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This thesis aims to identify quality problems within the studied organization,
whereupon quality-technical approaches are applied in order to produce solution
proposals. The report includes the theories SWOT, Social Media Landscape,
Cornerstone Model, Process Modeling, Process Maturity, TQM, PDSA Cycle,
Statistical Process Control, Ishikawa Diagram and previous research that is
considered adequate. The work is a case study where qualitative and quantitative
data, predominantly of the primary form, created the basis for the report's content.
Results indicate that there is a lack of necessary routines and resource efficiency
within the studied organization to enable continued progression. The company's
resources are used inefficiently, which is considered to inhibit the company's
development opportunities. The fact that there are quality problems within the
organization has resulted in an unwanted amount of unfulfilled bookings, a
phenomenon called timeouts. The phenomenon has subsequently led to a loss of
potential income. Presented results further demonstrate that within the studied
organization there are good conditions for growth.
Conclusions that can be drawn show that the studied organization, in agreement
with previous research, faces the challenge of creating a balance between an agile
working method and process maturity. The lack of documentation and routines as
well as inefficient resource utilization represent major threats to growth, after
which three solutions have been presented. The report presents the following
three solution proposals: improvement of process maturity, acquisition of stylists
and activation of existing stylists and acquisition of extra staff. For each individual
solution, an individually designed action plan and a preliminary design timetable
have been established.
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Sammanfattning
Detta examensarbete ämnar till att identifiera kvalitetsproblem inom den studerade organisationen
varpå kvalitetstekniska tillvägagångssätt appliceras i syfte av att framställa lösningsförslag.
Rapporten innefattar teorierna SWOT, Sociala medielandskapet, hörnstensmodellen,
processmodellering, processmognad, TQM, PDSA-cykeln, statistisk processtyrning,
Ishikawadiagram och tidigare forskning som anses adekvat. Arbetet är vidare en fallstudie där
kvalitativa och kvantitativa data, övervägande av primär art, skapat underlag för rapportens
innehåll.
Resultat tyder på att det inom den studerade organisationen råder brist på nödvändiga rutiner och
resurseffektivitet för att möjliggöra fortsatt progression. Företagets resurser nyttjas ineffektivt
vilket anses hämma företagets utvecklingsmöjligheter. Att det inom organisationen finns
kvalitetsproblem har utmynnat i en oönskad mängd ouppfyllda bokningar, en företeelse kallad
timeouts. Företeelsen har sedermera lett till förlust av potentiell inkomst. Presenterat resultat
påvisar vidare att det inom den studerade organisationen finns goda förutsättningar för tillväxt.
Slutsatser som kan dras påvisar att den studerade organisationen i samförstånd med tidigare
forskning står inför utmaningen att skapa balans mellan ett agilt arbetssätt och processmognad.
Bristen på dokumentation och rutiner samt ett ineffektivt resursutnyttjande utgör stora hot mot
tillväxt varpå tre lösningsförslag har presenterats. I rapporten redovisas följande tre
lösningsförslag: förbättring av processmognad, förvärv av stylister samt aktivering av befintliga
stylister och anskaffning av extrapersonal. För vardera enskild lösning har en individuellt utformad
handlingsplan och en preliminärt utformad tidplan upprättats.
Nyckelord: agila arbetssätt, kvalitetsledning, kvalitetsutveckling, processmognad, rutiner,
småföretag, ständiga förbättringar, TQM
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Begreppsförteckning
Timeouts - Den företeelse som sker när en order utfaller till följd av att den ej genomförs.
Outsourcing - Utläggning av delar inom en organisation till ett annat företag, exempelvis genom
inhyrning av hjälp.
Output - Det slutgiltiga resultatet av en aktivitet.
Fullstack-programmering - Programmering inom alla nivåer av ett IT-system.
Minitab - Mjukvara för att statistiskt bearbeta data.
Adhocrati - Organisatorisk struktur som karaktäriseras av brist på formaliserade processer.

1. Introduktion
Följande kapitel önskar introducera den analyserade organisationen genom presentation av
bakgrundsinformation kring företaget som helhet samt det identifierade problemområdet. Vidare
kommer rapportens syfte, problemformuleringar och riktlinjer för avgränsningar att presenteras.
Rapportens skribenter har inför detta projekt utfört en förstudie på den studerade organisationen
varpå fem förbättringsområden har identifierats med stöd av kvalitativa och kvantitativa
tillvägagångssätt. Vidare har ett förbättringsområde i förstudien valts ut för fortsatta studier
utifrån följande kriterier: mätbarhet, möjligheten för framtagning av data, relevans för studenter
och genomförbarhet samt relevans för organisationen. Utvalt förbättringsområde blev således
företeelsen timeout på vilken denna studie baseras.
1.1 Inledning
Ökad digitalisering innebär nya krav och möjligheter. Kraven ställs av en konkurrensutsatt
marknad där faktorer som kvalitet, pris och tillgänglighet ges avgörande roller för framgång. Ökad
konkurrens medför vidare att företaget strävar efter att identifiera nya möjligheter som leder till en
ökad konkurrenskraft gentemot resterande aktörer på marknaden.
Organisationen som studeras i arbetet är ett IT-företag lokaliserat i Sydney, Australien. Företaget
grundades år 2015 och erbjuder en web- och applikationsbaserad business-to-customer plattform
inom skönhetsindustrin. Via sin plattform ger samarbetsföretaget sina kunder möjligheten att boka
en stylist som via ett hembesök genomför skönhetsbehandlingar. Samarbetsföretaget tar ansvar för
att betalning sker på ett säkert sätt och inom överenskommen tid enligt företagets villkor varpå de
sedan tar kommission per genomförd bokning. Genom sin webbsida och applikationer skapar
samarbetsföretaget en plattform där kunder och företagets ca 3000 frilansande stylister kan
sammankopplas.
En bokningsförfrågan via företagets tjänster sker genom att en kund väljer mellan tre olika
priskategorier: grad, life och lux. Var kategori innehåller ett antal stylister som kategoriserats efter
erfarenhet och kompetens. Kunder har vidare möjlighet att välja en specifik stylist eller genomföra
en bokningsförfrågan på en grupp specificerade stylister.
Då en bokningsförfråga har placerats nås relevant/relevanta stylister av ett textmeddelande där
erbjudandet att utföra den efterfrågade behandlingen ges. Vid accepterad bokningförfrågan
genomförs behandlingen på angiven tid, om bokningen däremot förblir obesvarad är den tillgänglig
i 60 minuter. Då en bokningsförfrågan inte har accepterats inom 60 minuter avlägsnas den från
företagets bokningsplattform.
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1.2 Organisationsstruktur
Inom organisationen råder en hierarkisk struktur där VD agerar i enhet med krav från investerare
samt råd och krav från majoritetsägare. Majoritetsägarna består av två kvinnor som tillsammans
startade företaget och anskaffade investerare. Investerarna är ett okänt antal individer som kommit
i kontakt med kvinnorna genom olika typer av investeringssökande – bland annat genom tvprogrammet Shark Tank Australia. Företagets verkställande direktör är vidare en av delägarna i
bolaget vilket skapar ett stort befogenhetsområde, detta då VD agerar som både majoritetsägare
och verkställande direktör för den dagliga verksamheten.
Under verkställande direktörens styrning agerar företagets Chief Technology Officer (CTO) samt
kundserviceavdelning. Organisationens CTO är ansvarig för underhåll av företagets mjukvara och
övriga typer av IT-ärenden som uppkommer inom området för datorernas, webbsidans och
applikationernas drift. Kundserviceavdelningen består idag av en individ vars huvuduppgift
innefattar kontinuerlig kontakt med kunder och stylister. Exempel på områden som
kundserviceavdelningen förväntas hantera är sjukskrivningar av stylister, betalningsproblem,
eventuella reklamationsärenden eller hantering av övrig information och problem som kunder
önskar få assistans med.
Stylisterna inom organisationen arbetar på frilansande kontrakt vilket betyder att den analyserade
organisationen skapar intäkter genom kommission för arbete som de skaffat åt stylisterna. När
kunderna gör en bokningsförfrågan hos företaget väljer kunden mellan 3 kategorier av stylister:
grad, life och lux. Stylisterna är vidare kategoriserade efter erfarenhet och kompetens vilket
bedöms av majoritetsägarna genom tester; testerna sker genom videogranskning och/eller fysiska
prov där stylisterna får bevisa sin kompetens. Kunder har möjlighet att göra efterfrågan på specifika
stylister vilket ger möjlighet för kunderna att vara lojala mot en viss stylist och skapa en kontinuitet
som individer ofta önskar upprätta tillsammans med sin frisör. Det finns i dagsläget ca 3000
frilansande stylister som arbetar på uppdrag av företaget, dessa är spridda över hela Australien.
Figur 1 nedan illustrerar organisationsstrukturen samt dess hierarkiska struktur.
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Figur 1: Den analyserade organisationens struktur.
Företagets makt är centraliserad mot den högsta ledningen där den verkställande direktören tar
besluten i samfund med övriga delägare. Det dagliga arbetet samordnas av VD som tar beslut och
delegerar uppgifter till underordnade. Formaliseringen i organisationen anses vara låg och
medarbetare kan ofta anta olika typer av arbetsuppgifter vid behov. Till följd av att företaget är
toppstyrt råder således brist på mellanchefer och övrig personal med befogenheter som anses ha
stor inverkan på företaget och dess resurser.
1.3 Problembeskrivning
Det är utan kartläggning av processer problematiskt att identifiera skillnader mellan urskiljbar och
slumpmässig variation. Brist på kartläggning skapar svårigheter kring fastställande om orsaker till
hög grad av variation eller oönskade trender (Bergman och Klefsjö, 2012, s.223). Inom företaget
råder begränsning på processkartläggning samt tydliga rutiner kring mätning och uppföljning av
processerna. Lösningar på upplevda problem implementeras instinktivt på ringa grunder vilket
skapar svårighet kring urskiljbarhet mellan lösningarnas reella framgång och slumpmässiga
tillfälliga förbättringar. Arbetssättet anses således inte vara långsiktigt hållbart.
Det analyserade problemet inom organisationen grundar sig i dess brist på framgång att identifiera
orsaker till företeelsen företaget kallar timeout. När en bokning sker genom företagets applikation
eller webbsida är bokningen möjlig att accepteras av dess stylister. Bokningen kan således antingen
accepteras av en stylist eller bortfalla till följd av att ingen stylist accepterat bokningen. Timeout
är benämningen på de bokningar som kunder lagt och organisationen ej haft möjlighet att uppfylla
vilket således resulterar i en tappad bokning och intäkt. Företaget mäter i dagsläget de procentuella
andelarna av bokningarna som utgörs av timeouts men uttrycker osäkerhet kring bakomliggande
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orsaker. Spontana lösningar har ansetts vara resultatlösa varpå djupare analys krävs för att
identifiera orsaker och aspekter som i framtiden kan mätas och jämföras med föregående resultat
och framtida mål. Lösning av problemet anses vidare vara vitalt för att maximera effektivitet och
öka dess omsättning. Studien avser således att undersöka relevanta processer relaterade till
bokningarna för att möta rapportens syfte.
1.4 Syfte och frågeställning
Syftet med examensarbetet är att presentera förslag inom handling och implementering för
reduktion av antal timeouts genom utvärdering av företagets processer och omvärld. Arbetet önskar
således besvara följande frågeställningar:
●
●
●
●

Hur analyserar och implementerar företaget förbättringar i dagsläget?
Vilka är orsakerna till företagets timeouts?
Vilka åtgärder kan verkställas för att förbättra de identifierade områdena?
Hur kan framtagna förbättringsförslag implementeras i företaget?

1.5 Avgränsningar
Arbetet är avgränsat enligt följande:
● Analyserade data omfattas endast av åren 2017 och 2018 till följd av företagets brist på
aktivitet innan dessa verksamhetsår.
● Till följd av möjlighet för skapande av slutsatser av geografisk karaktär analyseras endast
staden “Sydney” med en radie på 120 kilometer utanför dess centralstation.
● Arbetet önskar endast fokusera på skapande av handlingsplan för det identifierade området
och inte på att införa presenterade lösningsförslag i praktiken.
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2. Teori
I teoriavsnittet presenteras rapportens teoretiska bakgrund. Det teoretiska ramverket består av
SWOT, sociala medielandskapet, hörnstensmodellen, processmodellering, processmognad,
McCormack BPM, TQM, PDSA-cykeln, Statistisk processtyrning och tidigare forskning inom det
studerade området.
2.1 SWOT
För att snabbt skapa en lättöverskådlig bild över ett företag kan en SWOT-analys utföras. SWOT
är akronym för strength, weaknesses, opportunities och threats, på svenska översatt till styrkor,
svagheter, möjligheter och hot. Metoden är effektiv för att på enkelt sätt identifiera interna och
externa faktorer som kan vara avgörande för ett företags framgångar (Axelsson och Agndal, 2012,
s.69). Metoden är ett användbart verktyg för att bland annat analysera strategier, göra utvärderingar
och utföra nulägesanalyser. Grundläggande för metoden är att dela in ett block i fyra delar, blockets
övre rutor representerar av de interna faktorerna styrkor och svagheter. Blockets nedre rutor
representerar de externa faktorerna möjligheter och hot. Vidare bearbetas successivt de delar av
företaget som anses relevanta för ändamålet till att att en tillräckligt bra bild över situationen har
skapats.

Figur 2: Mall för SWOT-analys.
2.2 Sociala medielandskapet
Inför beslutsfattning krävs omfattande omvärldsanalys i syfte om att basera beslut på fakta
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.42–43). Det analyserade företaget handlar på en en bransch
karaktäriserad av en hög grad dynamik - det är således av vikt att företagets förändring sker med
hänsyn till dess omvärld för att minimera risken att bli obsolet. Vidare kan organisationen analysera
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omvärldens resurser för att identifiera gynnsamma partnerskap där såväl företaget som dess
samarbetspartner kan anskaffa fördelar gentemot konkurrenter (Ben Salem Dynehäll och Lärk
Ståhlberg, 2014, s.107).
I syfte att identifiera företag relevanta för samarbetsorganisationens utveckling har en figur
upprättats innehållande väsentliga delar i det sociala medielandskapet. Inom figuren kommer
företag som anses vara av relevans för företagets omvärld att identifieras inom områdena video,
sociala nätverk, bloggplattformar, bilddelning, konversation, samarbeten, ljud, sociala bokmärken,
RSS research och sökmotorer. Figuren kommer att struktureras enligt nedan:

Figur 3: Mall för analys av Sociala medielandskapet.
2.3 Hörnstensmodellen
Idag bedriver många verksamheter, såväl privata som offentliga, ett kvalitetsutvecklingsarbete som
en integrerad del av verksamheten (Bergman och Klefsjö, 2012, s.37-38). Hörnstensmodellen har
sina rötter inom det som på svenska kallas för offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv
kvalitetsutveckling kan ses som en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att
öka kundtillfredsställelse samt minska resursåtgång. För att åstadkomma högre
kundtillfredsställelse och reducera resursåtgång bör enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.38)
följande delar ur hörnstensmodellen beaktas:
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● Sätt kunderna i centrum: kvalitet är något som värderas av kunderna och ska ställas i
relation till deras behov och förväntningar.
● Basera beslut på fakta: beslut bör baseras på fakta som är väl underbyggda, slumpfaktorer
får inte tillåtas få en avgörande betydelse.
● Arbeta med processer: en process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som stora
delar av organiserade verksamheter kan analyseras utifrån. Ett processbaserat arbetssätt
möjliggör för ett noggrannare förbättringsarbete.
● Arbeta ständigt med förbättringar: genom att ständigt söka förbättringar skapas
förutsättningar för långsiktighet. För att förbli framgångsrik måste företag ta hänsyn till
såväl interna som externa faktorer som kan ge upphov till förändrade behov och
förväntningar.
● Skapa förutsättningar för delaktighet: företagens anställda är deras viktigaste resurs, det är
därför av stor vikt att skapa en trygg arbetsmiljö där anställda ges möjlighet till utvecklas
2.4 Processmodellering
En process är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.461) ett förlopp som utvecklas i tiden. Carpinetti
(2003, s.548) beskriver vidare en process som en uppsättning aktiviteter med sammanhängande
logisk följd som använder organisationens resurser för att skapa värde för intressenter. Alla
organisationer bedriver processer till varierande grader då dessa konverterar företagets input till
output i ett nätverk av aktiviteter (Isaksson, 2006, s.637). Processkartläggning kan således med
fördel appliceras inom alla typer av organisationer i syfte att bedöma aktuell reell prestanda och
identifiera mätningsområden för dessa (ibid.).
För att skilja på olika typer av processer kan de lämpligen struktureras efter uppgift och vilken typ
av kunder de syftar skapa värde för (Bergman och Klefsjö, 2012, s.458–459). Inom
processhantering redogörs vanligen enligt Egnell (ibid.) tre typer av processer: huvudprocesser,
stödprocesser samt ledningsprocesser vilka gemenligen struktureras enligt illustrationen i figur 4
nedan:
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Figur 4: Illustration av processtruktur inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s.458).
•

Huvudprocesser har som huvuduppgift att uppfylla behoven från externa kunder och
förädla organisationens processer; huvudprocesserna är det som huvudsakligen skapar
värde inom organisationens produkter eller tjänster. Huvudprocesserna har sedermera
externa kunder. Exempel på huvudprocesser är produktutvecklingsprocesser och
distributionsprocesser (Bergman och Klefsjö, 2012, s.458).

•

Stödprocesser syftar till att förse resurser till organisationens huvudprocesser. Processen
har således interna kunder och utgörs av processer inom exempelvis underhåll, rekrytering
och processer av administrativ karaktär (ibid.).

•

Ledningsprocesser beslutar om organisationsstyrning genom bestämmande av mål och
strategier samt att de stödjer utvecklingen av organisationens processer som helhet.
Ledningsprocesser har således även dessa interna kunder och utgörs av processer inom
bland andra revision, strategisk planering samt målsättning (ibid.).

Det är enligt Carpinetti (2003, s.548) av vikt att förstå en organisation genom dess processer och
inte enbart genom dess funktionella hierarki. Processmodellering kan med fördel således ske för
att skapa en överblick över organisationens operativa arbete. Företagets processer sker vidare ofta
över flera olika avdelningar inom organisationen vilket kan skapa svårigheter att förstå
processtrukturen. Vid nedbrytning och kartläggning av processerna är det enligt Carpinetti (2003,
s.549) således av vikt att agera utifrån fyra syften:
1) förstå affärsstrategi relaterade till kvalitetsledning och förbättring
2) kartlägga kvalitativ och kvantitativ prestanda
3) gruppera och implementera förbättringsåtgärder
4) implementera och underhålla kvalitetssäkringssystem
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Kartläggning av organisationens processer är således vitalt för att möjliggöra för mätning genom
skapande av konkret underlag för bedömning. Vidare kan kartläggning agera stöd för nya
medarbetare och extern arbetskraft då det skapar en överblick över organisationen och dess faktiska
arbete på olika nivåer.
2.5 Processmognad
2.5.1 CMM
Organisatoriskt lärande antyder att organisationer kan förbättra prestandan över sina aktiviteter på
ett översiktligt plan genom att anamma och implementera lärande kring sina processer
(McCormack, Willems, van den Bergh, Deschoolmeester, Willaert, Stemberger, Skrinjar, Trkman,
Ladeira, Valdares de Oliveira, Vuksic och Vlahovic, 2009, s.793). Vidare har ett processbaserat
arbete genom studier påvisat en positiv korrelation mellan arbete med processer och affärsmässig
framgång (Trkman, 2010, s.125). Företag kan sedermera med hjälp av metoder, verktyg och
tekniker som presenterats inom forskning för processhantering identifiera, analysera, verkställa
samt övervaka processerna och dess förändring för att skapa systematisk utveckling (Dijkman,
Lammers och de Jong, 2015, s.717).
Vid initiering av ett processbaserat arbetssätt kommer organisationer vid någon tidpunkt behöva
lyfta frågan kring hur kapabla de är att implementera arbetssätten samt vilka fördelar som skapas
till följd av implementeringen. Ett flertal mognadsmodeller har därav inom kvalitetsutveckling som
stort presenterats för att underlätta för organisationer att mäta och utvärdera organisationens
kapabilitet inom vissa discipliner (Dijkman, Lammers och de Jong, 2015, s.717). En
mognadsmodell kan enligt Dooley, Subra och Anderson (2001, s.23) beskrivas som mätning av
den grad en process är definierad, förvaltad, optimerad samt hur processen kontinuerligt förbättras.
Det har i takt med den ökade populariteten kring användning av processbaserade arbetssätt skapats
många mognadsmodeller varpå det har uttryckts vara svårt för organisationer att välja den modell
som bäst passar organisationens strategier och mål (van Looy, De Backer och Poels, 2011, s.1120).
Processmognadsmodeller populariserades initialt tillsammans med CMM-modellen (Dijkman,
Lammers och de Jong, 2015, s.717) och är idag väl erkänd som en av de mest kapabla modellerna
– bland annat används de av det amerikanska försvarsdepartementet för att utvärdera kapabilitet
hos dess mjukvaruleverantörer (Dooley, Subra och Anderson, 2001, s.23–24). CMM-modellen
utvecklades ursprungligen av ett statligt finansierat forskningsinstitut i USA i syfte att förbättra
framtagning av programvara men har vid användning visat sig erhålla vidare användbarhet än dess
ursprungliga syfte (Bergman och Klefsjö, 2012, s.480–481).
Modellen bygger på att den relevanta processen mäts utifrån fem olika utvecklingsstadier, eller
nivåer, där organisationen ständigt måste utgå från ett lägre stadium, eller mognadsgrad och
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kontinuerligt klättra uppåt (Bergman och Klefsjö, 2012, s.481). Nivåerna är vidare inkluderande i
den mån att en nivå krävs vara uppfylld innan nästa nivå kan uppnås (Dooley, Subra och Anderson,
2001, s.24). Modellen illustreras i figur 5 nedan.

Figur 5: Mognadsnivåer för CMM-modellen, inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s.481).
De olika nivåerna utgörs av följande kriterier:
● Nivå 1 – omogen: Processerna karaktäriseras av ad-hoc arbetssätt där lösningar sker
spontant. Processerna är således ostrukturerad och odefinierad och kan stundtals upplevas
kaotisk. Framgång grundas oftare i individuella prestationer än genom systematik (Dooley,
Subra och Anderson, 2001, s.24).
● Nivå 2 – upprepbar: grundliga ledningsprocesser är utformade för att spåra kostnader,
tidsplaner och funktionalitet. Disciplin har upprättats för att ta lärdom av tidigare lyckade
projekt för att repetera liknande tillvägagångssätt (ibid.).
● Nivå 3 - definierad: processer för såväl ledning och tekniska processer är dokumenterade,
standardiserade och integrerade i en standardiserad process för organisationen (ibid.).
Delprocesser som måste utnyttjas i projekten är således identifierade och kostnader,
tidsplaner, funktionalitet samt kvalitet följs upp. De involverade individerna i
organisationen har förståelse kring vikten av att erhålla en väldefinierad och synlig process
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.481).
● Nivå 4 – predikterbar: högre relevans för väldefinierade mätningar med stabila mätmetoder
som är baserade på kvantifierbara mål. Projekten leds med kvantitativ information som
grund (ibid.) varpå både process och produkter är kvantitativt kontrollerade (Dooley, Subra
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och Anderson, 2001, s.24). Inom denna nivå kan orsaker till variation inom processen
identifieras och elimineras (Bergman och Klefsjö, 2012, s.482).
● Nivå 5 – optimerande: kontinuerlig förbättring av processen möjliggörs av kvantitativ
feedback samt innovativa idéer och teknologier (Dooley, Subra och Anderson, 2001, s.24).
Organisationen implementerar naturligt aspekter inom offensiv kvalitetsutveckling med
hjälp av relevanta verktyg och skapar kontinuerligt kvantitativ feedback för förbättring.
Organisationens processer karaktäriseras av predikterbarhet, effektivitet och tydlig styrning
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.482).

2.5.2 McCormack BPM
Vidare presenterar McCormack en metodik för att systematiskt utveckla processer med anseende
till dess mognadsgrad. Metodiken bedömer likt CMM-modellen processens mognad, men
beskriver även hur organisationer systematiskt kan utvecklas i mognad genom fyra olika steg: adhoc, definierad, sammankopplad och integrerad (McCormack, et al., 2009, s.794). Likt CMMmodellen som tidigare presenterats krävs uppfyllelse av en nivå för att kunna nå den
nästkommande. Kriterierna för stadierna inom McCormacks BPM-metodik utgörs av följande:
1. Ad-hoc: Processerna är ostrukturerade och odefinierade. Organisationen genomför inga
processmätningar och arbetet i processerna sker inte horisontellt, utan istället genom
traditionella funktioner.
2. Definierad: Grundläggande processer är definierade och dokumenterade varpå de kan
beskådas i flödesscheman. Eventuella ändringar måste därav ske i enhet med formella krav.
Organisatorisk struktur och arbete i processerna karaktäriseras av ett processbaserat
tankesätt, men sker fortfarande funktionellt. Representanter från funktionella områden som
utgör stödprocesser (t.ex. sälj och tillverkning) ingår i möten för koordination men
representerar endast sina egna funktioner och inte processen som enhet.
3. Sammankopplad: Processerna organiseras strategiskt från ledningsnivå med fokus på
resultat och mål. Arbeten inom processer utgörs av ett helhetstänk varpå strukturer skapas
utanför traditionella funktioner. Processledning tillämpas operativt.
4. Integrerad: Organisationen ingår tillsammans med sina interna kunder ett samarbete där
arbete sker på processnivå. Organisatoriska strukturer och arbete inom processerna är
baserade på egna processer varpå traditionella funktioner inte längre bär lika stor vikt i
jämförelse med processerna. Processmätning och styrning har nu djupa rötter inom
organisationen.
(McCormack, et al., 2009, s.794–795)
För framgång inom metodiken menar McCormack, et al. (2009, s.795) att fokus bör ligga på tre
komponenter som var och en har ett fokusområde, de två första utgörs av: en processvy där
aktiviteter och uppgifter dokumenteras samt processjobb som inkluderar horisontellt ansvar för
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processen istället för vertikalt – krav ställs därav på att samtliga anställda tar ansvar för hela
processen. Den sista komponenten innefattas av processmätning och ledningssystem som fokuserar
på processmätning och belöning för framgångar inom processen. Till dessa tre huvudkomponenter
finns även två stödkomponenter: processtruktur vilket fokuserar på skapande av ett ramverk för
processerna för att skapa horisontellt tänkande där processägare interagerar med resten av
organisationen istället för endast sitt eget funktionella arbete. Den andra stödkomponenten utgörs
av kundbaserade värderingar som syftar till att skapa förtroende för interna och externa kunder i
syfte att skapa enhetlighet inom organisationen.
2.6 TQM
Total Quality Management, förkortat TQM, är en managementstrategi och ledningsfilosofi som
enligt Isaksson (2006, s.633) betonar koncept inkluderande kontinuerlig förbättring, kundfokus,
management av personella resurser samt processmanagement. TQM används således för att
kontinuerligt förbättra processer och säkerställa kundtillfredsställelse med avseende på service,
precision inom leverans samt kvalitet (Carpinetti, 2003, s.543–545) med stöd av utvecklade
värderingar, metodologier och verktyg (Isaksson, 2006, s.633). TQM utgör vidare enligt Bergman
och Klefsjö (2012, s.38) den grund som svenska versionen av offensiv kvalitetsutveckling är
baserad på och har således influerat bland annat hörnstensmodellen.
Total Quality Management som ramverk innehåller definierade värderingar, metodologier och
verktyg för upprättande av- och användande inom det operationella arbetet för organisationens
kvalitetsutveckling. Vanligen använda kärnvärderingar inom arbete med TQM innefattas av
kundfokus, ständig förbättring, fokus på processer, fokus på fakta, inkludering av samtliga
anställda samt engagerat ledarskap (Isaksson, 2006, s.633). Metodologier som vanligen appliceras
till TQM inkluderar benchmarking, självbedömning, management av affärsmässiga processer samt
six sigma (Isaksson, 2006, s.634). Typiska verktyg som används inom organisationer som använder
TQM inkluderar kontrolldiagram, orsak-verkan diagram samt processkartor (ibid.).
Inom TQM råder hög fokus på utveckling av användarens processer. Sila och Ebrahimpour
(Isaksson, 2006, s.634) hävdar vidare att studier påvisat att processutveckling är en kritisk faktor
för att framgångsrikt arbeta med Total Quality Management. Ett företag kan enligt Bergman och
Klefsjö (2012, s.458) beskrivas som ett nätverk av processer varpå fokus bör ligga på utveckling
av relevanta processer inom kvalitetsutveckling i dess kvalitetsarbete. Enligt Carpinetti (2003,
s.545–546) finns det i många företag entusiaster inom processutveckling och upprättande av
strategiska mål som har svårigheter att skapa reell utveckling inom dess konkurrensförmåga. Det
är således vitalt att omsätta strategiska mål effektivitet inom de operativa processerna för att skapa
bestående fördelar för företagets konkurrens.
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Carpinetti (2003, s.545–546) presenterar ett ramverk för att inom arbete med TQM koppla de
strategiska målen till det operativa arbetet i företaget (se figur 6). Ramverket består av en
uppsättning områden som bör analyseras i syfte att identifiera företagets förbättringsprocesser samt
arbetsgång för framtida implementering. Modellen presenteras nedan:

Figur 6: Illustration av koppling mellan strategiska och operativa mål, tolkad av rapportens
skribenter från Carpinetti (2003).
I syfte att agera i enhet med kundfokus och skapande av konkurrensfördelar gentemot konkurrenter
bör dessa områden tillsammans med dess stödprocesser analyseras. Vidare bör relationer mellan
processerna identifieras i syfte att undersöka flöden och andra orsaker som eventuellt har inverkan
på processerna. De identifierade processerna bör sedermera mätas innan förbättringsåtgärder
identifieras med hjälp av relevanta kvalitetsverktyg samt förståelse för processerna. Till följd av
att TQM karaktäriseras av inkludering av företagets anställda kan undervisning av processernas
betydelse med fördel genomföras.
Carpinetti (2003, s.545–546) menar att kartläggning av processer underlättar för motverkande av
framtida problem som kan uppkomma inför implementering. Processkartläggning, mätning av
processerna samt benchmarking bör således sammanfogas på ett strukturerat vis för att säkerställa
utveckling i det operativa arbetet.
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2.7 PDSA-cykeln
PDSA-cykeln, en akronym för Plan, Do, Study och Act och även kallad för Demingcykeln, är ett
systematiskt förbättringsverktyg vars innehåll kretsar kring hörnstenen att arbeta med ständiga
förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). När ett problem eller en förändring skall hanteras
vidtas enligt PDSA-cykeln en inledande planering. Vidare genomför användaren handlingen enligt
den utformade planen varpå en analys görs av utfallet. PDSA-cykelns inledande delar plan, do och
study kan ses som ett sätt att framställa samt samla data vilket vidare gör underlag för den aktion
som slutligen genomförs innan modellen repeteras tills att det önskade resultat uppnås (Chen och
Li, 2019, s.4).

Figur 7: Illustration av PDSA-cykeln, inspirerad av Bergman & Klefsjö (2012, s.46)
2.8 Statistisk processtyrning
Statistisk processtyrning beskrivs av Antony och Taner (2003) som användning av statistiska
metoder i syfte av att övervaka, analysera, hantera och förbättring processprestanda. Vidare ämnar
statistisk processtyrning till att skapa statistisk jämvikt varpå fortsatt övervakning av berörd process
sker i syfte av att förhindra utvecklingen av nya orsaker till variation (Bergman och Klefsjö, 2012,
s.225–226). Statistisk processtyrning är en essentiell del av det ständiga förbättringsarbetet vilket
vidare möjliggör för långsiktig kostnadsbesparing och kvalitetsutveckling.
Urskiljbar variation och slumpmässig variation är två konträra begrepp inom statistisk
processtyrning som ämnar till att om möjligt identifiera samt eliminera orsak till variation.
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Bergman och Klefsjö (2012, s.224) menar att urskiljbara orsaker till variation ger upphov till
urskiljbar variation och att orsaken till denna typ av variation är identifierbar. Då orsaken till
urskiljbar variation är identifierbar skapas möjligheter för eliminering och således stabilisering av
den berörda processen. Slumpmässig variation är sedermera slumpmässig till sin natur och kan
således inte elimineras utan skapande av omfattande förändringar i processen. Bergman och
Klefsjö (2012, s.224) menar vidare att det inte finns en klar gränslinje mellan urskiljbar variation
och slumpmässig variation. Vad som är urskiljbart och inte utgörs av den mängd information och
kunskap som har införskaffats om processen (ibid.).
2.9 Ishikawadiagram
Ett Ishikawadiagram, även kallad ett orsak-verkan-diagram eller fiskbensdiagram är ett verktyg för
att bena ut orsaker till ett kvalitetsproblem. Inledningsvis identifierar brukaren den eller de
kvalitetsproblem vars rötter önskas identifieras varpå en undersökning påbörjas. På ett systematiskt
sätt adderas successivt grovt beskrivna typer av orsaker till Ishikawadiagrammet (se figur 8). Efter
att de grova orsakerna har identifierats påbörjar brukaren en fördjupad undersökning inom varje
enskild orsak. Ett Ishikawadiagram måste, för att vara användbart, ha många ”ben” (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.243-244). I figur 8 illustreras ett lämpligt fiskbensdiagram inspirerat av Bergman
och Klefsjö (2012, s.244).

Figur 8: Ishikawadiagram illustrerande det identifierade kvalitetsproblemet, modellen är
inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s.243)
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2.10 Tidigare forskning/arbeten
Tidigare forskning finns att tillgå för hur företag verkande med mjukvaruutveckling bör strukturera
sitt arbetssätt i syfte av att skapa balans mellan ett agilt arbetssätt och processmognad (Harter,
Krishnan och Slaughter, 2000), (Iqbal, Ahmad, Nasir, Niazi, Shamshirband och Noor, 2016),
(Torrecilla-Salinas, Sedeño, Escalona och Mejías, 2015). Forskningen visar att högsta
processmognadsnivån är svår att uppnå för mjukvaruutvecklande företag av små och medelstor
storlek. Företag bör sträva efter att avancera på processmognadsskalan men inte på bekostnad av
agilitet.
Tidigare forskning finns även att tillgå för hantering av utmaningar för progressiva företag samt
utmaningar specifika för aktörer inom mjukvaruutvecklingsbranschen (Jamak, Ghazali och Sharif,
2017), (Dörrenbächer, Tomenendal och Stanske, 2017), (Alahyari, Berntsson Svensson och
Gorschek,
2017),
(Harter,
Krishnan
och
Slaughter,
2000).
Tillväxt
inom
mjukvaruutvecklingsbraschen är förknippad med överlevnad och framgång, skapande av
arbetstillfällen, teknisk innovation och sist men inte minst lönsamhet.
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3. Metod
I följande avsnitt presenteras de metoder som använts för att besvara rapportens syfte och
frågeställningar. Metoden har sedermera givit underlag för rapportens resultat vilket har utgjort
grund för analys och förbättringsförslag.
3.1 Design av studien
Rapporten önskar studera ett isolerat område inom en utvald organisation i syfte att anskaffa
insikter kring området och konsekvenser av analyserade handlingar, studien är således inom
riktlinjerna för en fallstudie (Denscombe, 2016, s.91–92). Studien kommer att belysa det
avgränsade området på den valda organisationen genom analys av företagets processer som helhet
i syfte att skapa en helhetssyn och dra paralleller mellan olika typer av verkan och dess orsaker.
Belysning av organisationens systematiska arbete på en övergripande nivå önskar sedermera
redogöra för grundläggande problem som anses påverka det isolerade problemområdet.
Problematik kring användande av fallstudie anses ligga inom skapande av generella slutsatser för
organisationens arbetssätt utifrån analys av ett isolerat område vilket kan ge upphov till brist på
trovärdighet inom studien (Denscombe, 2016, s.100ff).
Studien har vidare utförts genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Förståelse kring
organisationen som helhet, dess nuvarande arbetssätt och upprättad systematik samt relation till
kunder ansågs vara kritiskt för att skapa en bättre uppfattning kring det isolerade problemområdet.
Det råder inom den analyserade organisationen brist på dokumenterad information vilket skapade
svårigheter kring förståelse av företagets processer. Kvalitativa data har således insamlats genom
användning av intervjuer och frågeformulär som karaktäriserats av öppna frågeställningar i syfte
att kartlägga relevanta områden som ansetts vara vitala för studiens framgång. Kvantitativa
metoder används för att skapa konkret underlag för analys inom det isolerade problemområdet.
Kvantitativa data har insamlats genom observationer och intervjuer med hjälp av
företagsrepresentant. Insamlingen av kvantitativa data har skapat underlag för konkretisering av
det problemområdet och således större exakthet i resultatet. Sammanfattningsvis har kvalitativa
metoder använts för kartläggning av företaget och relevanta processer inom det analyserade
området medan kvantitativa metoder använts för insamling av mätbara data i syfte att konkretisera
processernas aktivitet.
Vidare har en induktiv ansats har använts för genomförande av studien. Genom observationer och
övriga insamlade data inom den analyserade organisationen har egen uppfattning skapats kring
dess mönster och tillvägagångssätt. Rapporten önskar således presentera egna hypoteser och teorier
kring orsaker till upplevda problem baserat på befintlig information.

17

3.2 Datainsamlingsmetod
Rapporten bygger på såväl primär som sekundär data. Insamlade sekundära data har ursprung i
publik information och tidigare utförd forskning och insamlades i syfte av att ge en god grund för
analys av organisationen. Med publik information avses webbsidor, Youtube och övriga källor som
är tillgängliga för allmänheten. Tidigare forskning avser vetenskaplig litteratur och artiklar samt
övriga källor av vetenskaplig karaktär. Majoriteten av rapportens sekundära data framgår i
teoriavsnitt och även i mindre omfattning i delar av analys- samt reflektionsavsnittet där redan
etablerad forskning har nyttjats för att sätta resultatet i ett större sammanhang.
Insamlade data lade sedermera grunden för det frågeformulär (se bilaga 1) som utformades i syfte
av att kartlägga organisationen och dess arbetssätt. Det utformade frågeformuläret som
inledningsvis användes i syfte av att erhålla den första primära datan innehåller 19 övergripande
frågor vilka fokuserar på organisationens arbetssätt och rutiner. Ansvar för att initialt besvara
frågeformuläret samt eventuella följdfrågor tilldelades företagets CTO.
Vidare samlades ytterligare primärdata genom öppna intervjuer där struktur byggdes på svar från
det initiala frågeformuläret som enligt rapportens skribenter krävde komplettering. Med utgång
från den insamlade informationen som anskaffats i frågeformuläret identifierades tre områden som
skribenterna ansåg kräva mer omfattande information för att möta rapportens syfte och besvara
dess frågeställningar, de tre områdena utgörs av företagsstruktur, företagets kvalitetsarbete samt
processen som skapar timeouts. Medverkande i intervjuer var företagets CTO samt den individ
som agerar kundservicerepresentant inom organisationen. Intervjuer för respektive område
genomfördes sedermera enligt strukturen i tabell 1 nedan.
Tabell 1: Illustration av struktur över de öppna intervjuer som genomfördes för anskaffning av kvalitativa data

Id
1.0

2.0

Behandlat
område
Företagsstruktur

Företagets
kvalitetsarbete

Innehåll
•
•
•
•
•
•

Företagshierarki
Ansvarsfördelning
Operativt
arbetssätt
Dokumentation
Resursanvändning
Uppföljning

Medverkande Tid

CTO

CTO,
Kundservice

Plats

Vecka 14
4/4
8.00-9.30

Skype

Vecka 15
11/4
8.00-9.30

Skype
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3.0

Processen

•
•
•

Struktur och flöde
Dokumentation
och mätning
Utvärdering

CTO,
Kundservice

Vecka 16
18/4
8.00-9.30

Skype

Den insamlade datan från intervjuer skapade sedermera underlag för analys av det utvalda
problemområdets process. Valda områden för observation inom processen identifierades genom
brainstorming med företagsrepresentanter i intervju 3.0 där diskussion skapades kring möjliga
anledningar till timeouts. Observationer genomfördes således i syfte av att analysera
bakomliggande orsaker till skapande av timeouts i processen. För att anskaffa data nyttjades således
den mjukvara som lagt grunden för företagets tjänster till att producera efterfrågade data.
Anskaffning av data genomfördes tillsammans med den studerade organisationens CTO som
utförde observationer på skribenternas begäran. Observationerna genomfördes under 4 tillfällen:
observation 1 under vecka 16, observation 2 under vecka 16, observation 3 under vecka 17 samt
observation 4 under vecka 17. Områden som analyserades inom observationerna önskade
införskaffa följande information:
• Antal timeouts i förhållande till antal ordrar (observation 1)
Observationer innefattande hur många timeouts som skapas i relation till totalt antal ordrar.
• Tider där timeouts sker (observation 2)
Observationer innefattande när timeouts skett med anseende till tid på dygnet samt dess utveckling
från månad till månad och år till år.
• Platser där timeouts sker (observation 3)
Observationer innefattande var timeouts skett geografiskt.
• Stylisternas påverkan på timeouts (observation 4)
Observationer innefattande antal timeouts i förhållande till antal stylister samt antalet accepterade
bokningar i förhållande till antal stylister.
Sekundära data har sedermera gjort underlag för resultat av kvalitativ karaktär medan primära data
har gjort underlag för observationer och följaktligen kvantitativa data. Figur 9 ämnar till att visuellt
redogör för datainsamlingsförloppet.
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Figur 9: Illustration över resultatavsnittets anskaffning och struktur.
3.3 Dataanalys
I syfte att besvara rapportens frågeställningar har insamlad data strukturerats och analyserats med
användning av såväl kvantitativa som kvalitativa verktyg. Rapporten önskar frambringa
förbättringsförslag för reducering av timeouts varpå kvalitetsteknisk metodik har använts, detta i
syfte av att identifiera potentiella orsaker som gett upphov till den höga graden timeouts.
Insamlade data har i ett inledande skede dokumenterats i den statistiska programvaran Minitab.
Vidare har data analyserats där sambandsdiagram och styrdiagram har nyttjats för att belysa
eventuella samband som finns mellan kategorierna, exempelvis i syfte av att lyfta fram platser och
tidpunkter där mängden timeout erhåller högre frekvens. Då bearbetade data har utmynnat i
förbättringsmöjligheter har kvantitativa metoder nyttjats för att ge en djupare inblick i tillfället.
Parallellt med bearbetning av kvantifierat material har intervjuer genomförts varpå frågeställningar
angående orsaker till kvalitetsbrist har ställts med avseende på timeouts. Kvalitativa data ställer
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krav på objektivitet från såväl intervjuare som intervjuobjektet då det vidare har en inverkan på
resultatets reliabilitet (Denscombe, 2016, s.411).
Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa verktyg ämnar till att producera data av olika
karaktär. Data av kvantitativ karaktär kan med statistiska verktyg analyseras varpå resultatet kan
beskriva fyndens profil (medelvärden, fördelningar, etc.) med högre noggrannhet (Denscombe,
2016, s.349ff). Gorard (2006, s.2) hävdar att ”kvantitativa data kan användas på ett mycket effektivt
sätt utan avancerad statistisk analys. Alla forskare kan och bör använda siffror i sin forskning”.
Kombinationen av kvantitativ och kvalitativa data är väsentlig vid studien av samarbetsföretaget
då det råder brist på data av båda karaktärer.
3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
3.4.1 Validitet
Studiens genomförande har skett med stort upphov till tolkning av dess utförare. Genom
användande av induktiv ansats har rapporten önskat skapa egna mönster och referensramar med
tillit på kompetens hos såväl utförare som organisationens anställda. Uttryckt information från
företaget innehållande information om företaget, dess arbete och struktur behandlas således som
faktamässig.
I syfte att styrka den operationella definitionen har användande av ostrukturerade intervjuer med
organisationen skett kontinuerligt. Hög fokus har lagts på förståelse av organisationens struktur
och processer för att ge goda underlag för analys av relevanta områden som anses ge upphov till
varians inom det isolerade problemområdet.
Kartläggning och analys har vidare skett tillsammans med handledare från företaget i syfte att
minska gapet mellan den operationella och teoretiska definitionen. Efter insamling av kvalitativa
data genomfördes grundlig kartläggning och analys av det isolerade problemområdet tillsammans
med företagets representant. Efter analys ansågs ett flertal områden vara otydliga i sitt ursprung
varpå kvantitativa data insamlades för att identifiera grundorsaker.

3.4.2 Reliabilitet
I syfte att förstärka reliabiliteten med avseende på kvalitativa data har studien fokuserat på
upprättande av strukturerad insamling genom utskick av frågeformulär. Kvalitativa data är främst
ämnad för kartläggning av processer och organisationsstruktur medan kvantitativa data utgör
underlag för mätning. Studiens utförare har vidare haft kontinuerlig dialog med
företagsrepresentanter i syfte att motverka eventuell glorifiering av arbetssätt eller
organisationsstruktur och skapa högre objektivitet i analysen. Genom kontinuerlig kontakt med
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ostrukturerade intervjuer har samtliga områden analyserats grundligt för att skapa en reell
verklighetsbild. Angiven information har dock tilldelats studiens utförare muntligt vilket har krävt
tolkning och eventuell misstydning men har genomförts med avsikt på hög objektivitet.
Insamling av information genom kvalitativa metoder har under studien vidare skett under en
fixerad tidsperiod varpå organisationsstruktur kan komma att förändras med tiden; en liknande
studie i ett senare skede skulle således behöva ske på förändrade grunder förutsatt att företaget
utvecklats.
Kvantitativa data har insamlats genom observationer inom processer som ansetts vara av relevans
för studien varpå den vidare analyserats av två individer. Analys av kvantitativa data har sedermera
skett med beprövade verktyg i syfte att konkretiseras och struktureras i enhet med rapportens
frågeställningar. Reliabilitet hos insamling av kvantitativa data har således givit ringa upphov till
tolkning då den insamlats i form av hårda data och kan anses faktamässig.
3.5 Etiska ställningstaganden
Den analyserade organisationen önskar förbli anonym varpå rapporten karaktäriseras av
konfidentialitetskrav. Benämning av organisationen sker således genom synonymerna
samarbetsföretaget, det analyserade företaget, organisationen, företaget samt andra uttryck för att
kringgå användande av företagets namn. Vidare krävs följaktligen anonymitet av företagets
anställda och benämns därav inte med namn - individens position kan dock komma att anges om
detta anses relevant för rapportens fortgång.
Rapporten följer sedermera informationskravet och samtyckeskravet. Samtliga medverkande i
rapporten har informerats om medverkan i forskningen genom såväl muntliga medel som skriftlig
information. Individer har under studiens gång fritt kunnat välja vare sig de önskar medverka i
studien eller om de önskar avstå. Till följd av företagets ringa storlek kan individer på positioner
komma att hänvisas till, men ingen information kring information som individen uttryckt
presenteras utan förfrågan. Vid deltagande där individerna uttryckt känslig information kring
företaget har större krav ställts på samtycke varpå dokument har krävt påskrift om detta ansetts
nödvändigt. Samtliga material har sedermera följt nyttjandekrav där medverkande har behövt ge
tillstånd innan materialet använts i undersökningen.
Konfidentialitetskravet har tagits i beaktning genom att information och samtyckeskravet har haft
krav på godkännande innan information presenterats. De individer som angett störst del
information kring företaget har kontinuerligt tagit del av presenterad information samt blivit
informerade kring användande. Insamlad information har vidare förvarats på enheter skyddade med
lösenord.
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Studien har genomförts i syfte att påvisa utförarnas kunskaper inom området samt för att skapa
förbättring för såväl samarbetsföretaget som dess kunder, studiens utförare har således ingen
vinning på genomförandet utöver akademisk nytta. Mottagen information har sedermera
behandlats med en hög grad av neutralitet och objektivitet för att skapa ett ackurat resultat för
studien i kontrast till att bevisa ett önskvärt resultat. Studiens utförare hade innan studiens början
obetydliga kunskaper inom den studerade organisationen.
3.6 Metoddiskussion
Rapporten ämnar till att fokusera på organisationens kvalitetsarbete samt den specifika företeelsen
timeouts med avsikt att tillhandahålla en djupare inblick i företeelsens grundorsaker. Val av metod
grundades på fyra kritiska faktorer, företagsstorlek, lokation, företagstyp samt typ och omfattning
av insamlingsbar data.
Företaget verkar inom tjänstesektorn varpå tillämpningen av kvalitetstekniska verktyg ämnade för
främst industriell produktion anses lämpliga att nyttja. Det råder sedermera inom organisationen
brist på rutiner till följd av bristande resurser samt företagets korta existens. Den typ och omfattning
av insamlingsbar data som finns att tillgå är således begränsad vilket i projektet utmynnade i
användningen av det som Denscombe (2016, s.211) refererar till som metodkombination.
Metodkombination är som namnet indikerar en kombination av ett flertal olika metoder som
integrerade möjliggör för utföraren av fallstudien att stärka sin tilltro till fyndets träffsäkerhet
(Denscombe, 2016, s.212). Skribenterna av rapporten har således tillämpat en kombination av
kvantitativa och kvalitativa metoder för att studera företeelsen timeouts ur multipla aspekter.
En metodkombination ansågs vara rätt val av metod med avseende på tidigare nämnda
förutsättningar samt med hänsyn till skillnader i geografisk lokation. Resultatet påvisar att det är
möjligt som utomstående, utan kunskap av studerad bransch att genomföra ett
kvalitetsförbättringsarbete. Vidare anses metoder som PDSA-cykeln, TQM och andra använda
verktyg bringa trygghet vid strukturering samt genomförande av projektet.
Problematik inom tillvägagångssätt för införskaffande av data innefattas främst av användande av
ostrukturerade intervjuer. Användande av öppna och ostrukturerade intervjuer skapade brist på
struktur och sortering av den data som införskaffats genom intervjuerna och skapade även
svårigheter kring redovisning av data. Positiva aspekter inom användande av tillvägagångssättet
utgörs främst av den möjlighet till dynamik inom intervjuerna som skapas vid brist på rigida ramar.
Genom öppna intervjuer tilläts skribenterna ställda följdfrågor inom områden som naturligt
skapade intresse vid besvarande av en tidigare ställd fråga.
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4. Resultat
I resultatavsnittet presenteras den data som har gjort underlag för rapportens analys och
lösningsförslag. Här presenteras utmärkande data för företaget av kvantitativ och kvalitativ art till
följd av observationer och intervjuer.
Urval av information som skall ingå i resultatavsnittet har valts med avseende till vad som krävs
för att besvara rapportens frågeställningar. Fokus har således lagts på att kartlägga
organisationen som helhet och dess kvalitetsarbete samt samla in och presentera information kring
den utvalda problemprocessen.
4.1 Organisationens kvalitetsarbete
Det har genom intervju 1.0 och 2.0 framkommit att det inom organisationen råder brist på rutiner
för kvalitetsutvecklingsarbete inom verksamheten. När ett förbättringsarbete utförs sker det enligt
företagets CTO och kundservicerepresentant ofta i samband med att ett oplanerat problem uppstår.
Vid inträffande av ett oplanerat problem riktar företaget alla sina resurser till att lösa problemet
och väl då sker ett förbättringsarbete om det anses nödvändigt. Vidare råder brist på dokumenterade
genomförda förbättringsarbeten vilket skapar svårigheter kring kartläggning av eventuella trender
för problemen.
Arbeta ständigt med förbättringar
Företaget har i dagsläget enligt dess CTO inget rutinbaserat förbättringsarbete. Problem analyseras
först när de uppstår vilket hindrar möjlighet för kartläggning av problemen. Möjlighet till att
upprätta och genomföra ett kontinuerligt förbättringsarbete finns inte då företaget saknar
nödvändiga resurser.
Skapa förutsättningar för delaktighet
Att skapa förutsättningar för delaktighet är en central roll i utvecklingen av kvalitet. Nyckelord
vitala för framgång är kommunikation och delegation (Bergman och Klefsjö, 2012, s.48). Inom
samarbetsföretaget deltar samtliga medarbetare enligt CTO och kundservicemedarbetaren initialt
vid beslutfattande och problemlösning där arbetet vidare delegeras till den eller de personer som
anses relevanta för problemets lösning. Vidare är frihet och ansvar centrala värderingar inom
organisationen.
Basera beslut på fakta
Företaget anses till följd av begränsade resurser inte har möjligheten att basera beslut på tillräckligt
med fakta. Enligt företagets CTO så sker de flesta förändringar i den analyserade processen med
intuition och vad som endast kan beskrivas som gissningar. I en ständigt fluktuerande IT-bransch
förändras kundernas behov och förväntningar vilket medför att insamlad data snabbt kan bli
inaktuell.
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Sätt kunderna i centrum
Samarbetsföretaget arbetar aktivt med att följa förändringar i marknaden för att identifiera
potentiella faktorer som kan utmynna i ett förändrat kundbeteende och således förändringar i behov
samt förväntningar. Företagets kundservicerepresentant hävdar att de på uppdrag av ledningen
analyserar de recensioner som skrivs på sociala medier och att de även finns tillgängliga över chat
och e-mail under arbetstimmarna. Företaget erbjuder således kunderna (såväl
behandlingsmottagare som frilansande stylist) möjligheten att ge feedback för att ständigt kunna
tillgodose dess behov.
Utveckla ett engagerat ledarskap
Då ett starkt och engagerat ledarskap är kritiskt för att bedriva ett framgångsrikt förändrings- och
förbättringsarbete bör detta vara i fokus inom organisationens uppbyggnad (Bergman och Klefsjö,
2012, s.50). Inom intervjuerna hävdar företagets CTO och kundservicemedaarbetare att de
upplever att företagets ledning skapat en trygg miljö som präglas av frihet och ansvar samt
förutsättningar för ökat självförtroende.
4.2 SWOT
I syfte av att skapa en tydlig nulägesbild över samarbetsföretaget genomfördes en SWOT-analys
begrundad i erhållen kvalitativa data. Analysen önskar således att identifiera viktiga faktorer som
kan användas i det kommande examensarbetet. Insamlade data i form av såväl publik information
som intervjuer utgjorde grunden för analysen och påvisade följande:

Figur 10: SWOT-analys tillämpad på samarbetsorganisationen.
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Styrkor
Samarbetsföretaget har enligt företagets CTO en liten men kompetent IT-avdelning med lång
erfarenhet av såväl back- end som front-end programmering. Vidare har företaget, vilket påvisats
inom analys kring organisationens struktur i intervju 1.0, en dynamiskt förändringsförmåga vilket
möjliggör anpassning till den ständigt förändrande bransch som företaget verkar inom. Den
boknings- och betalningsmetod som företaget erbjuder upplevs av kunderna enligt
kundservicemedarbetarens uppgifter i intervju 2.0 som smidig. Slutligen har företaget två
branschkunniga ägare vilket kan upplevas är essentiellt för företagets existens och framgång.
Svagheter
Inom intervju 1.0 och 2.0 framgår det genom samarbetsföretagets CTO att det idag saknas
affärsstrategisk och juridisk kunskap. Bristen innebär att potentiell kostnadsbesparing samt övriga
förmåner går förlorade då företaget inte kan nyttja avdrag och liknande förmåner som finns
tillgängliga. Det framgår även vid samma intervjuer att det saknas rutiner och struktur för arbetssätt
kring analys av sätt för besparing. Företaget har enligt CTO heller inte mottagit nya investeringar
samtidigt som ekonomin uppges bli allt sämre vilket limiterar möjligheter ytterligare.
Möjligheter
Samarbetsföretaget verkar i en bransch där det enligt den sekundära data som samlats in råder brist
på konkurrens. De tjänster företaget erbjuder är enligt företagets CTO, uttryckt i intervju 1.0,
tillgänglig för alla med tekniska medel och tillgång till internet. Marknaden är fortsatt växande med
stor potential vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för företaget. Företagets grundare
medverkade i det Australienska tv-programmet Shark Tank där deras affärsidé fått hög
mediaexponering.
Hot
Det har genom insamlande av den sekundära datan identifierats tre konkurrenter varav den största
endast verkar på den amerikanska marknaden. Konkurrenten har dock enligt företagets CTO i
intervju 1.0 uttryckt ambitioner att expandera till den australienska marknaden och kan i framtiden
utgöra ett hot för samarbetsföretaget. Ytterligare ett identifierat hot är enligt CTO en företeelse som
företaget kallar för ”leaking”. Leaking är den affär som sker mellan en kund till företaget och den
frilansande stylisten utan företagets kännedom. Det sker således en affär mellan parterna som
ursprungligen kom i kontakt via samarbetsföretagets tjänster utan att företaget erhåller en
kommission. En ständigt föränderlig digital värld kan enligt kundservicemedarbetaren i intervju
3.0 ge upphov till ett förändrat kundbeteende vilket anses kunna utgöra ett hot mot företagets
framtid.
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4.3 Sociala medielandskapet
I syfte om att skapa en extensiv omvärldsanalys har en figur inkluderande det sociala
medielandskap som det analyserade företaget agerar inom upprättats. Insamlade data för
informationen har erhållits genom den sekundära data som presenterades i avsnitt 3.2. Figuren
illustrerar vidare de delar av sociala medier som samarbetsföretaget bör ta i beaktning inför beslut
gällande utveckling och strategi. De områden som anses vara relevanta för företagets framgång är
identifierade som video, sociala nätverk, bloggplattformar, bilddelning, konversation, samarbeten,
ljud, sociala bokmärken, RSS research och sökmotorer.

Figur 11: Samarbetsföretagets sociala-medielandskap.
De företag som identifierats inom var kategori är baserade på inflytande inom den geografiska
region som det analyserade företaget verkar inom. Kategoriernas mest framträdande företag är
identifierade som följande:
• Video: Youtube, Vimeo
• Sociala nätverk: Twitter, Instagram, Facebook
• Bloggplattformar: Wordpress, Blogger
• Bilddelning: Pinterest, Flickr
• Konversation: Messenger, Skype
• Samarbeten: Zoho, ProofHub
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• Ljud: Itunes, Skype
• Sociala bokmärken: Reddit, Twitter
• RSS research: RSS feed reader, Feedly
• Sökmotorer: Google, Yahoo
4.4 Processbeskrivning
Inom intervju 3.0 erhöll rapportens skribenter information kring den identifierade
problemprocessen med avseende på dess struktur och flöde, dokumentation och mätning samt
eventuella utvärderingar som genomförs av organisationen – detta presenterades av företagets
CTO. Resultatet visar att processen initieras då en kund skapar en kundförfrågan via någon av
företagets plattformar, bokningen sätts i detta skede i system och blir således redo för spårning och
eventuell analys. Plattformarna utgörs främst av webbapplikationer kompatibla med
operativsystemen iOS och Android varpå användare fritt kan ladda ner applikationen och skapa en
bokning. I företagets system kan vidare en bokning erhålla fem olika statusar mellan initiering och
slutgiltigt stadie: submitted, accepted, rejected, cancelled och timeout. Samtliga statusar har direkt
korrelation till handling eller brist på handling från kunder eller stylister – övriga anställda inom
företaget har vanligen ingen direkt påverkan på förändring av dessa. Processen är illustrerad i figur
12 nedan.

Figur 12: Processkarta över företagets bokningsprocess.
Kunden har i applikationen möjligheten att göra två val; kunden kan antingen specificera sin
bokning och välja en eller flera specifika stylister efter önskemål, alternativt begära en öppen
bokning varpå samtliga stylister inom företaget notifieras. Bokningen ligger då uppe i företagets
system under 60 minuter varpå den stylist som först accepterar bokningen får möjlighet att
genomföra stylingen. Efter att kunden skapat en bokningsförfrågan på företagets plattform
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registreras bokningen automatiskt i systemet och antar statusen submitted varpå relevanta stylister
notifieras via textmeddelande. Om en stylist accepterar bokningen får bokningen statusen accepted
och stylisten åker hem till kunden och genomför stylingen. Tidsspannet mellan där bokningen fått
statusen accepted och stylingen ägt rum kan kunden även avbryta bokningen varpå bokningen
erhåller statusen cancelled – vid denna händelse debiteras kunden där summan baseras på tiden
som är kvar till dess att stylingen skulle ägt rum. Om kunden specificerat stylist har stylisten
möjlighet att neka bokningen varpå bokningen antar statusen rejected. Om ingen stylist accepterat
bokningen från förfrågan och 60 minuter framåt erhåller bokningen statusen timed-out varpå denna
ej längre är möjlig att genomföra.
4.5 Processmognad
Det har under intervju 2.0 och 3.0 med företagets CTO och kundservicemedarbetare uttryckts att
det i dagsläget saknas såväl kartläggning som definierade rutiner för utveckling av den analyserade
processen inom organisationen. Vid tillfrågan kring kartläggning över problemprocessen anges
svaret att dessa är antingen obefintliga eller begränsade i den mån att endast antal bokningar,
timeouts samt den kundinformation som automatiskt sparas genom bokningsprocessen
dokumenteras. Organisationen beskriver sig använda ad-hoc som arbetssätt där problem löses
genom spontana lösningar där funktionella enheter och ledning samverkar för att lösa det
identifierade problemet. Problemlösningen sker ofta under tidspress där var identifierat problem
löses isolerat. Under intervjuerna uttrycker företagets CTO vidare att de olika enheterna på
företaget är övertygade om att det finns en affärsstrategi för utveckling inom företaget, men att det
ej sker utbildning på ett individuellt plan för att informera hela företaget om kvalitetsarbetet. Den
kvantitativa data som samlas in undergår analys inom de olika enheterna inom organisationen, men
sker uttryckligen genom ad-hoc och utan systematik och analyserade mönster. Den analyserade
organisationen genomför idag således kontinuerliga mätningar, men förbättringsarbetet inom
processen sker ej schematiskt.
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4.6 Timeouts i förhållande till placerade ordrar

Figur 13: Illustration av antal timeouts i förhållande till antal placerade ordrar.
Inom observationstillfälle 1 införskaffades data kring hur många timeouts som erhållits i
förhållande till antalet placerade ordrar. Figur 13 presenterar antal ordrar under år 2017 och år
2018. Figuren är ett sambandsdiagram vars syfte är att om möjligt synliggöra en eventuell
korrelation som kan göra underlag för kommande förbättringsförslag. Grafen har upprättats i syfte
att återspegla hur användarbeteendet har förändrats och hur detta relaterar till antalet timeouts.
Vid en första anblick påvisar grafen en fortsatt tillväxt i såväl timeouts som ordrar. Under år 2017
sker den kraftigaste tillväxten inom bådadera kategorier, företaget redovisade en ökning i ordrar
med 5326 procentenheter och en ökning i timeouts med 3340 procentenheter.
För kalenderår 2018 redovisade företaget en tillväxt i mängden ordrar på 263 procentenheter. För
antalet timeouts redovisade företaget en tillväxt på 231 procentenheter under år 2018. Tillväxten i
såväl timeouts som ordrar sker ungefär i samma takt under period 2018.
En kvot har beräknats mellan timeout och antal ordrar i syfte av att bringa data ur ytterligare en
synvinkel. För period 2017 redovisade företaget en timeout-aktivitet-kvot på 0,56. För period 2018
redovisade företaget en timeout-aktivitet-kvot på 0,31 vilket innebär att företaget reducerade
mängden timeouts per order från föregående kalenderår med 0.25 enheter.
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4.7 Timeout per månad
För att skapa en överblick över utvecklingen för statusen timeout insamlades inom observation 2
data för statusens förekomst mellan datumen januari 2017 och december 2018. Insamlade data blev
sedermera strukturerad för att ange statusens förekomst i relation till förekommande av övriga
möjliga statusar en bokning kan antaga under bokningsprocessen. Till följd av att statusen
submitted inte är relaterad till en aktion från kund eller stylist utgörs det fulla spannet på 100% av
statusarna accepted, cancelled, rejected samt timed-out. Strukturering av data för statusen timeout
har således skett för att illustrera den andel statusen har i förhållande till övriga 3 relevanta statusar.
I syfte att illustrera utvecklingen av statusen timeout har ett tidsseriediagram upprättats
innehållande samtliga data inom det angivna tidsspannet (se figur 14). Den angivna procenten för
var månad deklarerar hur stor del av de efterfrågade bokningarna som bortfallit till följd av att
organisationen inte haft möjlighet att genomföra bokningen och bokningen således antagit statusen
timeout.

Figur 14: Illustration över utvecklingen av företagets timeouts per månad.
Grafen påvisar vid initial mätning under januari 2017 en procent på 46,34% för att sedan sjunka
till 23,91% och 19,61% under februari och mars samma år. Mellan mars och april månad illustreras
en höjning av procentuella timeouts till 32,93% för att sedan höjas med ca 1 procentenhet och
sedermera sänkas med ytterligare 7% till juni 2017. En markant höjning till 41,22% illustreras för
juli månad innan en kontinuerlig sänkning påvisas fram till oktober där procenten vidare utgörs av
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värdet 27,13. Ytterligare en höjning beskådas i december 2017 där procenten för året avrundas av
34,04%.
År 2018 startar med en timeout-procent på 35,15 för att sedan sänkas till 26,23% och 15,42% över
februari och mars. April utgörs av det ca 6 procentenheter högre 21,47% innan en sänkning till
19,02% anges för maj månad. Över vintermånaderna juni, juli och augusti sker en kontinuerlig
ökning från 19,02% i maj till 31,97% i augusti. September månad påvisar en något lägre timeoutprocent på 26,73 innan ytterligare en kontinuerlig höjning illustreras över vårmånaderna oktober,
november och december för att slutligen påvisa 38,89% i december månad.
Jämförelse av timeouts mellan de två analyserade organisationsåren anger ett högsta värde på
46,34% för år 2017 medan högsta värdet för år 2018 avser 38,89%. Lägsta värden för de båda åren
består av 19,61% för år 2017 respektive 15,42% för år 2018. I syfte om att skapa underlag för
analys beräknades medelvärden för de båda åren varpå 2017 erhåller en snittprocent på 32,86
medan 2018 besitter ett snittvärde på 28,34%.
4.8 Timeouts per tidsspann på dygnet
Till följd av presentationen över den övergripande utvecklingen av timeouts på månadsbasis inom
de analyserade verksamhetsåren anskaffades inom observation 2 även specificerad information i
form av data innehållande tidsmässiga händelser. Företagets representanter uttryckte i intervju 3.0
att en bokning på företaget endast kan ske inom ett visst tidsspann; bokningar kan endast
genomföras på företagets plattformar mellan klockan 05.30 och 21.30. För införskaffning av data
kring de vanligaste förekommande tiderna för timeouts upprättades en struktur där den möjliga
bokningstiden delades upp i 16 tidsspann där vardera spann utgörs av en timme. De timeouts som
vidare inträffade inom ett angivet tidsspann tilldelade spannet en poängs höjning – detta för att
skapa möjligheten att slutligen kunna se hur tiderna förhåller sig till varandra och vilket tidsspann
som är mest benägen att skapa timeouts. Poängen inom tidsspannen har sedermera delats med totalt
antal för att kunna procentuellt illustrera hur var tidsspann förhåller sig till övriga spann. Inom figur
15 och figur 16 nedan illustreras resultatet av insamlingen varpå samtliga tidsspann tillsammans
inom var figur utgör 100% av de timeouts som skett under året.
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Figur 15: Illustration över timeouts med avseende till de framtagna tidsspannen för året 2017.
Figur 15 påvisar 4,5 timeout-procentenheter under tidsspannet 05.30-06.30 för att sedan stiga till
årets mest timeout-benägna tidsspann 07.31 – 08.30. En noterbar sänkning ned till 8,8% sker fram
till spannet 09.31 – 10.30 för att sedan sjunka ytterligare ned till 5,1% klockan 11.31 – 12.30.
Samtliga tidsspann mellan 12.30 – 19.30 sker inom ca 2 procentenheter utan drastiska förändringar.
Efter tidsspannet 18.31 – 19.30 sker en noterbar sänkning från 6,2% ned till 1,9% för dygnets
slutgiltiga mätningsspann 20.31 – 21.30. Sammanfattningsvis illustrerar insamlad data en högre
procentuell andel timeouts mellan 07.30 och 10.30 medan de lägsta uppmätta värdena återfinns
under de tidigaste tiderna på morgonen och senaste tiderna på kvällen.

Figur 16: Illustration över timeouts med avseende till de framtagna tidsspannen för året 2018.
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För 2018 illustreras jämnare utfall för timeouts än föregående år där grafen påvisar färre drastiska
höjningar och sänkningar. Dygnets första tidsspann 05.30 – 06.30 påvisar en procent på 3,6 för att
sedan kontinuerligt höjas fram till 11% under tidsspannet 08.31 – 9.30. Efter 9.30 sker en
kontinuerlig sänkning med ca 1 – 1,5 procentenhet per uppmätt tidsspann fram till spannet 12.31 –
13.30 som uppmäter 5% och således den lägsta procenten för året bortsett från tidig morgon eller
sena kvällar. Höjning sker sedermera mellan 13.30 och 15.30 till 7,8% för att sedan kontinuerligt
avtaga under eftermiddagens och kvällens tidsspann och sedan utgöra 0,9% under det sista
tidsspannet. Överlag påvisas större förändringar mellan 05.30 – 09.30 där en anmärkningsvärd
procentuell ökning av ca 7,5 procentenheter sker, mellan 09.30 – 13.30 där en noterbar sänkning
av 6 procentenheter sker samt mellan 15.30 och dagens slut klockan 21.30 sker där en kontinuerlig
sänkning på ca 7 procentenheter sker.
4.9 Timeout-fördelning per geografisk plats
Insamlade data genom observation 3 har sedermera skett med geografisk karaktär för att skapa
möjligheten att fastställa områden där en högre grad timeouts inträffat. Inför analys av geografiska
områden fastställdes att studien med fördel kunde ske inom ett avgränsat område för att skapa högre
precision i dess mätningar. Inför insamling av data genomfördes således mätningar på nationell
nivå för att se vilket område som varit mest benäget att erhålla statusen ”timed out” i sina
bokningar.
Datainsamlingen visade tydligt avgränsade områden som erhåller avsevärt högre procent av
företagets timeouts. Fördelning har således blivit systematiskt kategoriserad genom analys av de
mest framträdande städerna med avseende till timeouts där var stad tilldelats en radie på 120
kilometer. Radiens kärna är vidare satt som stadens centralstation eller motsvarande, då samtliga
städer är lokaliserade vid kusten har radien dock flyttats 30 kilometer in mot fastlandet - detta för
att undvika överflödiga mätningar av havet. Resultatet för fördelningen över hela nationen
presenteras i Figur 17 nedan.
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Figur 17: Illustration av företagets samtliga timeouts i Australien. Mall för kartan är hämtad
från The University of Melbourne (2019).
Grafens resultat påvisar en dominans av företagets totala procent för städerna Melbourne och
Sydney. Den sistnämnda anses innehålla tillräckligt högre procentuell andel timeouts för att agera
avgränsning för studien som helhet.
Till följd av avgränsningen fokuserade mätningarna på staden Sydney med dess centralstation som
fokuspunkt. Vid initial analys av området utgick studien från att undersöka timeouts inom en radie
på 120 kilometer likt den nationella kartan. Från fokuspunkten upprättades vidare nivåkurvor där
distansen mellan kurvorna utgörs av en sträcka på 10 kilometer. Analys av geografiskt läge för
samtliga individuella timeouts i regionen gjordes sedan för att kategorisera dessa med andra
timeouts inom samma avstånd från stadens centrala punkt. Strukturen för mätningen illustreras i
figur 18 nedan.
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Figur 18: Illustration över företagets timeouts i staden Sydney. Mall för kartan hämtad från The
University of Melbourne (2019).
Resultatet för analysen påvisar att 98% av samtliga timeouts inom 120 kilometer från Sydney
centralstation har inträffat inom en radie på 60 kilometer från stadens kärna. Resterande timeouts
på 2% har således inträffat mellan 60 och 120 kilometer från stadens kärna. I grafen är resterande
98% vidare fördelade enligt följande: 36% av samtliga timeouts är belägna inom 10 kilometer från
stadskärnan, 28% mellan 10–20 kilometer, 16% mellan 20–30 kilometer, 9% mellan 30–40
kilometer, 6% mellan 40–50 kilometer samt 3% mellan 50–60 kilometer. Bokningar är således mer
benägna att bli timed-out desto närmre stadskärnan analys sker där en radie på 20 kilometer från
stadskärnan erhåller 64% av totala timeouts på den analyserade ytan.
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4.10 Timeouts i förhållande till stylister

Figur 19: Illustration av utfall av antal timeouts i förhållande till antal stylister.
Figur 19 ämnar till att belysa den korrelation mellan mängden timeouts och antalet stylister under
år 2017 och år 2018 som framkommit inom observation 4. Figuren är av intresse då det i
intervjuer framkommit att den studerade organisationen analyserar möjligheten till att förvärva
ytterligare stylister i syfte av att ta vara på förlorad potentiell inkomst till följd av timeouts.
Genom observation av figur 19 synliggörs skillnader i tillväxttakten där den blåa linjen som
representerar timeouts växer i högre takt i förhållande till det förändrade antalet stylister (röd
linje).
För år 2017 redovisade företaget en ökning av timeouts på 3340 procentenheter. Antalet stylister
år 2017 ökade med 45 procentenheter. För år 2018 redovisade företaget en ökning av timeouts
med 231 procentenheter. Antalet stylister under period ökade med 22 procentenheter.
Vidare gjordes ytterligare beräkningar för redovisning av en timeout-stylist-kvot genom att
dividera antalet timeouts med stylister för respektive år - detta i syfte att synliggöra förhållanden
som eventuellt kan utmynna i underlag för kommande förbättringsförslag. För år 2017
redovisades en timeout-stylist-kvot på 0,52 vilket innebär att det för varannan stylist inträffade en
timeout. För år 2018 redovisades en timeout-stylist-kvot på 0,98 vilket motsvarar ungefär en
fördubbling av föregående års utfall, dvs. en timeout per stylist.
37

4.11 Accepterade bokningsförfrågningar i förhållande till stylister

Figur 20: Illustration av antal accepterade bokningar i förhållande till antal stylister.
Inom observation 4 införskaffades sedermera data för hur antalet accepterade bokningen förhåller
sig till antal stylister inom organisationen. Figur 20 avser att påvisa eventuella samband mellan
accepterade bokningar och antalet stylister under år 2017 och 2018. Grafen ämnar till att granska
om fler stylister inom företaget innebär en högre mängd accepterade bokningar samt om möjligt
synliggöra i vilken utsträckning de två korrelerar.
Vid en inledande analys av Figur 20 synliggörs skillnader i tillväxttakt för antalet accepterade
bokningar och antalet stylister. Den högsta tillväxttakten inom bådadera kategorierna sker under
kalenderår 2017. För accepterade bokningar år 2017 redovisades en ökning med 6600
procentenheter, för efterföljande år redovisades en ökning med 302 procentenheter.
År 2017 ökade antalet stylister med 45 enheter. År 2018 ökade antalet stylister med ytterligare 22
procentenheter, en tillväxttakt som var ungefär hälften så stor som föregående årsresultat.
I syfte av att granska sambandet mellan accepterade bokningar och antalet stylister ytterligare
beräknades en kvot mellan variablerna. För år 2017 redovisades en accepterade bokningar-stylistkvoten på 0,67 vilket motsvarar mindre än en accepterad bokning per stylist. Vidare redovisades
för år 2018 en accepterade bokningar-stylist-kvot på 1,66 vilket motsvarar en ökning av en enhet
per stylist.
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5. Analys
Analysavsnittet avser att presentera rapportens resultat i förhållande till redovisad teori. Vidare
gör framställda data i analysavsnittet underlag för kommande lösningsförslag.
Hur analyserar och implementerar företaget förbättringar i dagsläget?
5.1 Kvalitets- och processledning
Det råder inom den studerade organisationen brist på tydliga arbetsrutiner för hur processer och
aktiviteter inom verksamheten skall genomföras. Det förbättringsarbete som idag utövas sker i
samband med att ett oplanerat problem uppkommer, väl då riktar företaget alla sina resurser åt att
lösa problemet. Organisationens arbetssätt anses vara kortsiktigt där förbättringsarbete sker inom
varierande tidsintervall och utan dokumentering. I en jämförelse mot kvalitetstekniska metoder
anses företaget till viss mån arbetar enligt TQM, men är bristfälliga i frågan om att basera beslut
på fakta samt att arbeta med ständig förbättring. Det anses vidare att den ringa mängd resurser
företaget innehar möjligtvis kan hämma företagets utvecklingsmöjligheter men att det trots detta
finns utrymme för avancemang.
Avsaknaden på faktaunderlag skapar problematik inom företagets utveckling då stora kostnader
kan uppstå i samband med att fel beslut fattas. Organisationens tillvägagångssätt vid hantering av
uppkomna problem karaktäriseras av spontan beslutsfattning. PDSA-cykeln kan således med fördel
tillämpas successivt för att med framgång införa rutiner som på lång sikt kan utmynna i stora
besparingar med avseende på såväl tid som pengar. PDSA-cykeln utgörs av fyra väsentliga delar,
planera, utföra, studera, agera. Det råder inom organisationen bristande kännedom om PDSAcykeln vilket anses vara adekvat för en organisation med begränsade resurser.
Att analysera kvantitativa data samt att använda statistisk processtyrning utgör centrala delar av
kvalitetsutveckling. Idag utför organisationen ytterst få dataanalyser vilket anses lämna utrymme
för att slumpfaktorer ges en avgörande roll för hur resurser nyttjas. Bergman och Klefsjö (2012,
s.42) menar att det är viktigt att skilja på verkliga orsaker från ”brus” vilket kan jämföras med som
rapporten tidigare refererar till som urskiljbar- samt slumpmässig variation. Det är inom alla typer
av organisationer viktigt att inte försumma företagets resurser och rapportens skribenter anser att
det inom organisationen finns utrymme för effektivisering av resursåtgång. Genom dataanalys och
statistisk processtyrning kan faktorer av intresse styras i efterfrågad riktning. I den studerade
organisationen uppstår kostnader i samband med timeouts, i resultatdelen presenteras vidare
analyser som tyder att det mellan år 2017 och 2018 skett en ökning i timeouts med 231%. Med
simpla statistiska analyser kan denna typ av trend synliggöras och vidare åtgärdas.
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Företagets struktur och ringa storlek utgör sedermera korta kommunikationsvägar mellan
ledningen och den operationella kärnan. Det råder få anställda på företaget vilket underlättar för
kommunikation och implementering av förändringar. Analys av företagets kvalitetsarbete påvisar
dock brist på utveckling inom den analyserade processen. En identifierad anledning inom
strukturen anses grundas i den höga graden adhocrati där den största makten är centraliserad mot
den högsta ledningen – de individer som utför de få mätningar som genomförs måste således
övertyga ledningen om krav på förändringar vilket ställer stora krav på ledningens kompetens inom
det angivna området. Identifierade effekter av tillvägagångssättet anses bli chansningar på
marginella grunder där implementeringar sker efter vad ledningen vid problemets uppkomst anses
kunna bli mest framgångsrikt.
5.2 Processmognad
Organisationens brist på utveckling av den analyserade processens mognadsgrad kan enligt
rapportens skribenter betraktas direkt relatera till dess organisationsstruktur och arbetssätt. Likt
presenterat i resultatavsnittet anses processen i dagsläget erhålla nivå 1 inom CMM-modellen. Den
analyserade processen anses sedermera erhålla stadie 1 inom konstruktionen för McCormacks
BPM-metodik och således även brist på schematiska aspekter samt struktur inom företagets
processledning.
För utveckling av processer presenterades tidigare i rapporten de krav på komponenter som
McCormack, et al. (2009, s.794) anser kräva utveckling för att nå en högre mognadsgrad för
processerna. Organisationen visar tecken på god utveckling inom vissa områden medan andra
vitala komponenter påvisar bristande omfattning. Relevanta enheter rörande processen anses
innefatta horisontella arbetsområden med god kommunikation till andra enheter som berör
processens utveckling. Likt inom de lägre nivåerna av processmognad kan de horisontella
arbetssätten dock snarare härledas till organisationens blygsamma storlek än definierade arbetssätt.
De övriga två vitala komponenterna saknar således tydlig struktur och styrning; dokumentation av
framsteg inom processen och dess aktiviteter samt upprättande av mätningssystem för processerna
är obefintliga.
För ökad processmognad menar McCormack et al. (2009, s.794) vidare att det inom organisationen
krävs utveckling inom två stödprocesser: ett tydligt ramverk för processägare inom de olika
avdelningarna samt innehavande av värderingar med hög kundfokus. Den analyserade processen
anses till en viss grad inneha en definierad processägare som kontinuerligt samlar in data kring
företagets timeouts varpå eventuell analys kommuniceras till övriga relevanta enheter och
företagets ledning. Stödprocessen anses dock inte vara tillräckligt definierad då det krävs ett
tydligare ramverk för hantering av insamlad information och maximera utnyttjande av insamlad
kvantitativa data. En positiv aspekt inom de vitala komponenterna är företagets förmåga att
implementera kundfokuserade värderingar i det dagliga arbetet. Under intervjuer uttrycktes en hög
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grad av kundfokuserat arbete och ambitioner kring utveckling av processerna med kunderna i fokus
vilket anses ge goda förutsättningar för fortsatt arbete.
5.3 Omvärldsanalys
I samarbetsföretagets omvärld finns faktorer som kan nyttjas för att omvandla organisationens
svagheter till medel för framgång. Omvärlden förändras och i takt med det behöver organisationer
anpassa sig (Grafström, et al., 2017). Det analyserade företaget handlar på en bransch
karaktäriserad av en hög grad av dynamik - det är således av vikt att företagets förändring sker i
enhet med dess omvärld för att minimera risken att bli obsolet. Att det inom företaget råder brist
på rutin kan med avseende på anpassningsbarhet anses fördelaktigt. I kombination med företagets
ringa storlek och tämligen platta struktur anses förutsättningarna medföra kortare
kommunikationsvägar och lättare omstruktureringsmöjligheter. Att det inom samarbetsföretaget
råder brist på resurser kan utmynna i mindre konkurrenskraft gentemot andra aktörer på
marknaden. Det är således viktigt att inom samarbetsföretaget uppnå effektivitet inom alla
processer.
En väsentlig framgångsfaktor anses enligt rapportens skribenter vara det sociala medielandskapet.
Då det inom den studerade organisationen råder brist på resurser finns medel att tillgå som är
kostnadsfria och bevisat effektiva (Kingsnorth, 2016, s.152). Figur 11 illustrerar olika kategorier
inom det sociala medielandskapet varpå inom vissa samarbetsföretaget idag till viss mån är aktiva.
Idag bedriver samarbetsföretaget sin marknadsföring främst genom att bilder publiceras på
Facebook, Instagram och LinkedIn. Samarbetsföretagets marknadsföringsinsatser anses således
vara små. Det sociala medielandskapet skapar möjligheter inom kommunikation mellan
samarbetsföretaget och användare för såväl nya som redan existerande. Vidare anses kanalerna
inom det sociala medielandskapet vara ett väsentligt verktyg för att utföra direkt marknadsföring
mot användare. En aspekt som samarbetsföretaget ej anses ta i tillräckligt hög beaktning är att
generera aktivitet hos befintliga stylister. Det anses inom sociala medielandskapet finnas mycket
underlag varpå förbättringsförslag kan skapas utifrån.
Vilka är orsakerna till företagets timeouts?
5.4 Geografisk plats
Analys av de geografiska platser som är mest benägna för timeouts visar en hög dominans av antal
desto närmre stadskärnan analysen sker. Intressant för kapitlet är således analys kring anledning
till det mönster som presenterades i figur 18 där det procentuella antalet timeouts inom 10 kilometer
från stadskärnan utgör 36% av det totala antalet. Antal timeouts minskar sedan kontinuerligt till
28,16,9,6 och 3 procent respektive var 10:e kilometer.
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Det går genom insamlad information att göra antagandet att områden är mer benägna att bli timed
out desto närmre stadskärnan bokningen sker. Vad som anses vara desto mer oklart är
bakomliggande orsaker till företeelsen. Skribenterna av rapporten har tillsammans med
företagsrepresentanter således analyserat eventuella orsaker genom brainstorming i syfte att belysa
områden som kan analyseras djupare. Till följd av brist på möjlighet för framtagning av data råder
även brist på vital information för att göra fastställande kring vissa delar av de analyserade
områdena, analys har således skett med avseende till möjlighet för framtagningen. Resultatet av
brainstormingen utgörs utav följande områden och analyser:
Antal accepterade bokningar i förhållande till antal stylister
Vid presentation av figur 20 redogjordes förhållandet mellan antal ordrar som bokats och antal
stylister som är aktiva inom organisationen vid samma tidpunkt. Analys av grafen påvisar en
ökning av antal ordrar i förhållande till antal stylister. Det är desto svårare att avgöra exakta
koordinationer som nya stylister utgår ifrån till följd av bristen på data och möjlighet för
presentation av känslig information i rapporten. Djupare analys skulle således kunna ske genom
undersökningar kring var stylisterna utgår ifrån, vilka områden de är benägna att arbeta inom
geografiskt samt vilka tider de vanligen arbetar inom de geografiska områdena. Analysen kan med
fördel vidare ske genom kundenkäter och intervjuer med stylisterna i enhet med krav och riktlinjer
för insamlande av information för säkerställande av korrekt noggrannhet i resultat.
Levnadsmönster och tid
Vid presentation av tidpunkter för timeouts i figur 15 och figur 16 påvisades en dominerande grad
timeouts under de timmar som kan anses vara arbetstimmar för den genomsnittliga befolkningen,
med en klar topp på tidiga morgnar. Vid intervju med företagsrepresentanter uttrycktes att företaget
ofta genomför styling på individer som använder tjänsten inom arbetet – exempelvis inför
fotograferingar och andra events som anses kräva extra vårdat utseende. Ett antagande kring att
Sydney, likt de flesta storstäder i världen, har fler arbetstillfällen i den centrala stadskärnan är enligt
skribenterna rimligt. Till följd av antagande är det av intresse för frågan att analysera de tider och
platser som bokningar sker och hur de relaterar till timeouts inom samma geografiska område.
Analys av informationen skulle exempelvis kunna påvisa ett större antal ordrar inom området under
en viss tidpunkt varpå företaget skulle kunna genomföra åtgärder utifrån informationen.
5.5 Årstid och tid på dygnet
Ytterligare två faktorer som anses ha en inverkan på utfallet av timeouts är årstid och tid på dygnet.
Genomförd dataanalys tyder på att inom dessa områden kan finnas tydliga trender som vidare kan
göra underlag för kommande förbättringsförslag.
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5.5.1 Årstid
Det förekommer i intervjuer att den studerade organisationens tjänster genererar mest användning
under varmare årstider varpå orsaken anses vara att människan i varmare klimat tenderar att vara
måna om sitt utseende till en högre grad jämfört med kallare årstider. I Australien inträffar
sommarårstiden under intervallet december till och med februari månad. Genom analys av figur 14
kan utfallet för timeout sättas i förhållande till årstid varpå resultatet påvisar en korrelation mellan
sommarsäsongen och en högre mängd timeouts. Vidare synliggör figur 14 att mängden timeouts
når sina högsta punkter under januari 2017 respektive december 2018.
Vidare tolkning av figur 14 tyder på att det mellan mitten av sommarsäsongen och mitten av
höstsäsongen för de analyserade kalenderåren sker kraftig sänkning av antal timeouts. En potentiell
orsak till den kraftiga sänkningen sker efter att topparna nås är att mottagaren av behandlingen efter
nyår och inledningen av sommaren har tillfredsställt sina behov. Det är i samband med analys av
kundbeteende viktigt att ta hänsyn till att behandlingar av arten hårklippning för kvinnor i
majoriteten av fallen kan ske med flera månaders mellanrum. Att behandlingar sker med flera
månaders mellanrum kan således förklara det skiftande och stundtals cykliska beteendet som
figuren visar.
5.5.2 Tid
För att erhålla ytterligare djup granskades vidare timeouts i förhållande till tid på dygn. Företagets
tjänster möjliggör för att boka och genomföra behandlingar mellan tidsintervallet 05.30-21.30. Det
framgår vid analys av insamlade data att majoriteten av timeouts inträffar under ”normal
kontorstid”, dvs. någonstans mellan 08.00-17.00 med en timmes marginal åt båda håll. Det är enligt
bedömning logiskt att majoriteten av timeouts såväl som genomförda behandlingar sker inom
normala kontorstider då dessa tider lockar såväl privatkunder som företagskunder. Det tidsintervall
där flest timeouts sker är under mellan 07.31-08.30 och 08.31-09.30, för dessa intervall anses
insamlade data vara otillräcklig för att identifiera potentiella orsaker.
5.6 Antal stylister
I syfte av att erhålla en djupare inblick och ett bredare perspektiv om stylisternas påverkan på
timeouts har ett orsak-verkan-diagram utformats med brist på stylister som huvudorsak. Analyser
av data kring hur antalet stylister påverkar timeouts tyder på att det inom organisationen råder brist
på stylister. Samarbetsföretaget har vidare under intervjuer uttryckt tro kring att en reducerad
mängd timeouts kan uppnås om fler stylister förvärvas. Vid en första anblick anses detta påstående
tämligen logiskt men saknar såväl underlag som bredd. Det utformade orsak-verkan-diagrammet
har fyra ”sub-orsaker” till vilka fiskbenen är fästa. Problemområden i diagrammet (se figur 21)
utgörs av är marknad, ekonomi, teknik och mätning.
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Figur 21: Orsak-verkan-diagram illustrerande orsaker för brist på stylister.
Marknad
I samband med att företagets tjänster lanserades år 2016 medverkande ägarna i ett globalt tvprogram om entreprenörskap vilket inbringade en stor mängd uppmärksamhet till organisationen.
Efter lansering av företagets tjänster och deltagande i TV fick företaget hög exponering som sedan
minskades inför 2017, trafik anses dock varit fortsatt hög för resterande året. Tidigare forskning
inom marknadsföring understryker att marknadssituationen dikterar i vilket grad företaget bör
engagera sig i marknadsförings- och försäljningsarbete (Axelsson och Agndal, 2012, s.211).
Under kalenderår 2018 gjorde samarbetsorganisationen inga marknadsinsatser som kan
kompareras med insatsen från tidigare år. Experter inom marknadsföring menar att organisationer
aktivt måste presentera nya argument för sin vara för att skapa förutsättning för överlevnad på en
växande marknad (Axelsson och Agndal, 2012, s.212ff). Rapportens skribenter anser således att
företaget, för att möjliggöra fortsatt tillväxt, måste presentera nya argument för sina tjänster.
Dagens marknadsföringsinsatser anses inte ha tillräckligt lång räckvidd och kvalitet för att nå såväl
befintliga som nya stylister.
Inom den studerade organisationen saknas marknadsföringskompetens och vidare anses det sociala
medielandskapet, om använt rätt, skapa rätt förutsättningar för framgångsrik marknadsföring.
Ekonomi
Ekonomisk lönsamhet är en central orsak till att det inom organisationen anses råda brist på
stylister. I dagsläget erhåller företaget en kommission vars storlek av anonymitetsskäl inte kan
nämnas. Kommissionen kan enligt skribenterna av rapporten uppfattas som hög, en orsak som då
skulle hämma möjligheten att förvärva stylister blir således att stylister inte finner tjänsten
tillräckligt lönsam. Det finns med avseende till ekonomiskt underlag för förbättringsförslag som
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utgår från en justering av exempelvis ersättningsform samt pris vilket diskuteras i bredare
omfattning inom avsnittet förbättringsförslag.
Teknik
Vid analys av stylister är viktigt att ta hänsyn till den tekniska aspekten som kan innebära ett bortfall
av potentiella stylist-förvärv. Samhället digitaliseras och medför nya möjligheter - den studerade
organisationen har exempelvis digitaliseringen att tacka för sin existens. Digitaliseringen medför
vidare såväl möjligheter som utmaningar. Det kan anses givet att en portion av det praktiska yrket
som stylist bortfaller från den digitala marknaden till följd av missförstånd kring innebörden av
tjänsterna. Det är således viktigt att ta hänsyn till den del av marknadens stylister av olika
anledningar inte har tillgång till eller kan använda de digitala medel som finns, exempelvis äldre
stylister. En mängd stylister anses vidare bortfalla på grund av bristande digital kännedom.
Till den tekniska aspekten tillhör även kvaliteten på den studerade organisationens tjänster. För att
en produkt ska locka kunder måste marknadens behov och krav uppfyllas (Ben Salem Dynehäll
och Lärk Ståhlberg, 2014, s.92ff). Såväl primära data som sekundär data tyder på att företagets
tjänster ur ett kvalitetsperspektiv lever upp till efterfrågan.
Det anses vidare inom organisationen råda brist på stylister. Granskning av marknaden påvisar att
det inom Australien inte finns ett offentligt register för hur många stylister som finns på marknaden
och inte heller ställs krav på att alla stylister ska inneha licens. Det anses finnas ett stort mörkertal
vilket vidare försvårar bedömningen om det inom organisationen råder brist på stylister eller inte.
Det framkommer vid analys av antalet stylister i förhållande till aktivitet att det bland stylisterna
råder inaktivitet, stylister genomförde under kalenderår 2018 1,66 behandlingar per stylist. I
jämförelse med föregående kalenderår gjordes framsteg motsvarande 1 behandling per stylist vilket
är ett steg i rätt riktning. Antalet stylister kan på grund av anonymitetsskäl inte exponeras men
anses vara tillräcklig för att uppnå företagets nuvarande mål, detta förutsätter att ett
förbättringsarbete påbörjas med fokus på att öka aktivitet per registrerad stylist. Det anses finnas
goda underlag för ett förbättringsarbete med avseende på antalet stylister som vidare kan utmynna
i en reducering av timeouts.
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6. Lösningsförslag och implementeringsplan
Avsnittet avser att presentera lösningsförslag för identifierade problem samt leverera en
individuellt utformad implementeringsplan för var lösningsförslag.
För underlättande av implementering och uppföljning har skribenterna av rapporten upprättat
handlingsplaner för underlättande av implementering. Handlingsplanerna illustrerar och
konkretiserar de initiala stegen för förbättringsarbetet. Planerna innehåller sedermera kritiska
delmål för arbetet och förslag till utvärdering. Implementeringsplanerna illustreras i tabell 2, 3
och 4.
Vidare har tidsplaner upprättats för var avsnitt i syfte att belysa relevanta aktiviteter som anses
vara relevanta för implementering. Tidsplanerna önskar agera riktlinjer för framtida
implementering och bör tolkas som preliminär - komplettering bör ske av organisationen innan
start. Tidsplanen tar således inte hänsyn till organisationens övriga projekt och krav som anses
vara utom vetskap för rapportens skribenter.
Till följd av avsnittets struktur har två frågeställningar sedermera kombinerats. Var
lösningsförslag behandlar båda frågeställningarna i sitt respektive avsnitt varpå rapportens
skribenter anser att det var nödvändigt att kombinera dessa.
Vilka åtgärder kan verkställas för att förbättra de identifierade områdena och
hur kan framtagna förbättringsförslag implementeras i företaget?
6.1 Potentiella lösningar
Kommande lösningsförslag har tagits fram av rapportens två skribenter genom brainstorming och
bearbetning av insamlade data. Tre lösningsförslag har presenterats i syfte att ge
förbättringsförslag ur såväl ett långsiktigt som ett kortsiktigt perspektiv.
Tabell 2: Tabell upprättad av skribenterna som illustrerar sammanställning av föreslagna åtgärder och lösningar.

Åtgärd & lösning:
1. Förbättring av processmognad
Genom införande av ett systematiskt kvalitetsarbete kan företaget lättare identifiera kritiska
områden för mätning och följa upp implementerade förändringar. Lösningen ökar mognad för
den befintliga processen samt förebygger framtida problem.
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2. Förvärv av stylister samt aktivering av befintliga stylister
Området ämnar till att öka aktivitet på den studerade organisationens tjänster och således
reducera potentiella bortfall till följd av otillräckliga stylistinsatser.
3. Anskaffning av extrapersonal
Personal som arbetar med timlön under de tider, årstider och geografiska platser som är
mest utsatta för timeouts minskar företeelsen inom en kort tidsram.

6.2 Förbättring av processmognad
Företagets förbättringsarbete bör initialt ske med fokus på de vitala komponenter som presenterats
tidigare i rapporten. Komponenterna utgör vidare en central del för förändringar i BPM-metodiken
som presenterats av McCormack, et al. (2009, s.794–795): processvy, processjobb samt
processmätning och ledningssystem. Genom arbete med fokus på komponenterna kan företaget
skapa en god grund för fortsatta kvalitetsarbete där målet bör vara ett komplett
kvalitetsledningssystem. Konkretisering av arbetsuppgifter för skapande av grunden kan med
fördel se ut enligt följande:
Processvy:
· Dokumentation av:
- Organisationens övergripande och ingående processer
- De olika steg, aktiviteter samt uppgifter som ingår i processerna
· Visuell kartläggning av processerna för att skapa en god överblick
· Analys av hur processerna agerar i samfund med varandra för att skapa ett
helhetsperspektiv över organisationen.
Processjobb:
· Göra individer ansvariga för hela kedjan med processer istället för en mindre del och
således tilldela individerna horisontellt ansvar istället för vertikalt. För den analyserade
processen skulle ett exempel vara att ge företagets CTO större befogenheter för
skapande av förändringar inom aktivitetskedjan för bokningsprocessen – detta då CTO
är analytiker av kvantitativa data och förmodas således inneha större förståelse för
processen än nuvarande beslutstagare.
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Processmätning och ledningssystem:
· Utveckla systemet för systematisk mätning av de dokumenterade processerna. Genom
bredare kartläggning kan effekten av eventuella förändringar mätas och jämföras med
tidigare struktur och arbetssätt. För den analyserade processen skulle detta innebära
mätningar efter angivna förslag för implementeringar – även kostnadsanalyser kan
genomföras och jämföras tillsammans med mätningarna. Organisationer genomför
idag grundläggande mätningar vilka skulle kunna utvecklas med kartläggning och
systematik.
Utvecklingen behöver vidare stöd av ledningen för att kunna agera i enhet den upprättade planen
för utvecklingen. Två stödprocesser behöver agera i samfund med förbättringsarbetet för att
säkerställa god utveckling, dessa utgörs av:
Processtruktur:
· Processtrukturen utgör det ramverk som utgör organisationens processvy. För att
involverade individer i processerna kan göra sitt jobb behöver ledningen se över
processansvariga för var process och bredda dessa, likt nämnt i avsnittet för
processjobb. Processtrukturen blir således ett arbete för ledningen och bör analyseras
efter att timeout-processen har kartlagts tillsammans med företagets övriga processer.
Till följd av organisationens storlek bör ansvar kunna fördelas och omstruktureras
relativt simpelt.
Strategi:
·

Strategier för upprättande av strukturen för processförbättring bör ske med företagets
kunder i fokus. För det analyserade företaget betyder detta krav på beaktning till såväl
interna som externa kunder; både företagets stylister samt brukare av tjänsten skall vara
i fokus. Den analyserade processen kräver hög involvering av företagets stylister varpå
samtliga bör inkluderas i processerna – exempelvis genom omvård av befintliga
stylister och anskaffning av nya vid behov. För kontinuerlig processförbättring krävs
engagemang från samtliga individer som inkluderas i processerna.

För ett systematiskt tillvägagångssätt kan den analyserade processen och organisationen som helhet
med fördel metodiskt utvecklas i enhet med den BPM-metodik som presenterats av McCormack,
et al. (2009, s.794–795) och diskuterats kontinuerligt genom rapporten. Metodiken används för att
öka i processmognad och erhålla högre nivåer på CMM-skalan och illustrerar vad som bör göras
innan nästa steg. En överskådlig bild över det framtida förbättringsarbetet med beaktning till
CMM-modellen samt McCormacks metodik för processmognad presenteras nedan:
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Figur 22: Illustration över kritiska områden för förbättring av processmognad, inspirerad av
McCormack et al. (2009) och Bergman och Klefsjö (2012).
6.2.1 Handlingsplan för ökad processmognad
Tabell 3: Handlingsplan för förbättring av processmognad.

Handling
Kartlägga processen samt de processer som har direkt påverkan på dess output. Efter
kartläggning tilldelas processägare som har ansvar för hela kedjan av processer och inte enbart
processen i sig. Efter kartläggning bör systematisk mätning och analys införas för kontinuerlig
förbättring. Till följd av implementeringen bör mål och strategi upprättas baserat på processen
och dess resultat.
Införande av handling
Planering på ledningsnivå med assistans av relevanta avdelningar för kartläggning och
anskaffning av vital information - exempelvis genom budgetanalys och kompetensinventering.
Handlingens syfte
Öka processmognad, lättare kunna identifiera nuvarande problem i processen samt underlätta för
problemlösning i framtida kvalitetsarbete.
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Ansvariga individer för implementering
Implementering bör initieras av verkställande direktör och skapas i samfund med relevanta
ansvariga för processen - rimligen företagets Chief Technology Officer för timeout-processen.
Eventuella kompletteringar kan krävas från stylister varpå avdelningen från kundservice bör
interagera i arbetet.
När implementering bör ske
Föreslaget startdatum: 02 september 2019. Implementeringen bör ske inom en kort tidsram för
att vara redo till våren i Sydney som startar mellan september-oktober. Våren har tidigare
fastställts som högtidlig för organisationens bokningar.
Föreslaget slutdatum: inget, kvalitetsarbetet bör ske kontinuerligt. Grundläggande kartläggning
och struktur bör ske innan högsäsong.
Krav på resurser
Området bör prioriteras i mån om resursanvändning då implementering av åtgärden har potential
att lösa problem över hela organisationen samt skapa god utvecklingsförmåga. Implementering
av området anses erhålla god nytta i relation till resursanvändning.
Krav på kompetens
Organisationens individer bör ha förståelse för systematiskt kvalitetsarbete samt processtyrning.
Utbildning inom såväl TQM som PDSA och statistisk processtyrning är att föredra. Kunskap
inom kvalitetsutveckling är mest vital på ledningsnivå för upprättande av strategier och mål.
Diskussion kring utbildning av verkställande direktör bör initieras. Analytiker av processägare
och andra individer som analyserar insamlad kvantitativa data bör erhålla kompetens inom
området vilket med intervjuer som grund anses finnas på företaget i dagsläget.

Vidare kan eventuell spetskompetens krävas för skapande av kartläggning och ledningssystem.
Inhyrning av konsulter är att föredra för säkerställande av ackurat metodik.
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Mål för implementering (milstolpar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grundläggande utbildning av personal
Kartläggning av processen och dess stödprocesser
Fastställande av definierade mätområden och krav på verktyg
Bestämmande av processägare samt dess ansvarsområden
Första mätningen genomförd
Första förbättringsområdet identifierat
Implementerad förändring
Andra mätningen genomförd och analyserad mot resultatet i punkt 5.

Utvärdering av implementering
Möte en gång i veckan för att diskutera resultat av insamlade data. Processägare bör presentera
resultat av analyserad kvantitativa data för överordnad i syfte att lyfta diskussion kring krav på
förändringar inom processen. Vidare kan mål 5–8 genomföras kontinuerligt för att säkerställa
ständig förbättring.

6.2.2 Tidplan för ökad processmognad
I syfte att underlätta för implementering har en tidplan för projektet upprättats. Tidplanen innehåller
riktlinjer för de aktiviteter som anses vara kritiska för utveckling av processmognad. Tidplanen
presenteras i bilaga 2.
6.3 Förvärv av stylister samt aktivering av befintliga stylister
Vid analys av insamlade data och resultatavsnittet påvisas brist på stylister samt låg aktivitet hos
befintliga stylister inom organisationen. Bristen på stylister och de befintliga stylisternas aktivitet
kan således lösas genom förvärv av ytterligare stylister samt förändring av det nuvarande
erbjudandet. Fler stylister leder sedermera till att chansen att en bokningsförfråga accepteras ökar
istället för att utmynna i en timeout. Då det saknas data om marknaden med avseende på hur många
stylister som finns anses en insats för att endast förvärva fler vara en irrationell aktion.
Befintliga stylister är vidare av intresse varpå kommande förbättringsförslag har sin utgångspunkt.
Antalet registrerade stylister anses idag vara tillräckligt för att möjliggöra att den studerade
organisationen ska ha möjlighet att nå sina mål. Med mål avses främst reducering av timeout men
även mål bortom denna rapport, exempelvis av ekonomisk karaktär. Vidare anses det huvudsakliga
stylist-relaterade-problemet inte vara grundat i mängden stylister, utan i mängden aktiva stylister.

51

Med aktiva stylister avses stylister som idag använder företagets tjänster. I kompletterande
intervjuer har företagsrepresentanter uttryckt att det inom organisationen saknas kännedom om hur
aktiva varje enskild stylist är. Det saknas kontradiktoriskt kvalitetstekniska principer fakta och
således underlag att agera efter.
Följande förbättringsförslag ämnar genom kombinationen av två huvudsakliga tillvägagångssätt att
reducera oönskad mängd timeout inom organisationen: marknadsföring och ökad lönsamhet för
stylister.
Marknadsföring
Tidigare utförd forskning inom marknadsföring tyder på selektiv eller direktmarknadsföring som
ett strategiskt medel för att förvärva användare (Kingsnorth, 2016, s.38). Med direkt
marknadsföring avses att mottagaren utan omvägar kontaktas med avseende att presentera en
produkt eller tjänst (Kingsnorth, 2016, s.203). Direktmarknadsföring har i många år varit en
väsentlig del inom marknadsföring och kan i detta fall nyttjas för att nå ut till redan förvärvade
stylister (ibid.). Syftet med att nå ut till redan förvärvade stylister är att åter väcka intresse för
företagets tjänster såväl som att presentera nya erbjudanden.
Inom det sociala medielandskapet är majoriteten av identifierade plattformar kostnadsfria, vilket
för en organisation med ringa resurser anses lämpligt. Vidare tar successivt marknadsföring digital
form och det är således att inte bara väsentligt att följa trenden utan också viktigt att navigera bland
konkurrensen. Att nyttja sociala medier i större utsträckning än vad samarbetsföretaget i nuläget
gör förväntas ge organisationen högre konkurrenskraft samt gratis exponering (beroende på val av
sociala medier).
Ökad lönsamhet för stylister
Insamlade data tyder på att den nuvarande kommissionssytemet inte är tillräckligt fördelaktig för
stylister. Vidare föreslås en övergång till en fast månadspremie, till ett gynnsamt pris för stylister
vilket ämnar till att generera högre användning av den studerade organisationens tjänster. Högre
aktivitet per stylist förväntas vidare utmynna i reducering av timeouts då fler bokningar plockas.
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6.3.1 Handlingsplan för anskaffning och aktivering av stylister
Tabell 4: Handlingsplan för förvärv av stylister samt aktivering av befintliga stylister.

Handling
Genom kombinationen av direktmarknadsföring via det sociala medielandskapet och ett
lönsammare erbjudande ska aktiviteten hos befintliga stylister stiga såväl som nya stylister
förvärvas.
Införande av handling
Samarbetsföretaget bör utse den eller de personer som anses mest lämpade till att på daglig basis
uträtta marknadsföringsinsatser på en eller flera identifiera plattformar i avsnittet
omvärldsanalys. Vid behov ska rekrytering av en lämplig person göras med kunskaper inom
digital marknadsföring.
Företagets ledning och CTO ska tillsammans genom fullstack-programmering ändra det
nuvarande ersättningssystemet från kommission per genomförd behandling till en fast
månadspremie.
Handlingens syfte
Att generera användning av företagets tjänster för såväl befintliga som nya stylister.
Ansvariga individer för implementering
De mest lämpade att ta ansvar för implementering är den studerade organisationens två
verkställande direktörer och dess chief technology officer. Om nödvändigt kan
kundserviceavdelningen integreras i arbetet.
När implementering bör ske
Föreslaget startdatum: med hänsyn till aktivitet på företagets tjänster och nuvarande tidpunkt
anses 01 juli 2019 vara ett lämpligt startdatum.
Föreslaget slutdatum: så snabbt som möjligt.
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Krav på resurser
Nuvarande digitala resurser anses tillräcklig för att möjliggöra såväl implementering som
uppföljning.
Krav på kompetens
Kompetens inom såväl fullstack-programmering som digital marknadsföring krävs.
Mål för implementering (milstolpar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Resursbehov identifierat
Anskaffande av resurser (personal & utbildning (om nödvändigt)
Nytt erbjudande fastställt
Marknadsföringsstrategi fastställd
Nytt erbjudande marknadsfört
Mätning av resultat (en vecka efter verkställande av punkt 5)
Om nödvändigt - identifiera förbättringsområde (bortse annars från denna punkt)
Om nödvändigt - implementera förbättring (bortse annars från denna punkt)
Om nödvändigt - mät mot punkt 6 (bortse annars från denna punkt)

Utvärdering av implementering
Digital kundenkät skickad en månad efter genomförd implementering av milstolpe 5.

6.3.2 Tidplan för anskaffning och aktivering av stylister
I syfte att underlätta för implementering har en tidplan för projektet upprättats. Tidplanen innehåller
riktlinjer för de aktiviteter som anses vara kritiska för anskaffning av stylister och aktivering av
befintliga stylister. Tidplanen presenteras i bilaga 3.
6.4 Anskaffning av stylister med fast schema
Analys av företagets timeouts identifierade mönster kring var timeouts är mest benägna att ske
geografiskt, vilka tidpunkter på dygnet som är mest benägna för timeouts samt vilka årstider som
i dagsläget är mest drabbade av företeelsen. Ett lösningsförslag är således att med underlag av de
befintliga mätningarna anställa stylister som på ett fast schema arbetar när de stylister som arbetar
på kommission inte har möjlighet att genomföra alla bokningar. Genom kartläggning och
systematiska mätningar kan företaget i framtiden själva genomföra liknande mätningar när
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avvikelser sker i den dagliga verksamheten eller när ett förbättringsarbete önskar ske inom en
speciell aspekt inom organisationen. Med det underlag som införskaffats i denna rapport som grund
skulle en fast anställning ske på grunder som med kort sammanfattning utgörs utav:
Geografisk plats:
En hög dominans för timeouts påvisas desto närmre stadskärnan bokningen sker. 36% av samtliga
uppmätta timeouts sker inom en radie på 10 kilometer från stadskärnan och ytterligare 28% sker
inom nästkommande 10 kilometer.
Årstid:
Ett högre antal timeouts kan identifieras under sommarhalvåret. Lägst antar timeouts visades
genom mätningar ske under tidig höst.
Tid på dygnet:
Flest timeouts sker på morgnar, runt den tid genomsnittet börjar arbetet (ca 07.30 – 09.30) samt
runt den tidpunkten genomsnittet slutar arbeta (15.30 – 17.00).
Med insamlade analyserade data som grund kan företaget sedermera anskaffa stylister som täcker
upp de områden som är mest benägna för timeouts under de tider som timeouts oftast sker.
Implementering av teorin bör således ske genom att anställa ett antal individer, ett antal som bör
bestämmas genom analys av antal ordrar gentemot antal timeouts, som endast arbetar under de
utsatta tiderna mot fast betalning. Efter implementering bör en ny mätning ske för att jämföra med
nuvarande situation. En implementeringsplan för lösningsförslaget ser således ut enligt tabell 4
nedan:
6.4.1 Handlingsplan för anskaffande av fasta stylister
Tabell 5: Handlingsplan för anskaffning av stylister med fast schema.

Handling
Anställning av extrapersonal under utsatta tider i syfte att minimera timeouts. Extrapersonal
arbetar med fördel vid behov och betalas per timme istället för kommission.
Införande av handling
Grundläggande analys för kritiska områden och tidpunkter som kräver den föreslagna åtgärden,
därefter se över resurser samt resursåtgång.
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Handlingens syfte
Reducera timeouts på kort sikt genom att implementera en lösning med omedelbar verkan.
Ansvariga individer för implementering
Verkställande direktör bör agera i samfund med kundservice för att analysera kring lämpliga
kandidater för åtgärden. Ett föreslaget alternativ är således att resursåtgång planeras på
ledningsnivå och kundservice identifierar lämpliga kandidater. Vid nyrekrytering kan tidigare
tillvägagångssätt användas då ledningen anser sig besitta hög kompetens inom styling och
bedömning av stylisternas kompetensnivå. Efter implementering sker mätningar genom
företagets CTO för att fastställa effekten av implementeringen.
När implementering bör ske
Implementering bör ske i förbättringsarbetet initiala skede för att kunna ingå i ett eventuellt
upprättande av kvalitetsledningssystem. Föreslaget startdatum: 01 juli 2019.
Föreslaget slutdatum: förslagsvis 5 veckor efter implementering.
Krav på resurser
Åtgärden anses ej vara tidskrävande men behöver användning av monetära medel. En
kostnadsanalys bör vidare genomföras för att jämföra kostnad av implementering och löner med
bortfallet av ordrar till följd av graden timeouts.
Krav på kompetens
För rekrytering krävs kompetens inom bedömande av den eller de stylister som förväntas arbeta
enligt timlön. Vidare krävs kompetens inom kostnadsanalys för att efter implementering bedöma
åtgärdens lönsamhet. Processen bör vidare kartläggas för att mäta nuvarande prestanda och
jämföra med framtida resultat varpå kompetens inom kartläggning krävs.
Mål för implementering (milstolpar)
1.
2.
3.
4.

Kartläggning av processen klar.
Bestämmande av gränssnitt samt mätning genomfört.
Rekrytering av anställda avslutad.
Andra mätningen genomförd. (vecka 1)
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5.
6.
7.
8.

Tredje mätningen genomförd. (vecka 2)
Fjärde mätningen genomförd. (vecka 3)
Femte mätningen genomförd. (vecka 4)
Fastställande kring implementeringens effekt färdigställt.

Utvärdering av implementering
Veckomöte mellan processägare och ledning/verkställande direktör. Processägare presenterar
analys av implementeringens effekt för överordnad och jämför med föregående vecka.

6.4.2 Tidplan för anskaffning av fasta stylister
I syfte att underlätta för implementering har en tidplan för projektet upprättats. Tidplanen innehåller
riktlinjer för de aktiviteter som anses vara kritiska för anskaffning av fasta stylister. Tidplanen
presenteras i bilaga 4.
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7. Diskussion
Diskussionsavsnittet avser att sätta det analyserade resultatet i relation till olika synpunkter,
moment, argument, orsaker och faktorer mot varandra för att möjliggöra bedömning och
ställningstagande. Avsnittet ämnar vidare till att reflektera val av metod samt jämförande av
presenterat resultat mot teori och tidigare forskning.
7.1 Reflektion
Den utförda rapporten är en fallstudie genomförd på ett litet IT-företag lokaliserat i Sydney,
Australien. Med stöd av kvalitetstekniska metoder och teorier har brister i kvalitet identifierats med
avseende på företeelsen timeouts varpå förbättringsförslag har presenterats. Om
förbättringsförslagen anses adekvat ansvarar samarbetsföretaget vidare för såväl implementering
som uppföljning.
En väsentlig fråga är huruvida det är möjligt att dra generella slutsatser utifrån rapportens resultatet
- en teori som skribenterna av rapporten anser är möjlig. Denscombe (2016, s.101) hävdar att
fynden från en fallstudie måste uppfattas som provisoriska tills att de bekräftas genom annan
forskning. Motiveringen till att generella slutsatser kan dras är således att det presenterade resultat
överensstämmer med teori och forskning inom branschen. Vidare utgör ett motargument till detta
att samarbetsföretaget kan betraktas som en enskild enhet med särskilda förutsättningar och att
resultatet således inte går att generalisera.
I enighet med tidigare forskning framlägger resultatet av rapporten bevis för några av de
utmaningar som progressiva företag ställs inför och påvisar ävenledes vikten av balans mellan ett
agilt arbetssätt samt processmognad Iqbal, Ahmad, Nasir, Niazi, Shamshirband och Noor, 2016.
Den studerade organisationen är således ett typexempel för hur bristen på processmognad och ett
agilt arbetssätt kan utgöra hinder för progression.
Väsentliga val av metoder anses vara CMM, McCormacks BPM-metodik samt användningen av
redovisade förbättringsverktyg för analys av data. Användningen av McCormacks BPM-metodik
och mognadsmodellen CMM möjliggjorde för att på ett tämligen detaljerat sätt att åskådliggöra
processmognad inom samarbetsföretaget varpå ett förbättringsförslag utformades.
Förbättringsverktyg avser sedvanlig datainsamling, Ishikawa och sambandsdiagram vilket
möjliggjorde för djupgående analyser av såväl kvantitativ som kvalitativ data.
Studerade kvalitetsproblem är av praktisk art och har ännu inte blivit lösta. Den utförda rapporten
förser samarbetsföretaget med såväl användbara data som verktyg för att lösa befintliga samt
kommande kvalitetsproblem. Projektet är ett exempel på hur progressiva IT-företag med
kvalitetstekniska teorier och metoder kan öka förutsättningarna för att åstadkomma framgång.
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8. Slutsatser
Slutsatsen avser besvara de fyra frågeställningar som presenteras i rapportens inledande avsnitt,
frågeställningarna delas sedermera upp och besvaras var för sig. Slutsatsen önskar vidare besvara
rapportens syfte; fastställande av förslag för reduktion av företagets timeouts genom utvärdering
av organisationens processer och omvärld kommer således att göras. Efter de fastställda
slutsatserna kommer förslag på fortsatt forskning att presenteras.
8.1 Hur analyserar och implementerar företaget förbättringar i dagsläget?
Det råder idag brist på dokumentation och kartläggning av organisationens processer vilket har lett
till brist på struktur i förbättringsarbetet. Företagets kvalitetsutveckling sker idag utan systematik
och med en hög grad av adhocrati. Avdelningarna i den operationella kärnan är involverade i
förbättringsprocessen genom förslag till ledningen, förslagen är ofta baserade på personliga
erfarenheter och intuition. Implementeringar sker sedermera inom ett centraliserat maktförhållande
där den operationella kärnan rapporterar till ledningen varpå ledningen tar ett beslut kring åtgärd.
8.2 Vilka är orsakerna till företagets timeouts?
Organisationens avsaknad av kartläggning skapar brist på förmåga att identifiera orsaker till
timeouts vilket skapar svårigheter att basera beslut på fakta och genomföra implementeringar med
säkerhet. Indirekta orsaker till timeouts kan således uttryckas vara brist på införskaffning och
analys inom organisationen vilket även relaterar till organisationens övriga processer.
Huvudorsaker till företagets timeouts är grundade i orsaker relaterade till dess stylister och
organisationens förmåga att identifiera orsakerna. Det råder inom organisationen brist på aktivitet
hos befintliga stylister samt brist på antal stylister som helhet. Bristen på antal stylister samt
befintliga stylisternas aktivitet är sedermera mest kritiskt inom stadskärnan i början av- samt runt
den tidpunkt den genomsnittliga australiensiska arbetsdagen avslutas och påvisas främst under
vårsäsong.
8.3 Vilka åtgärder kan exekveras för att förbättra de identifierade områdena?
Föreslagna åtgärder presenteras ur såväl ett långsiktigt som kortsiktigt perspektiv. Till följd av
organisationens brist på kartläggning och systematisk mätning bör ett kvalitetsledningssystem
upprättas. Kvalitetsledningssystemet önskar att på lång sikt förbättra processmognad och
förebygga svårigheter kring identifikation av framtida problem. För implementering av åtgärder
med omedelbar verkan föreslås rekrytering av nya stylister genom såväl tidigare arbetssätt som
med fast anställning på flexibla tider. Vidare krävs aktivering av befintliga stylister genom
förbättrade erbjudanden eller andra åtgärder som krävs för att skapa ett mer attraktivt erbjudande.
Erbjudanden för samtliga stylister bör sedermera skräddarsys runt de områden och tider som
identifierats vara mest kritiska inom avsnitt 8.2.
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8.4 Hur kan framtagna förbättringsförslag implementeras i företaget?
Förbättringsförslagen bör ske i enhet med upprättade implementeringsplaner. De presenterade
implementeringsplanerna fokuserar på vardera förbättringsåtgärder och är anpassade efter vardera
åtgärd - de är således anpassade efter vad som krävs inom respektive område. Vidare krävs en
tydlig tidsram för implementering varpå förslag på tidplan presenteras inom vederbörligt avsnitt.
8.5 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete
Genom analys har det inom organisationen framkommit att det krävs hög dynamik inom struktur
och arbetssätt till följd av en snabbt föränderlig bransch vilket anges som anledning till brist på
rutiner samt kartläggning. Intressant för fortsatt forskning skulle således vara analys kring
huruvida det är möjligt för småföretag att arbeta agilt utan att det sker på bekostnad av systematik
inom dess processhantering. Forskningen skulle sedermera ske inom kvalitetsutveckling med
fokus på företag med krav på hög dynamik inom förändringsförmåga och ett agilt arbetssätt för
att analysera hur liknande företag är strukturerade.
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10. Bilagor
Bilaga 1 - Frågeformulär inför den inledande intervjun
Frågeformulär
Inledande intervju
1. Organisationens namn:
2. Hur ser företagets organisationsstruktur ut?
3. Din roll inom företaget:
4. Antal anställda:
5. Vilken/Vilka tjänster erbjuder organisationen?
6. Hur ser orderprocessen ut för företagets tjänster?
7. Hur sker utförandet av tjänsten?
8. Vilka är konkurrenterna?
9. Hur mycket dokumenterar ni idag?
9.1 Följer ni upp dokumentationen? om ja, hur?
10. Arbetar ni med processoptimering? om ja, hur?
11. Vad baseras prissättningen på?
12. Vilket/Vilka arbetssätt använder ni er av?
13. Vilka fördelar upplever du med ert sätt att arbeta?
14. Vilka nackdelar upplever du med ert sätt att arbeta?
15. Vilka verktyg använder ni? (Webbplattformar, appar, ekonomiska verktyg)
15.1 Hur underhålls dessa verktyg?
16. Vad har företaget för egna resurser och vad sker genom outsourcing?
17. Vilken del av arbetet/avdelning lägger ni mest resurser på?
18. Vilka är företagets största utgifter i dagsläget?
19. Vad är mest tidskrävande i dagsläget?
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Bilaga 2 – Tidplan för ökad processmognad
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Bilaga 3 – Tidplan för anskaffning och aktivering av stylister
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Bilaga 4 – Tidplan för anskaffning av fasta stylister
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