning som gynnar så många av de identifierade problemen som
möjligt. Som presenterat var även fokus för examensarbete att implementera en långsiktig
lösning som reducerar dokumentations problemen som avdelningen upplever. Lösningen
som föreslås har ej kunnat utvärderas och kanske inte fungerar i praktiken. Med andra ord
kan förbättringsförslaget ej visa funktionalitet då det används praktiskt.
7.1.1 Hur kan lösningsförslaget kopplas till tidigare teorier?
Genom van Dijk och van den Ende (2002) presenterar att stora företag som
KPN, Xerox Venray och Shell har implementerat liknande lösningar som har fungerat och
uppnått önskat syfte. Även om FIT inte är en förslagslåda fyller verktyget samma syfte som
förslagslådan. Den stora skillnaden mellan förslagslådan och FIT är att det presenterade
förbättringsförslaget innehåller fler verktyg och kan lättare anpassas än en fysisk låda.
Studien visar även på teorin om att medarbetare vill arbeta för organisationens bästa vilket
höjer motivationen bland dem (van Dijk och van den Ende, 2002, ss. 391-393). För att även
se till att införandet av verktyget inte misslyckas har även en föreslagen process designats
för att kontinuerligt arbeta och uppdatera verktyget.
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7.2 Metoddiskussion
7.2.1 Enkätundersökningen
Enkätundersökningen som utfördes resulterade i mindre svar än förväntat.
Endast 10 personer av 60 anställda svarade på undersökningen vilket är problematiskt då
resultatet inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Genom till exempel
observationer och resultat från tidigare studier finns det ändå gemensamma nämnare som
tyder på att resultatet visar på en viss tillförlitlighet och att det stämmer överens med
verkligheten. Problemet kan ha varit att frågorna inte var anpassade efter vad medarbetarna
upplever och att de därför inte visste vad de ska svara. Frågorna var kanske självklara för
personen som konstruerade enkätundersökningen fast inte för medarbetarna. För kommande
studier borde därför mer tid planeras för att säkra att förvirring ej uppstår vid utförd
enkätundersökning genom att förtydliga datainsamlingsmetodens tillvägagångssätt och
kanske utföra en testrunda i en mindre grupp.
7.2.1.1 Tolkning av data
Tolkningen av datainsamling kan därför vara något bristande då det inte
nödvändigtvis speglar vad majoriteten av avdelningen menar. All data som har använts har
tolkats av endast en person vilket kan leda till att resultatet kanske inte stämmer överens med
verkligheten. De två som deltog på intervjuerna svarade Ja på första frågan. På grund av inga
medarbetare som svarade Nej intervjuades kan det ha resulterat i att datainsamlingen tolkas
fel och att handlingsplanen inte blir anpassad efter vad avdelningen faktiskt behöver utveckla.
Ett potentiellt felsätt är att enkätundersökningen var dåligt konstruerad vilket kan ha skapat
förvirring mellan medarbetare och studenten. Resultatet kan även ha påverkats av att det
fanns för lite tid för att svara på frågorna då enkätundersökningen endast var öppen över en
helg. En belöning för att delta kanske hade varit en potentiell lösning på problemet med få
deltagare.
7.2.1.2 Dåligt konstruerad enkätundersökning samt lågt urval
På grund av att några deltagare inte följde enkätundersökningens önskade
mönster resulterade det i att vissa frågor hade ojämna svar. Till exempel deltog 10 unika
medarbetare fast studien resulterade i 11 svar. För att undvika samma felorsak i framtiden
borde mer fokus läggas på design av enkät samt de ingående frågorna för att undvika
förvirring. Något som även kan ha varit problematiskt är om endast ledare har deltagit i
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studien. På grund av att den är anonym vet inte personen som utförde enkätundersökningen
vem som har svarat på studien. Det kommer av att programmet som användes är designat
som sådant. På grund av anonymiteten kan endast cheferna ha svarat, något som vinklar
resultatet till vad de upplever. Om endast ledare hade svarat uppnår inte insamlingen sitt
önskade syfte där urvalet skulle vara bredare. Däremot finns det bevis på att minst två av
deltagarna inte är med i ledningsgruppen då intervjuer har utförts med dem, där det tydligt
presenterats vilken roll inom avdelningen de har. Bättre verktyg för att utföra
enkätundersökningar finns och borde därför användas istället för det nuvarande som skapade
förvirring.
7.2.1.3 En röd tråd mellan de olika datainsamlingarna
Svaren relateras till det som presenterats i tidigare intervjuer och som tidigare
har observerats. Det betyder att resultatet från enkätundersökningen visar samband till
studierna som utfördes under tidigare datainsamlingar. Dock har definitionen vinklats mer
då problemområdet har skärpts. Det betyder att informationen som samlats in ändå speglar
medarbetarnas åsikter och hur data har analyserats stämmer överens med varandra och
lösningsförslaget är därför anpassat efter vad enheten behöver. Resultatet är att risken för att
implementeringsförslaget misslyckas reduceras.
7.2.2 Intervjuer
På grund av att så få kompletterande intervjuer utfördes är det svårt att säga om
studien har resulterat i en realistisk översikt över avdelningen och problemområdet.
Intervjuerna har varit till stor grund för det resultat som presenteras och det som presenteras
är en subjektiv uppfattning från två medarbetare av 10 deltagare av enkätundersökningen.
Dock stämmer det som presenterades under intervjuerna med det som presenterades under
enkäterna samt tidigare datainsamling vilket tyder på att problemet som har identifierats
faktiskt är ett stort problem. För att säkra att fler vill delta i studiens datainsamling borde en
belöning införas eller att påpeka hur viktig studiens resultat är för avdelningen och
medarbetarnas effektivitet.
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8. Slutsatser
8.1 Slutsatser
Frågeställningarna till arbetet var Hur påverkas Digital utvikling av
kommunikationsbristen? Varför används inte tidigare kommunikationsprogram?, Hur kan
problemet åtgärdas vid hjälp av IssueTrack-system? Problemen inom avdelningen upplevs
som många. För att nämna några få problem var bland annat Ingen/dålig dokumentation av
rutiner, Arbetssätt och rutiner ej anpassat den operativa kärnan och Brist av kommunikation
mellan och inom de olika projektgrupperna de mest uttalade problemområdena.
Grundproblemet i alla dessa är att ramverket för det administrativa i form av ett
lagringsystem samt kommunikationen är bristande. För att lösa de problemen förslogs därför
ett forum där medarbetare anonymt kan gå in och skriva förslag till förbättring av processen
i kombination med möten där förslagen vid en konkret situation tas upp och diskuteras.
Verktyget ska fungera som en förslagslåda. Viktigaste av allt är dock processen runt
verktyget som stödjer för kontinuerlig förbättring och användning av FIT IssueTrack. Bristen
av process är en stor grund till att de tidigare verktygen ej har fungerat i längden. Det positiva
är att verktyg även kan anpassas efter enhetens behov. Förbättringsförslaget visar potential
då många stora företag har implementerat liknande arbetssätt för att ge den operativa kärnan
möjlighet att delta i förbättringsarbetet.
8.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete
För kommande arbeten skulle det vara intressant att titta vidare på hur en sådan
implementering faktiskt skulle ha fungerat i digital utvikling och vad de positiva samt
negativa sidorna skulle varit i praktiken. På grund av att denna studie samt resultat enbart
kan stödjas av teori skulle det vara intressant att titta på hur implementering av nya arbetssätt
hanteras,

hur

verktyget

bemöts

av

förbättringsförslaget positivt eller negativt.

medarbetarna,

om

anonymitet

påverkar
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I

Bilagor

Bilaga 1: Släktskapsdiagram baserat på Bergman and Klefsjös förslag (Bergman och Klefsjö, 2014).
Figurer grupperar olika förbättringsområden som har presenterats genom intervjuer samt observationer
som utfördes under tidigare studie.

II
1. Upplever du att arbetssätt och rutin inte finns eller är ett stort problem inom
avdelningen?
X Ja
X Nej
2. Om Nej, vilket problem upplever du som det största (mening eller kategori, svara
som du känner)?
_________________________________________
3. Om Ja, vilket av dessa upplever ni som det största problemet när det kommer till
arbetssätt och rutin?
X Informationsförmedling är ej precis nog för att alla kan förstå/det finns ingen fungerande
rapporteringsmall.
X Vi behöver ökad administration mellan projekten, en ledare som kopplar
informationsförmedling mellan de olika projektgrupperna.
X Det uppstår flaskhalsar i processen/ arbetsbelastningen är inte nog utspridd
X Kanban/Scrum-boarden är inte tydlig nog
X Jag vet ofta inte vilka arbetsuppgifter som behövs utföras
X När jag tror jag är färdig med ett arbetspaket, så menar andra att arbetspaketet inte är
färdigt.
X Vi löser ej akuta problem på det mest effektiva sättet
X De arbetssätt och metoder vi använder följs inte vilket skapar förvirring inom
projektgruppen/avdelningen
X Leverans sker ej kontinuerligt utan är osystematiska vilket skapar problem och
frustration för kunder
4. Utveckla gärna varför du menar att ditt val kommer på första plats. Skriv även
vilket nummer som du valde i början av kommentarsfältet (Syftar till fråga nummer
3).
_________________________________________
Bilaga 2: Enkät som användes för att samla data till examensarbetet.

III

Bilaga 3: FMEA som beskriver potentiella fallgropar för implementeringen av förbättringsförslaget. Baserad på Bergman and Klefsjö (2014)

IV
U = Upptäckssannolikhet
F = Sannolikhet för inträffandet av problem
A = Allvarlighetsgrad
ÄG = Ämnesgranskare
HL = Handledare
EX = Student/Examinerande
QA = Quality Assurance (Kvalitetsansvarig)

