




Sammanfattning 
Mognadsmodeller kan hjälpa organisationer att förstå sina processer och därmed förbättra 
dem. The Capability Maturity Model (CMM) är ett ramverk med fem indexbaserade nivåer 
som beskriver nyckelelement i en effektiv programvaruprocess. Genom att identifiera en 
process mognadsgrad kan modellens riktlinjer följas för en förbättringsväg inom 
processprestanda.  

Studiens syfte har varit att studera kundtjänstprocessens prestanda och identifiera dess 
processmognad för att finna förslag till processförbättringar. Genom att studera och mäta 
dagsläget i processen med hjälp av fyra olika datainsamlingsmetoder har processens prestanda 
studerats och jämförts med CMM:s två första nivåer. Studien bygger på frågeställningarna (1) 
Hur presterar processen i dagsläget? (2) Vilken mognadsgrad i förhållande till CMM har 
processen? och (3) Hur kan processmognaden förbättras?  

Frågeställningarna har studerats med hjälp av kvantitativa data där medelvärden har 
jämförts med företagets angivna riktvärden. Orsaker till processvariation har studerats med 
hjälp av regressionsanalyser, medarbetarenkäter, intervjuer med ledare samt deltagande 
observationer. Processens prestanda och mognadsgrad har analyserats med hjälp av CMM:s 
riktlinjer och kvalitetsverktyget kapabilitetsanalys. 

Studien visar (1) att processen uppvisar stor variation och att det finns urskiljbar 
variation inom processen. Processen stämmer inte överens med riktvärdena. Riktvärdena har 
inte blivit uppdaterade under de senaste åren och stämmer därmed inte överens med 
processens nuvarande prestation. Att uppdatering saknas tyder även på att det saknas 
väldefinierade rutiner för uppföljning för processen. (2) Eftersom processens prestanda 
uppfattas som ostabil och inte kontrollerad kan processen enligt teorin anses att vara i den 
första nivån av CMM. Prestationens duglighet som kapabilitetsindex Cp är uppmätt till 0,7 
vilket betyder att processen befinner sig på den första initiala nivån. (3) För att utvecklas från 
den första nivån av CMM bör processledningsprinciper implementeras och mätning studeras. 
Styrparametrar ska implementeras i processen både från ett organisatoriskt perspektiv så som 
kundperspektiv för att skapa förutsättningar till en stabilare process. Organisationen i sig bör 
även implementera processarbete, riktvärden och rutiner kring förbättringsarbete i det dagliga 
arbetet.  
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Begreppslista 

Wrap up tid: En tilläggstid i systemet som adderas till hanteringstiden. Wrap up tiden är tiden 
då handläggaren hanterar ärendet exempelvis i form av noteringar, skriva ut papper och 
markerar utfall i systemet. 

PDSA cykeln: Eller förbättringscykeln används för ständiga förbättringar som kan användas 
som arbetssätt enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 46).  

Vabruari: Ett begrepp som många använder för att beskriva perioden februari och mars när 
många är hemma med sina sjuka små barn. Det resulterar ofta till mycket frånvaro på 
arbetsplatser.  

Fem varför: Ett arbetssätt som kan användas för att finna rotorsaker enligt Bergman och 
Klefsjö (2012, s.243). 
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1. Inledning   
Styrning och kontroll av tjänsters och varors kvalitet har funnits med sedan länge (Sandholm, 
2008, s.20). På marknadsplatser där säljaren och köparen möttes ansiktet mot ansikte 
kontrollerades varornas kvalitet exempelvis genom att känna och lukta på kött och 
grönsaker.   

Före industrialiseringen skapades det mesta med hjälp av hantverk där hantverkarens 
kompetens och skicklighet var avgörande för försäljningen. Yrkesstoltheten och kundernas 
åsikter var därmed väsentliga. Enligt Sandholm (2008, s.20) garanterades kvaliteten då på 
plats genom att hantverkaren överblickade och styrde alla led i produktionen. Idag är det 
flertal medarbetare som är involverade i produktionen och därmed även i kvalitetskontrollen.   

I takt med att samhället utvecklas skapas det nya marknader. Sveriges första bank 
öppnades år 1656 med tillstånd av monarkin för att skapa en statlig inrättning till kapital. 
Banksektorn har förändrats väldigt mycket sedan dess, men även väldigt mycket de senaste 
åren. Idag inom banksektorn finns det privata aktörer som erbjuder snabba och enkla tjänster 
inom betalningslösningar, krediter och lån. Dem stora förändringarna ställer krav på 
organisationerna att kontrollera tjänsternas kvalitet för att vara konkurrenskraftiga.  

Enligt Isaksson (2016a, s.11) är alla organisationer processbaserade system där 
processer definieras så som länkande aktiviteter. För att framgång ska uppnås inom 
processtyrning menar Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo (2017) att ett 
företagets processer måste vara optimerade med hjälp av kvalitetssäkring så att inga 
oförutsägbara problem uppstår. Enigt Nordmark (1999) är kvalitetssäkring ett begrepp som 
uppfyller ett syfte om att skapa standarder och stabila processer för att i slutändan kunna 
leverera en bra produkt till kunderna för en rimlig kostnad. Kvalitetssäkring är därmed ett 
välkänt begrepp idag trots att det är få som är utbildade inom ämnet, dess syfte och vilka 
modeller som verktyg som finns och används menar Nordmark (1999).   

Enligt Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo (2017) kan processer 
förbättras med hjälp av kvalitetsmetodiken Capability Maturity Model, CMM. Nordmark 
(1999) beskriver CMM som ett ramverk för organisationer som beskriver vägen från en 
omogen process till en mogen process där varje uppnådd nivå inom resulterar i ökad 
processkapacitet. Metodiken CMM är framför allt fördelaktig för att förbättra prestanda och 
uppnå strategiska mål (Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo, 2017). Nordmark 
(1999) antyder att processförbättringar kräver små kontinuerliga och utvecklande steg som 
CMM innehåller. Modellen kan därmed enligt Nordmark (1999) användas som ett verktyg till 
att identifiera en process mognadsgrad men även för att förbättra processen genom att följa de 
angivna stegen i modellen.   

Trots att företag inom banksektorn är gamla byråkratier kommer även de behöva 
optimera och styra sina processer för att klara av de nya kundkraven. Tekniska verktyg kan 
kännas svåra att implementera i processer som är baserade på mänskliga faktorer, men övertid 
behöver alla processer förändring, stora som små (Isaksson och Dahlin, 2016). CMM behöver 
inte tolkas bokstavligt utan användas som ett mätningsverktyg för att identifiera nuläget, eller 
som vägledning till förbättring inom processer genom att anpassa modellen efter sina egna 
aktiviteter (Jonson och Brodman, 2000).   
  
1.1 Bakgrund  
Studien är utförd i samarbete med ett svenskt bolag inom banksektorn. Bolaget erbjuder idag 
olika typer av faktureringstjänster och kontokrediter. Studien är fokuserad på en 
kundtjänstprocess för en av företagets faktureringstjänster. Tjänsten faktureras månadsvis 
med stora volymer i mitten av månaden med en bred kundgrupp. De flesta av ärendena 
kommer in i form av telefonsamtal och e-post. Kundtjänsten bemannas till största delen av ett 
team men delar av arbetsuppgiften är fördelad på andra
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 team inom organisationen.  
Det utvalda forskningsområdet är processen för kundtjänsten för en faktureringstjänst. 

Tjänsten har en bred bas av kunder som företrädesvis gärna tar kontakt via telefon med 
bolaget vid eventuella frågor. Hantering av ärenden sker mestadels över telefon men även via 
e-post. Kundtjänstens prestanda i form av svarsfrekvens varierar beroende på hur bemanning - 
och resursplaneringen ser ut. Svarsfrekvensen mäts som ett jämförelsetal mellan hur många 
samtal som kommer in och hur många i förhållande till det besvaras. Det sker framför allt 
stora variationer den sista veckan varje månad och de första dagarna varje månad, som är 
perioden då de flesta kunderna hanterar sina fakturor. I samband med faktureringen kan 
fakturafrågor uppkomma hos kunderna vilket ökar antalet inkommande samtal.  
 
1.2 Problemformulering  

En upplevd utmaning kring variationen för svarsfrekvensen har studerats. I dagens 
läge saknas det rutin för uppföljning av prestandan och variationen inom processen. 
Problemet kring avsaknaden av rutinen kom upp till ytan under de första månaderna av 2019 
när måluppfyllelsen i kundtjänstprocessen minskade och blev avvikande från målvärdet på 90 
procent. Prestandan, även kallad svarsfrekvensen har mätts till bland annat till 76 procent, 62 
procent och 59 procent under de första månaderna av 2019. Ett medelvärde på 
svarsfrekvensen under år 2019 fram till mars månad är mätt till 79, 8 procent.  

1.3 Syfte och mål  
Projektets syfte är att beskriva processens nuläge för mätning av processen samt identifiera 
processens mognadsgrad enligt CMM. Nulägesanalysen belyser orsaker till att processmål 
inte uppnås med syfte om att finna förslag till förbättringar.  
   
1.4 Frågeställningar  

Examensarbetet ska besvara följande frågeställningar:  
  
 Hur ser nuläget i processen ut? 
 Vilken mognadsgrad i förhållande till CMM har processen?  
 Hur kan processmognaden förbättras?  
 

2. Teori  
I teoriavsnittet presenteras utvald teori som är relevant för studien. Teoridelen startar med en 
översikt om offensiv kvalitetsutveckling som är en grundpelare inom kvalitetsteknik. Teori 
om processer, processtyrning och processmognad har valts för att kunna besvara och 
analysera dem valda frågeställningarna.  

2.1 Den teoretiska bakgrunden 
Idag arbetar många företag och organisationer med kvalitetsfrågor som en integrerad del i 
verksamheten (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Arbetet kallas för offensiv 
kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling innebär att inom verksamheten finns det en 
strävan om att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar, till den lägsta 
möjliga kostnaden. Offensiv kvalitetsutveckling bygger egentligen på Total Quality 
Management (TQM) men är översätt till svenska förhållanden. Huvudsyftet med offensiv 
kvalitetsutveckling är att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera och 
reparera. Med ordet utveckling menar Bergman och Klefsjö (2012, s.38) ett ständigt pågående 
förbättringsarbete. Offensiv kvalitetsutveckling ska ses som en helhet med värderingar, 
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arbetssätt och verktyg som ska resultera i högre kundtillfredsställelse med en mindre 
resursåtgång.  

2.2 Processer    
Allt som är värdeskapande sker i form av processer (Isaksson, 2016a, s.11) och därmed kan 
organisationer ses som processbaserade system (Isaksson, 2016b). Enligt Ljungberg och 
Larsson (2012) kan begreppet process användas i en rad olika sammanhang och att begreppets 
breda användning ofta skapar förvirring. En enkel definition av en process är att en process är 
en samling av länkade aktiviteter. Enligt Isaksson (2016a, s.11) konverterar aktiviteterna inom 
en process input till output. Isaksson poängterar även att arbete med processer ska ske genom 
att visualisera, styra och förbättra processer för att organisationer ska kunna uppnå bättre 
resultat. Enligt Dahlin (2017) måste en process toleransgränser vara definierade då man måste 
veta vart processen börjar och slutar. Processernas flyt bör även vara dokumenterad och 
visualiserad exempelvis genom flödesscheman. Många verksamheter uttrycker ofta att de 
arbetarar med processer när det finns kartläggningar av flöden, men arbetet med processer är 
mycket mer än så menar Isaksson (2016a, s.11).  

All ledning av processer förutsätter att det finns mätningar. Det är därför viktigt enligt 
Isaksson (2016a, s.12) att studera mått och mätsystem. Relevanta mått stödjer principen om 
att basera beslut på fakta. Att basera beslut på fakta är en av hörnstenarna inom den offensiva 
kvalitetsutvecklingen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.42). Med det syftar Bergman och Klefsjö 
(2012, s.43) att beslut ska vara väl underbyggda med fakta och att slumpfaktorer inte ska vara 
av avgörande betydelse. Bergman och Klefsjö (2012, s.43) antyder att det är ofta som det sker 
mycket mätningar inom företag men informationen nyttjas alltför sällan som 
beslutsunderlag.   

Processmätning sker för att kontrollera, styra och förbättra processen (Isaksson, 2016a, 
s.54). Det är därför viktigt att fråga sig vilka mätningar som behövs. Mått blir meningslösa 
menar Isaksson (2016a, s.63) om de inte kan kopplas till någon referens, exempelvis ett mål 
eller ett riktvärde. Isaksson (2016a, s.63) poängterar att även om man uppnår sitt målvärde så 
finns det ingen garanti att kundnöjdhet blir outcome. Det är på grund av att målvärdet hos 
organisationen inte behöver överensstämma med kundförväntningarna. Stämmer inte 
målvärdet överens med kundernas förväntningar kan måttet hos outcome ändå bli av dåligt 
slag då kundtillfredsställelsen inte är uppnådd.   

För kontrollera processer kan kontrollmätningar utföras (Isaksson, 2012). En 
kontrollmätning går ut på att verifiera att utfallet av processen blir enligt specifikationer eller 
förväntningar. Enligt Isaksson (2016a, s.70) ska processer vara effektiva, produktiva och 
flexibla. Med de begreppen menas:  

 
Effektiva: Göra rätt sak.  
Produktiva: Göra rätt ska på rätt sätt.  
Flexibla: Kunna ställa om snabbt när intressentkraven förändras.   

 
(Isaksson, 2016a, s.70) 

  
Enligt Isaksson (2016a, s.92) finns det tre angreppssätt att arbeta med processer och 
processledning. De olika angreppsätten har olika syften. Exempelvis att förbättra 
processprestanda är till för operativa förbättringar utan direkt syfte om att ändra på 
organisationen. Ett framgångsrikt arbete för att förbättra processerna ska väcka intresse för en 
bredare tillämpning av processynsättet inom organisationer. Angreppsätten ska öka även 
processorienteringen. De tre angreppsätten enligt Isaksson (2016a, s.92) är:  
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1. Skapa ledningsstruktur som är mera processorienterad.  
2. Att förbättra processensprestanda.   
3. Att göra människor mer processorienterade i sitt dagliga arbete.   
 
(Isaksson, 2016a, s.92) 

  
2.3 Statistisk processtyrning och kapabilitet  
Mätning sker i första hand för att kunna styra samt säkra utfall i processen och därför enligt 
Isaksson (2016a, 69) måste vi mäta dem. Det är viktigt att styrningen i sig inte blir en störning 
som ökar spridningen och variationen i utfallet. Styrning av processer baserar sig på någon 
sorts mätning där mätvärdet jämförs med ett riktvärde. När ett värde skiljer sig från det så 
kallade riktvärdet bör en kontrollåtgärd utföras. För att kunna bestämma när åtgärder ska tas 
brukar styrparametrar ställas (Isaksson, 2016a, s.85). Styrparametrarna är gränserna som den 
slumpmässiga variationen ska falla emellan (Sandholm, 2008, s.140). Värden som hamnar 
utanför styrgränserna ska kontrolleras och åtgärdas. Isaksson (2016a, s.85) poängterar att 
inom det traditionella synsättet så finns det inga kundförluster om mätvärdena är inom 
styrgränserna.   

Varje mätning ska redovisas både i form av medelvärde och som ett mått för spridning 
(Isaksson, 2016a, s.81). Vad spridning står för kan definieras på olika sätt. Spridning kan dels 
vara det högsta och det lägsta vädret men det kan även vara standardavvikelse. 
Standardavvikelse är ett bra mått som visar hur mycket mätetalen sprider sig, därmed ju lägre 
standardavvikelse desto mindre spridning. Standardavvikelsen anges ofta som bokstaven s 
och känner man till hr utfallet för s ska se ut går det att identifiera avvikelser. Avvikelser är 
urskiljbara orsaker som ofta tyder på någonting som man ska reagera på.   

Enligt Isaksson (2016a, s.87) ska åtgärder tas om:   
  

1. Ett värde är utanför +/- 3s.  
2. Två följen i rad är över 2s.   
3. Sju värden i följd är över eller under centrallinjen.  
4. Sju värden i följd stiger eller sjunker – är i så kallat trend.   
 
(Isaksson, 2016a, s.87) 

  
Enligt Isaksson (2016a, s.81) när ett värde ligger utanför +/- 3s från det förväntade värdet kan 
det antas att det finns urskiljbar variation, det är därmed inte slumpen utan något särskilt som 
har hänt. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, 224) kan ett exempel på att urskiljbar variation 
vara bland annat att en maskin är felinställd. Då producerar maskinen felaktiga produkter tills 
det korrigeras. Slumpmässig variation beskriver Bergman och Klefsjö (2012, 225) istället som 
övriga orsaker som kan bidra till en mindre och naturlig spridning. Bergman och Klefsjö 
(2012, s.225) menar att om de urskiljbara orsakerna elimineras från processen och det är 
endast den slumpmässiga variationen som bidrar till spridningen, befinner processen sig i 
statistisk jämvikt och då är processen så kallat stabil.   

Kapabilitet anger grovt sätt hur duglig och stabil en process är för att klara av det som 
kunderna efterfrågar. Ju högre kapabilitetshetsindex desto mindre risk är det för att en produkt 
hamnar utanför toleransgränserna (Isaksson, 2016a, s.69). Kapabilitet kan ses som förmågan 
att uppnå ett specifikt outcome, där kapabiliteten av en process kan vara definierad så som 
naturlig förmåga producera planerade resultat. Generellt är kapabilitet av en process 
associerad med högre förutsägbarhet och mätbarhet, som i sin tur resulterar i högre kvalitet 
och produktivitet. Bergman och Klefsjö (2012, s.281) anser att kapabilitetsindex ska vara 
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större än 1,33. Enligt Röglinjer, Pöbbelbud och Becker (2012) ska en bra kapabilitetsmodell 
vara trovärdig och kostnadseffektiv. Den förbättrade kapabiliteten ska därefter resultera i en 
förbättrad mognad inom organisationen menar Dahlin (2017).   

 
2.4 Processmognad  
Enligt Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo (2017) sker det stora förändringar på 
marknaden idag vilket ställer kräver produkter, priser, service. För att uppfylla den snabba 
efterfrågan och höga kundkraven måste organisationer ha optimerade system som stödjer 
processerna. Systemen måste reducera variation till den minsta accepterade nivån för att 
kunna vara konkurrenskraftiga menar Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo 
(2017).   

Enligt Dahlin (2017) är inte länken mellan processmognad och process förbättring 
väldefinierad. Processer är beskrivna så som en central aspekt för förbättring av just 
mognadsgrad för att kunna förbättra processers prestationer. Isaksson (2016a, s.12) nämner att 
förbättring i sin tur som begrepp kan diskuteras. Enligt Isaksson (2016a, s.12) betyder 
förbättring ökat intressentvärde med kunderna som intressenter i förhållande till en minskad 
resursåtgång och skada. Isaksson (2016a, s.12) skriver att med ett fokus på mer värde och 
mindre skada kan processledning användas inom många olika syften och områden. Dahlin 
(2017) menar att det saknas klarhet i förhållandet till processer och dess teorier i form av 
förbättring för processmognad så att förbättrad prestanda ska kunna utföras inom 
organisationer. Dooley, Subra och Anderson (2001) definieras processmognad så som graden 
av hur processen är definierad, mätt, ledd och konstant förbättrad.   

Processmognad kan därmed ses som ett sätt att mäta nivån av mognad i förhållande till 
processerna för att förbättra processledningen. Isaksson (2016b) menar att därmed borde 
mätningar inom processer korrelera med processmognad men även indirekt kostnaden av 
dålig kvalitet. Processmätningssystemen skapar förutsättningar till att följa upp processer och 
kontrollera relevanta parametrar menar Isaksson (2016b). Eftersom inom kvalitetsutveckling 
bör beslut baseras på fakta bidrar mognaden av mätningar till beslutsunderlaget och därmed 
även mognadsgraden av processen. På en låg nivå av mognad och i en organisation med 
funktionell fokus kan det vara olika dimensioner av processer som har olika nivåer av mognad 
enligt Isaksson (2016b). Kundernas behov påverkar mognaden av en process vilket är en av 
anledningar till att det är viktigt att förstå processerna så att processledningen kan förbättras.   

Mognadsmodeller kan på så vis hjälpa organisationer att förstå sina processer och 
därmed även mäta samt förbättra dem. Enligt Isaksson (2016b) är låg nivå av mognad 
praktiskt sätt alltid ett tecken på ledningsproblem. Även förmågor så som viljan att förändras 
är ofta låg inom organisationer med låg mognadsgrad. Organisationer med låg mognadskrav 
kan därför behöva en drastisk förändring i ledarskapet. En låg nivå av mognad kan även tyda 
på dåliga mätningar. Enligt Isaksson (2016b) är det näst intill omöjligt att samla in fakta som 
behövs till beslutsunderlag om mognadsgraden inom processen är låg. Det är därmed även 
svårt att förutse kundfokuserad organisation med kontinuerlig förbättring utan ett bra 
mätningssystem.  På en lågnivå av mognad Enligt Dahlin (2017) kan mognadsmodeller 
användas på tre sätt:  

 
1. För att presentera och beskriva mognadsgrad.  
2. Identifiera framtida mognadsnivå och finna vägledning för hur nästa nivå ska 

uppnås.   
3. Användas för benchmarking.   
 
(Dahlin, 2017, s.14) 
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Enligt Isaksson (2016b) för att tillägga prestanda till en processnivå bör fokus ligga på 
mätningen av output. Utveckling till högre mognadsnivåer är ofta relaterade till olika effekter 
så som bättre kontroll av resultat, förbättrad för mål, kostnader och prestanda samt bättre 
effektivitet menar Isaksson och Dahlin (2016). Utvecklingen krävs för att uppnå och definiera 
mål för att förbättra ledningsmöjligheter så att nya och högre mål kan föreslås för en bättre 
prestanda.   
  
2.5 CMM  
Nordmark (1999) beskriver The Capability Maturity Model (CMM) som ett ramverk som 
beskriver olika nyckelement i en effektiv programvaruprocess. CMM arbetar på fem 
indexbaserade nivåer (Watson, 2002). Modellen beskriver en förbättringsväg för 
organisationer från en omogen och kaotisk process till en mogen samt disciplinerad sådan. 
CMM täcker rutiner för planering, konstruktion och hantering av programvaruutveckling och 
underhåll. Genom att följa modellen förbättras organisationens förmåga att möta uppsatta mål 
för kostnad, tidsplan, funktionalitet och produktkvalitet.   
  

 
 

Figur 1. Visualisering av CMM:s fem indexbaserade nivåer enligt Nordmark (1999, s.15). 

 
  

 
 

Figur 2. Varje nivås olika komponenter enligt Nordmark (1999, s.16). 
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Enligt Nordmark (1999) baseras kontinuerlig processförbättring på många små utvecklande 
steg istället för stora revolutionerande innovationer. CMM formar ett ramverk av dessa små 
steg genom fem olika mognadsnivåer som ger en grund till kontinuerlig processförbättring. 
De fem mognadsnivåerna definierar en skala för mätning av mognad i en 
organisationsprocess, för att utvärdera och uppskatta organisationens processkapacitet.  

Varje mognadsnivå innehåller en mängd processmål och när de uppfylls stabiliseras en 
komponent i processen. Varje uppnådd nivå i modellen etablerar en ny komponent i processen 
vilket resulterar i en ökad kapacitet inom organisationen (Nordmark, 1999).   

Enligt Isaksson och Dahlin (2016) finns det en nackdel med CMM. CMM är skapad 
för programvaruutveckling och kan därmed behövas skräddarsys innan den implementeras, 
beroende på område och bransch. Enligt Johnson och Brodman (2000) kan organisationer 
vara negativt inställda till CMM då det finns en attityd om att ens egna organisation är unik i 
jämförelse med andra. Johson och Brodman (2000) poängterar dock att CMM inte passar 
jämlikt alla företag, vilket är anledningen till att organisationer borde använda sunt förnuft när 
de implementerar CMM i företaget och anpassa sina egna aktiviteter enligt CMM:s mål.   
  

2.5.1 Nivå 1. Enligt Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo (2017) är i den 
första nivån av CMM är kvaliteten ostabil och sällan kontrollerad. Bergman och Klefsjö 
(2012) beskriver att på nivå 1 saknas det väldefinierade rutiner för utvecklingsprocesser. 
Enligt Nordmark (1999) saknar organisationen en stabil omgivning för utveckling i nivå 1.  

Det som utmärker för organisationer på nivå 1 är att det finns ofta problem med allt 
för stora arbetsåtaganden och med en för stor arbetsbörda som personalen inte klarar av att 
utföra. Det leder ofta till att planeringar överges eller revideras och tonvikt läggs istället på 
programmering.   

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.481) är framgångsrika processer på nivå 1 
beroende av ledarens kompetens och graden av effektivitet som finns i teamet. Enligt 
Nordmark (1999) klarar inte ens de starkaste processerna av en frånvaro av bra rutiner.   

För att komma vidare till nivå 2 inom CMM ska projektledningsprinciper 
implementeras och utvecklingsprocesser disciplineras enligt Murat de Meirelles Quintell och 
Farias de Toledo (2017).   

 
2.5.2 Nivå 2. Enligt Nordmark (1999) är de flesta av företagen i Sverige etablerade på 

nivå 2 och att arbetet kan gå till på olika sätt i en nivå 2 organisation. De organisatoriska 
kraven för att nå nivå 2 är att det finns policys på organisationsnivå som hjälper projekten att 
etablera lämpliga styrningsprocesser.   

Enligt Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo (2017) är prestationens 
repetition en egenskap inom den andra nivån. Med det menar författarna uppgifter utförs 
självsäkert och konsekvent baserat på tidigare prestationer. Murat de Meirelles Quintell och 
Farias de Toledo antyder för att komma vidare krävs det integrerade tekniska processer för att 
skapa en standardiserad och konsekvent process.   

Enligt Johnson och Brodman (2000) är projektplanering en hörnsten inom nivå 2. 
Johnson och Brodman (2000) menar att projektplanering kan fungera som vägledning genom 
nivå 2. Med hjälp av projektplanering kan arbetet beräknas, risker identifieras, bedömas och 
dokumenteras. Enligt CMM ska planering av aktiviteter ske för att uppskatta aktiviteternas 
storlek, ansträngning och kostnader så att de kan kartläggas. Normalt från ett CMM 
perspektiv ska ett projekt identifiera krävda uppgifter och sedan uppskatta storlek, tid, 
resurser och med en budget baserat på aktiviteterna. Även enligt Nordmark (1999) ska 
grundläggande projektledningsprocesser vara etablerade inom nivå två för att spåra kostnader, 
tidsåtgång och funktionalitet. Det skapar förutsättningar till att upprepa tidigare projekts 
framgångar i nya projekt med liknande uppgifter.  
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Enligt Nordmark (1999) finns det riktlinjer inom nivå 2 för hantering av projekt, hur 
de ska etableras samt procedurer för hur riktlinjerna ska implementeras. Planering och 
styrning baseras på tidigare erfarenheter från tidigare liknande projekt. Processkapaciteten 
inom nivå 2 ökas med hjälp av användning av processtyrningsdiscipliner som har varit 
grundval för projektet  

Enligt Nordmark (1999) kapaciteten för processer i en nivå 2 organisation kan 
summeras som disciplinerad därför att planeringen och kontrollen av projektet är stabil och 
tidigare framgångar kan repeteras. Processen är under noggrann kontroll av ett 
styrningssystem och följer planer som baserats på liknande tidigare projekt.  

 

 
Figur 3. Förhållandet mellan CMM:s nivåer och kapabilitetsindex enligt Isaksson (2016). 

Figuren innehåller en sjätte nivå, omogen, som inte används vanligtvis inom CMM.  

2.6 Tidigare forskning  
Enligt tidigare forskning kan CMM användas på olika sätt. Nordmark (1999) anser att CMM 
är ett sätt att arbeta med förbättring medan Isaksson (2016a, s.109) menar att CMM är ett 
verktyg för att analysera processer. Watson (2002) i sin tur menar att modellens ramverk kan 
skapa konkurrenskraftig fördel inom kvalitet.   

Dahlin och Isaksson (2016) tar i sin artikel upp att arbete med 
processmognadsmodeller så som CMM kan ske på två sätt. Dels kan processmognad 
användas för att välja och prioritera förbättringsstrategier, samt dels för att mäta mognadsgrad 
för att skapa en referensindikator. Dahlin och Isaksson (2016) menar att fokus med 
processmognadsmodeller är att antingen mäta nivån av mognad eller att mäta mognadsgraden 
för att förbättra en organisation eller dess process. Dahlin (2017) poängterar även att CMM 
kan användas för benchmarking.   

CMM har sitt ursprung inom programvaruprocesser och därav kan det krävas 
anpassning för modellen när den ska användas inom andra branscher eller områden. Dock 
antyder Dahlin och Isaksson (2016) att deras studie inte visar att det skulle finnas några 
problem med att anpassa CMM till olika processer inom olika branscher. Dahlin och Isaksson 
(2016) har forskat på att anpassa modellen både inom cementindustrin och inom sjukvården. 
Enligt studien var bemötandet av CMM svårare inom sjukvården eftersom vårdprocessen är 
styrd av byråkratiska lagar och regler. Dahlin och Isaksson (2016) menar dock att en process 
som inte är anpassningsbar kan ses som omogen.   

Johnson och Brodman (2000) lyfter en annan utmaning med CMM och det är mångas 
negativa attityd till modellen. Enligt Johnson och Brodman (2000) sker det ofta antydanden 
om att ens egen organisation är speciell, deras kunder är unika och mindre flexibla än andras, 
att organisationens projekt har olika utmaningar och att CMM inte fungerar i deras 
verksamhet på grund av olikheterna. Johson och Brodman (2000) menar att trots att det verkar 
som att CMM inte är passande till organisationen så finns det alltid affärsrelaterade krav som 
kräver CMM, så som exempelvis konkurrens på marknaden och kundkrav. CMM kanske inte 
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verkar passa för alla organisationer men modellen behöver inte heller tolkas bokstavligt 
menar Johnson och Brodman (2000). Enligt Johnson och Brodman (2000) bör organisationen 
därmed istället använda sig av sunt förnuft och anpassa CMM:s struktur efter organisationens 
aktiviteter för att bemöta CMM:s mål.   

Slutligen har Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo (2017) utfört en studie 
på en amerikans bank och hur implementering av CMM påverkade kundernas upplevelse. 
Enligt studien bidrar CMM till en upplevd förbättring bland kunderna efter modellen har 
blivit implementerad i företagets processer.   

3. Metod 
3.1 Design av studien 
Studien är genomförd med ett nära samarbete med organisationen. Utmaningen kring den 
varierande prestation var ett uttalat problem, framför allt hos ledningen. Arbetet med studien 
startade därmed att studera verkligheten och hur processen faktiskt presterade. Efter första 
anblick över mätresultaten kunde antaganden tas om processens prestation. Därefter kunde 
lämpliga teorier och litteratur kombineras med arbetet. Kombination av metodstrategier kallas 
för abduktiv ansats (Patel och Davidsson, 2011, s.24). Enligt Patel och Davidsson (2011, s.24) 
övergår den induktiva ansatsen till deduktiv ansats när studien är av abduktiv karaktär. Med 
induktiv ansats menar författarna att studiens utgångspunkt finns i verkligheten och inte i 
teorierna. Däremot när teorier blandas in och verkligheten jämförs med dem sker det en 
övergång till deduktiv ansats. 

Anledningen varför den abduktiva ansatsen valdes var för att studiens grund skulle 
baseras på mätningar. Innan de första mätningarna saknades det kännedom om resultatet och 
därmed var det nästan intill omöjligt att identifiera teori som skulle kunna vara lämplig och 
relevant, framför allt i ett senare skede. Hade studien baserats på den deduktiva ansatsen hade 
studien behövt utgå ifrån en hypotes eftersom det saknades djupare kännedom om processens 
prestanda. Hypotesen hade kunnat visa sig att vara felaktig och då hade inte ett 
förbättringsarbete kunnat fullföljas hos företaget.  

Studien hade kunnat fortsätta att fullfölja den induktiva ansatsen och skapa en egen 
verklighet och teori tillsammans med studien. Dock ansågs det att det saknades tillräckligt 
med grund till att fullfölja den induktiva ansatsen vilket kunde ha skadat studiens validitet. 
Det fanns även ett intresse om att jämföra teori med verklighet för att kunna tillämpa 
kvalitetsutveckling i arbetet och därmed blev den abduktiva ansatsen mest lämplig för arbetet.  

Studien är av kvalitativ karaktär främst på grund av att studien har ett ändamål om att 
finna samband och orsaker till processens prestation och variation. Enligt Denscombe (2018, 
s.24) har forskning med kvalitativ karaktär har en benägenhet att betrakta saker i deras 
kontext och poängtera vikten av samband mellan ett brett spektrum av faktorer. 
Analyseringen började även redan under datainsamlingen eftersom resultatet grundar sig i 
utvalda teorier, vilket är vanligt inom kvalitativa studier menar Denscombe (2018, s.25). I 
kvalitativa studier har även forskaren en stor roll. Ofta är studiens utförare inblandad i 
mätningarna och forskarens identitet så som värderingar har en betydelse när data samlas in 
och studeras (Denscombe, 2018, s.25). Studien är utförd av en enda person och därmed är 
datainsamlingen och analysen baserad på den individuella tolkningen av resultat.  

 
3.1.2 Datainsamlingsmetoder. Inspiration till strategin är grundad i hur särskilda fall 

studeras enligt Denscombe (2018). Vid fallstudier är det lämpligt att använda sig av flertal 
källor och datainsamlingsmetoder vilket ger en möjlighet till att studera fenomen från olika 
perspektiv. Fallstudier skapar förutsättningar till att förklara vad som händer men även varför 
fenomenet inträffar med hjälp av samband som förklaras genom studien.  
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Studien är en kvalitativ studie där både kvantitativ och kvalitativ datainsamling har 
använts. I studien har kombinationen av datainsamling använts för att studera resultat från 
olika perspektiv samt bekräfta den statistiska utfallet med hjälp av medarbetares åsikter i form 
av enkäter och observationer. Enligt Denscombe (2018) är kombinationen av datainsamling 
fördelaktigt framför allt när tillvägagångsättet är problembaserat snarare än teoribaserad. 
Denscombe (2018) åsyftar även att detta kan validera fynd och ge mer omfattande 
redogörelser för det som undersöks. Patel och Davidsson (2011, s.107) beskriver 
triangulering som en datainsamlingsmetod där flera insamlingssätt används. Enligt Patel och 
Davidsson (2011, s.107) kan utfallen av de olika metoderna sammanställas och vägas samman 
för att få en så fyllig bild som möjligt av situationen.  

Trianguleringens utgångspunkt var att kombinera kvantitativa mätningar, intervjuer 
och observationer som datainsamlingsmetod. Under studiens gång kompletterades 
intervjuerna med enkätfrågor eftersom tidsbristen inom företaget uteslöt möjligheten till 
intervju med samtliga medarbetare på avdelningen. Samtliga datainsamlingsmetoder förväntas 
att bilda släktskap som kan berika studien.  

3.1.2 Kvantitativ: Som ett första steg studerades kvantitativdata i form av interna 
statistiska mätningar av processen. Statistiskdata hämtades från organisationens interna 
rapportering kring månads – och veckorapporteringar om inkommande samtal, övergivna 
samtal, antal hanterade ärenden i procent och absoluta tal, åtgärdstid i sekunder och en kötid i 
antal sekunder. Datainsamlingen gäller för de tio sista veckorna av 2016, 51 veckor för 2017, 
52 veckor för 2018 och de 14 första veckorna för 2019. För år 2016 fanns det inte mer 
datalagrad än för de insamlade veckorna, likaså för år 2019. Därmed har all tillgänglig 
statistik använts till studien. Organisationen samlar kontinuerligt in data för samtliga av deras 
tjänster och därför krävdes det en sammanställning av insamlingen då den utvalda processen 
endast är i fokus. I sammanställningen fokuserades det på svarsfrekvensen i procent då 
siffrorna belyser processens prestanda och kan relateras till bemanningsprocessen. 

 

 
Figur 4. Exempelbild på sammanställning av datainsamling som gäller för den utvalda 

tjänsten. Originalrapporter skyddas av sekretess. 

Svarsfrekvensen är ett valt nyckeltal inom studien. Svarsfrekvensen har använts som ett y-
värde för att finna korrelerande orsaksfaktorer. En historisk graf för år 2016, 2017, 2018 och 
2019 skulle även belysa om prestandan påverkades av olika perioder över året. En 
utomstående faktor som misstänktes att påverka svarsfrekvensen var sjukfrånvaro. Därmed 
samlades det in kompletterande data för antal sjukfrånvarotimmar för år 2018 och de första 14 
veckorna av 2019. Tillgången till sjukfrånvarorapporter var begränsade och det krävdes 
manuellt arbete av en person på planeringsavdelningen för att sammanställa statistiken. 
Därför valdes endast utfall från 2018 och 2019 användas i studien.  

Efter sammanställning av data beräknades medelvärden ut för alla faktorer, först varje 
år för sig men sedan även varje vecka för sig. Medelvärdena kunde sedan jämföras och sättas i 
relation med de uttalade målvärdena för tjänsten hos företaget. 

När en generell översikt var skapad utfördes det en graf på samtlig veckostatistik för 
att identifiera variation. Prestationen i procent presenterades på y - axeln och numret på 
veckorna på x-axeln för att kunna se om prestationen förändrades drastiskt vid specifika 
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veckor eller över tidsperioder. Grafens syfte var att skapa möjlighet att visualisera om 
variationen var urskiljbar eller slumpmässig.  

För att studera variationen vidare utfördes även en liknande graf för medelvärden av 
samtliga veckor. Medelvärden för varje vecka skapade en tydligare presentation av toppar och 
dalar vid specifika perioder och veckor. Grafen av medelvärden hade ett syfte om att 
eliminera externa avvikelser och belysa variationens beteende över tid. Medelvärdena hade 
även ett syfte om att skapa förutsättningar till slutsatser om det fanns urskiljbar variation inom 
processen.  

Varje faktors variation studerades även var för sig för att se hur de presterade i 
förhållande till veckorna, uttalade målvärdena och hur stor variationen var. Genom att studera 
och visualisera faktorerna var för sig blev det enklare att identifiera urskiljbar och 
slumpmässig variation även in dem samt dra paralleller till prestationen.  

3.1.3 Intervjuer och enkäter. För att kunna identifiera möjliga orsaker som eventuellt 
förklarade variationen och kompletterade det statistiska utfallet utfördes det både intervjuer 
och enkätfrågor. Intervjuerna vad inspirerade av Patel och Davidssons (2011) sätt att utföra 
kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer alltid har 
låg grad av strukturering, vilket betyder att intervjuaren ger utrymme för respondenten att 
svara med egna ord. 

Intervjuerna har varit i form av personliga intervjuer med två olika strukturer: 
semistruktur och utan struktur, så kallade ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2018, s.269). 
Intervjuer med handledare har varit i form av ostrukturerade intervjuer då information har 
framkommit främst under planerade avstämningsmöten när diskussioner har ägt rum. Enligt 
Denscombe (2018, s.269) vid ostrukturerade intervjuer introduceras ett ämne och att 
intervjuandes roll är att sätta igång tankar kring ämnet men att ingripa så lite som möjligt så 
att respondenten kan utveckla sina idéer och fullfölja sina egna tankegångar.  

 
Tabell 1. Sammanställning av antal genomförda intervjuer och enkäter. 

Antal Typ av intervju Respondent 
2 Semistrukturerade intervjuer Teamledare 
1 Semistrukturerade intervjuer Team Manager 
16 Ostrukturerade intervjuer Handledare 
5 Enkätfrågor Medarbetare 

 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen och frågor 

som ska behandlas och besvaras (Denscombe, 2018, s.269). Intervjuaren är fortfarande 
flexibel med ordningsföljden av frågorna samt ger utrymme till respondenten att utveckla sina 
svar. Intervjueda med ledarna har varit i form av semistrukturerade intervjuer. De två 
intervjuerna hade ett syfte om att besvara specifika frågor men även ett syfte om att ledarnas 
åsikter skulle lyftas fram varför det krävdes det utrymme för diskussion, tankegångar och 
följdfrågor.  

Teamledaren som intervjuades är ledare över avdelningen som studien utförs på. I 
intervjun behandlades frågor om teamets bemanning, upplägg av arbetsrutiner, förväntningar 
på prestationen och målvärdena som de arbetade med. Team Managern som intervjuades 
tillhör inte teamet men har tidigare utfört prognoser och beräkningar av tjänstens leverans. 
Under intervjun studerades hans beräkningar och analyser samt frågor om processens 
prestation och förbättringsmöjligheter diskuterades. Syftet med intervjun med Team 
Managern var att skapa en djupare förståelse för variationen och hur bemanningen hanteras 
idag efter faktureringsperioder.  
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För att få medarbetarnas synvinkel på situationen sändes det ut enkäter via en mejltråd 
som finns för avdelningen. Tråden innehåller all ordinarie personal men även extra 
timanställda som har varit länge inom teamet eller är ofta på plats. Enkäterna blev den 
enklaste metoden att snabbt samla in fakta eftersom avdelningen hade en väldigt hög 
arbetsbelastning och hade dåligt med tid för intervjuer. Medarbetarna fick en vecka på sig att 
svara på fem öppna frågor. Öppna frågor är frågor där respondenten själv får formulera svaret, 
dess längd och innehåll (Denscombe, 2018). Enligt Denscombe (2018) brukar dem öppna 
frågorna vara korta och svaren långa. Fördelen med öppna frågor enligt Denscombe (2018) är 
att svaren ofta återspeglar respondentens synpunkter eftersom det finns utrymme att använda 
sina egna ord. Frågorna var inspirerade av det utfallet som det statistiska resultatet visade och 
frågorna som behandlades under intervjuerna. De öppna frågorna kompletterades med 
nyckelord för att inspirera respondenten. Frågornas syfte var att identifiera samband mellan 
intervjuer, observationer och statistiskt utfall utifrån den arbetshypotesen som hade skapats 
efter sammanställningen av det statistiska resultatet. Enkätfrågorna presenteras i bilaga 1. 

I mailtråden finns det 20 mottagare med teamledaren och extra medarbetare inräknade. 
De 14 ordinarie medarbetare förväntandes att besvara enkäterna men endast fem svar mottogs. 
Enkäterna var helt anonyma men många valde att mejla tillbaka enkäten i samma 
konversation. En möjlighet gavs till att skriva ut blanketten och placerade dem i ett specifikt 
fack på arbetsplatsen. De enkäterna som mottogs via mejl skrevs ut i pappersform för att 
behålla anonymiteten så att inga direkta kopplingar till svar och person skulle kunna dras.  
Enkätsvaren studeras var för sig och uttalanden kring varje fråga sammanställdes för att finna 
likheter och skillnader mellan svaren Likheter sammanställdes och beräknades för att sedan 
kunna jämföra utfallet med dem andra datainsamlingsmetoderna.  

3.1.4 Observationer. För att få en verklig uppfattning om hur arbetsbelastningen såg 
ut på avdelningen utfördes det även åtta observationer och stickprov. Observationerna 
utfördes i samband med arbetspass på företaget där stickprov på antal närvarande medarbetare 
togs. Fältanteckningar användes för att notera stickproven och övriga specifika händelser, 
exempelvis avdelningsmöten. För observationerna har en avsattplats på kontoret använts.  

Observationerna kan jämföras med vad Denscombe (2018) kallar för deltagande 
observationer i den naturliga miljön. Enligt Denscombe (2018) inom observationer i den 
naturliga miljön ska observatörens roll vara dold för de flesta i miljön då rollen är vald för att 
medge observation utan att påverka den naturliga miljön. Observationerna planeras att utföras 
i samband med egna arbetspass för att observationerna ska vara dolda för resterande av 
medarbetarna så att den naturliga arbetsmiljön inte störs. Om medarbetarna fortsätter att agera 
som vanligt blir observationerna mer realistiska än om det finns kännedom om att en studie 
utförs och någon ändrar sitt arbetssätt. Den naturliga arbetsmiljön har inte skadats trots att 
teamet har känt till studien då en parallellt pågående anställning har nyttjats. Det har därmed 
varit naturligt att besöka avdelningen, ställa frågor och delta under möten och andra aktivitet.  

Observationer utfördes även i samband med ett månadsmöte, ett möte om 
förbättringsarbete och utbildning om förbättringsarbete. Deltagandet i månadsmötet skedde 
med ett syfte om att se hur prestationen av processen kommunicerades inom teamet och dels 
hur kommunikationen av arbetet sker inom teamet. Deltagandet för mötet om ständiga 
förbättringar skedde med av att bekräfta hur förbättringsarbete sker idag inom teamet. Bland 
annat om gemensamma uppfattningar och arbetssätt var förankrade i teamet eller inte. 

Det hölls även en utbildnings genomgång för nyanställda om ständiga förbättringar 
och hur man använder arbetssättet hos företaget. Observationer utfördes genom aktivt 
deltagande i utbildningen. Teamledaren höll i en genomgång om hur arbetet ska ske inom hela 
företaget, vad man ska tänka på samt vad som är syftet med förbättringsarbetet.  
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3.2 Dataanalys 
3.2.1 Kapabilitet, regression och SPS. För att finna orsaker till variationen i 

mätningarna söktes det samband mellan de olika faktorerna: inkommande samtal, 
hanteringstid, wrap-up tid och sjukfrånvaro. Ett sätt att studera samband är att använda sig av 
sambandsdiagram. Sambandsdiagram visar hur egenskaper varierar beroende på värdet av 
bakgrundsvariabeln (Bergman och Klefsjö, 2012, s.248). Enligt Bergman och Klefsjö (2012, 
s.248) kan bakgrundvariabelns variation förklara variationen hos egenskaperna vilket i så fall 
tyder på en god grund till förbättringsmöjlighet. Enligt Karam och Noory (2017) kan 
regressionsanalyser användas för att studera förhållandet mellan variabler. Enkel linjär 
regressionsanalys används när ett samband mellan x och y värden antas vara linjärt. Enkel 
linjär regression har använts bland annat för att studera förhållandet mellan processens 
prestation och sjukfrånvaro som anges i bilaga 3. Statistiken studerades även med hjälp av 
multipel regressionsanalys. Multipel regressionsanalys är en förlängning av en enkel linjär 
regressionsanalys enligt Karam och Noory (2017). En multipel regressionsanalys kan används 
för att förutsäga värdet av en variabel baserad på två eller flera variabler. Det är fördelaktigt 
att använda sig av multipel regressionsanalys när det finns flera faktorer som har en inverkan 
på undersökningen menar Karam och Noory (2017).  

Samband för regressionsanalysen söktes först och främst mot prestationen av 
processen men även för veckorna. Syftet var att dels finna orsaker som tydligt påverkade 
prestationen men även för att försöka finna samband om avvikelser sker vid speciella 
tidpunkter på året.  

För att analysera mognaden av processen användes kapabilitetsanalys och SPS. 
Kapabilitetanalys utfördes för processens prestation, hanteringstid och wrap-up tid för att 
beräkna kapabilitetsindex som sedan kunde sättas i relation till CMM:s mognadsnivåer. För 
kapabilitetsanalys krävs det toleransgränser som beräknades med hjälp av Isakssons (2016a, 
s.81) princip. Isakssons princip användes eftersom det i dagsläget saknas tydliga 
toleransgränser som är definierade av företaget. Verktyget valdes att användas ändå för att få 
en uppskattning av processnivån. SPS med hjälp av styrdiagram gjordes för att analysera och 
visualisera utfallet. Med hjälp av styrdiagram kunde utfallets beteende studeras och slutsatser 
om urskiljbar och slumpmässig variation tas. Styrdiagrammet visualiserade även om det fanns 
avvikelser eller trender inom processen. Utfallet analyserades därefter med grund i Isakssons 
(2016a) principer om variation, avvikelser och kontrollåtgärder.  

3.2.2 Innehållsanalys. För att analysera intervjuer, enkäter och observationer har en 
innehållsanalys tillämpats. Enligt Denscombe (2018, s.402) kan innehållsanalys användas för 
att kvantifiera innehåll i texter. Urvalet av texten bryts ner och sedan kategoriseras. 
Intervjuerna och observationerna var dokumenterade i form av fältanteckningar. Enligt 
Denscombe (2018, s.286) är fältanteckningar ett sätt att hantera dokumentation om 
förutsättningar till exempelvis ljudinspelning saknas eller om känslig information hanteras. 
Fältanteckningar ger då möjlighet att utföra anteckningar under eller efter intervjun eller i 
samband med en observation.  

Enkäterna lästes var för sig och antalet liknande uttalanden beräknades och 
sammanställdes. Även uttalanden som beskrevs som orsak till påverkandet av processens 
prestation eller bemanning togs i beaktande. Även anteckningarna från observationerna och 
intervjuerna sammanställdes och kategoriserades under samma kategorier som enkätfrågorna 
för att finna gemensamma faktorer.  

3.2.3 Släktskapsdiagram. Till sist ritades ett släktskapsdiagram för de olika 
datainsamlingsmetoderna. Ett släktskapsdiagram illustrerar associationer snarare än logiska 
samband mellan problem och olika data enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.486). 
Diagrammet är fördelaktig för att strukturera stora mängder av verbaldata exempelvis i form 
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av åsikter inom grupper där det finns naturlig släktskap. Släktskapsdiagrammets syfte var att 
visualisera samband mellan de olika datainsamlingarna för att sedan där efter att finna 
potentiella orsaker till problemet och variationen.  

3.3 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet är huruvida mätningar görs i en studie och om de är tillräckligt noga mätta för att 
presenteras i resultatet medan validitet är mått på huruvida om mätningarna är av rätt typ och 
tillförlitliga i förhållande till syftet (Patel och Davidsson, 2011, ss. 102–103.). För att öka 
validiteten i studien har flera olika datainsamlingsmetoder använts. Deltagare i studien har 
olika positioner och arbetsuppgifter inom tjänsten. Insamlingen av information har breddats 
för att skapa förutsättningar till ett så övergripande och brett perspektiv som möjligt.  

Inom tillförligheten kan dock stickprov ifrågasättas som metod bland observationerna. 
Stickproven som är tagna för att jämföra den planerade bemanningen med den verkliga 
bemanningen tar inte hänsyn till om någon av personalen är iväg på möte eller inte närvarande 
på arbetsplatsen på grund av arbetsrelaterade orsaker. För att försäkra stickproven har dem 
jämförts med dagliga statusmejl för att kontrollera om någon saknas exempelvis på grund av 
vård av barn. Sjukfrånvarostatistiken hade möjligen kunnat jämföras med rapporter från HR 
avdelningen för att försäkra hur många frånvarotimmar varje medarbetare verkligen hade.  

Veckostatistiken har även kommit till skada när dem interna filerna har öppnats på 
olika datorer samt att sammanställningen har skett manuellt av både handledare och studiens 
utförare. En del av veckorna hade kopierats felaktigt i sammanställningen. All felaktiga data 
gick inte att återställas eller kompletteras men de var så pass få till antalet att det inte anses 
påverkan på det faktiska resultatet.  

3.4 Etiska ställningstaganden 
3.4.1 Samtycke och information. Samtycke för samarbetet med organisationen 

inhämtades med hjälp av handledaren. Avdelningen har känt till studien redan från start 
eftersom en pågående anställning har skett parallellt med studien. Medarbetarna kan dock ha 
haft svårigheter med att skilja på när närvaro har varit grundat sig på studien eller det 
vardagliga arbetet. Medarbetarna har visat intresse och engagemang till studien. Vid 
deltagandet i studiesammanhang så som enkäter och intervjuer har medarbetarna fått delta 
frivilligt och vara anonyma. I enkäterna gavs ingen möjlighet till att ange namn men en del av 
medarbetarna har valt att mejla sina svar och därför har koppling till namn kunnat tas. Varje 
mejl skrevs ut så att inga personliga antaganden skulle påverka analysen. Ingen deltagare har 
dragit sig ur studien. 

3.4.2 Konfidentialitet. Med samtycke från handledaren fanns det inga krav om 
anonymitet eller sekretess i studiesammanhang. Vid ett senare skede uppkom det önskemål 
från ledningen att arbetet skulle total anonymiseras men ingen av deltagarna har krävt 
anonymitet. Vid en av intervjuerna har interna beräkningar studerats som är sekretessbelagda 
och därmed kommer dem inte att presenteras visuellt i rapporten. Även genom den parallellt 
pågående anställningen finns det specifika sekretessgrad vilket är anledningen till att 
slutrapporten kommer att hanteras konfidentiellt.  

3.4.3 Nyttjande. Endast har haft tillgång till enkäter och material från intervjuer samt 
observationer. Kvantitativa data har diskuterats och beräknats tillsammans med handledare 
och ämnesgranskare. Resultat av samtligt material har diskuterats med berörda. 

3.4.4 Objektivitet. En pågående anställning har skett parallellt med studien. 
Anställningen som har pågått under en längre period har bidragit till förkunskaper och 
förståelse inom ämnet. Rollen för anställningen är telefonist inom kundtjänsten vilket i sig har 
ingenting med styrning av processen och göra. Den tidigare relationen till företaget har 
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bidragit medarbetarnas engagemang och stöd till studien. Bland annat har teamledaren visat 
stort intresse för arbetet och bidragit med resurser i form av tid, åsikter och externa kontakter. 
Kommunikationen har därför förenklats mellan olika parter inom organisationen och det har 
inte funnits ett beroende av handledaren. Den pågående anställningen har också bidragit till 
att deltagande observationer har kunnat utföras i en naturlig miljö eftersom avdelningen har 
uppfattat besöken och deltagandet som väldigt naturligt.  

Dock har det varit en utmaning att inte hamna i ett tunnelseende på grund av tidigare 
erfarenheter inom arbetet. Det har bland annat inte funnits ett behov av att ifrågasätta 
arbetssätt, uttryck eller ställningstaganden. Även bland intervjuer och deltagande 
observationer har anteckningar varit en utmaning att fullfölja eftersom deltagandet i sig har 
varit naturligt för båda parter. Varför alltid utrymme har skapats för sammanställning av 
anteckningar efter möten. 

För att undvika att egna erfarenheter ska påverka arbetet har all möjlig datainsamling 
anonymiserats samt problemformuleringens riktning styrs bort från dem tidigare 
arbetsuppgifterna. Både handledare och ämnesgranskare har varit delaktiga i beslutsfattandet. 
Handledaren har haft det avgörande ordet.  

4. Resultat 
Avsnittet nedan kommer att presentera resultatet som har framkommit under datainsamlingen. 
Varje frågeställning besvaras var för sig. Processens prestation har studerats med hjälp av 
statistiskt utfall och uttalanden av medarbetare och ledare inom tjänsten. Hur processens 
prestation och mognagdsgrad kan förbättrats har studerats med hjälp av teorier från 
kvalitetstekniken.  

4.1 Hur presterar processen i dagsläget?  
4.1.1 Kvantitativa mätningar. Svarsfrekvensen, som är huvudnyckeltal beror på hur 

många samtal det är som kommer in och hur många som besvaras som i sin tur är direkt 
beroende av hur många personer som arbetar inom tjänsten och med vilka resurser.  Finns det 
ingen som kan svara i telefon eller finns det inga resurser går det inte heller att prestera. 

Ett första steg var att studera variationen inom prestationen. Grafen över prestationen 
för dem sammanställda veckorna för år 2016, 2017, 2018 och 2019 visar stora variationer (se 
figur 5). Vid två tillfällen, i början av grafen som presenterar de första veckorna varje år och i 
slutet av grafen som presenterar slutet av året, sker det nedgångar i prestationen. Grafen har 
ett högsta värde på 106 procent, vilket kan antas vara en felmätning som visar en 
överprestation eftersom prestationen ska inte kunna överstiga 100 procent. Den lägsta 
prestationen är 59 procent. Det skiljer sig därmed 47 procentenheter mellan prestationerna. Ett 
medelvärde på alla prestationer är 88 procent vilket är lägre än det uttalade målvärdet på 90 
procent. Målvärdet innebär att 90 procent av de inkommande samtalen ska besvaras. 
Målvärdet kan kompletteras med ett eget målvärde för variationen. Variationen idag har en 
standardavvikelse på 8,3. Standardavvikelsen kan användas för att beräkna styrgränsen enligt 
Isakssons (2016a) princip. Förslag till styrgränsen beräknas med formeln nedan med x som 
medelvärde. 

Formel: x (+/-) 3s  

Under styrgräns (US): 88– (3 * 8,3) = 63 

Övre styrgräns (ÖS): 88 + (3 * 8,3) = 113 

Eftersom 113 är en överprestation ställs den övre styrgränsen på 100 procent.  
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I grafen kan därmed urskiljbar variation antas då värden hamnar utanför styrgränserna samt 
att det kan uppfattas trender. Med trender menas det systematiskt följande upp och nedgångar.  

 

Figur 5. Graf över variationer i prestationen för år 2016, 2017, 2018 och 2019 med 
styrgränserna US: 65 och ÖS: 100. 

Studeras variationen vidare med hjälp av en graf över medelvärdena för veckorna som 
presenteras i figur 6 så sjunker prestationen varje år mellan veckorna 7 och 13. En 
överprestation sker även varje år vid vecka 24 där en uppåtgående trend under perioden vecka 
23 och 25 pikar. Utöver det faller prestationens utfall slumpmässigt med nedåtgående trend 
ungefär var fjärde vecka vilket kan antas vara faktureringsperioden. 

 

Figur 6. Graf över medelvärdet av variationerna över tid. Medelvärdet har en 
standardavvikelse på 6 s vilket ger US: 70 och ÖS: 100.  

Studeras orsakerna till variation som påverkar prestationen ser man framför allt att wrap-up 
tiden pikar kring vecka 24 och är något högre i slutet av året. Hanteringstiden sjunker däremot 
drastiskt kring vecka 24. Därefter ökar hanteringstiden vid slutet av året. Variationen kring 
inkommande samtal varierar systematisk och det är tydligt att faktureringsperioden som 
inträffar var fjärde vecka påverkar leveransen. I början av året är samtalsmängden större och 
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därefter sjunker den mot sommaren. Inom sjukfrånvaron finns det stor variation. Variationen 
för sjukfrånvaro som presenteras i figur 8 visar att i perioden vecka 7 till 13 är sjukfrånvaron 
60 timmar. Kring vecka 24 är sjukfrånvaron uppe på 80 timmar. Sjukfrånvaron ökar mot 
slutet av året. 

Orsakerna kan även studeras med hjälp av medelvärden. Ett riktvärde för hanteringstid 
är placerat på 284 sekunder. Värdet finns i de interna rapporteringarna och är satt år 2015 
enligt intervjun med handledaren. Målvärdet har inte ändrats därefter på grund av höga 
kostnader och att nya system som ska implementeras i företaget enligt Teamledaren. 
Medelvärdet för hanteringstiden är mätt upp till 321 sekunder vilket är högre än målvärdet (se 
figur 7).  

Medelvärdet för inkommande samtal är 1173 i veckan enligt figur 10. Det finns ett 
tydligt samband mellan prestationen och antalet inkomna samtal som presenteras i bilaga 2.  
Ju fler samtal det kommer in desto sämre bli prestationen. Enligt Teamledaren finns det 10 
personer i teamet som tar samtal och varje person ska ta ungefär 200 samtal i veckan. Därmed 
ska teamet kunna ta ungefär 2000 samtal i veckan grovt beräknat. Enligt Team Managern är 
den effektiva arbetstiden idag 5 timmar per dag.   

Wrap-up är tilläggstiden efter samtalet där samtalets utfall dokumenteras. För wrap- 
up tid så finns det en rekommendation i telefonisystemet på 120 sekunder. Idag ligger snittet 
på 132 sekunder enligt beräkningarna för medelvärden i figur 9. Snittet är därmed högre än 
den rekommenderade tiden. Wrap-up tiden är beräknad även in i hanteringstiden. 

Medelvärdet för sjukfrånvaro är 24 timmar i veckan. Den effektiva arbetstiden för 
varje medarbetare enligt Team Managern är 5 timmar per dag. Avdelningen har 14 anställda 
vilket betyder att teamet tillsammans har 350 effektiva arbetstimmar i veckan. Det betyder att 
i snitt finns det 7 procents sjukfrånvaro i veckan. Studeras regressionsanalysen för 
sjukfrånvaro och prestation så saknas det ett tydligt samband. Regressionsanalysen 
presenteras i bilaga 3.  

 

Figur 7. Variation för medelvärdet av hanteringstid. Hanteringstiden sjunker vecka 25 vilket 
betyder att samtalstiden är kortare under perioden. Samtalslängden kan variera beroende på 

kundernas frågor.  
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Figur 8. Variation över medelvärden för sjukfrånvaro år 2018 och 2019. Vård av barn är 
inräknat i sjukfrånvarotimmarna. Ingen ökning kan identifieras i början av året trots att 

prestationen sjunker mellan vecka 7 och 13.  

 

Figur 9. Medelvärden för wrap up tid veckovis för år 2016, 2017, 2018 och 2019. Grafen 
beskriver tiden för dokumentation av ärenden efter varje avslutat samtal.  

 

Figur 10. Medelvärden av inkommande samtal veckovis för år 2016, 2017, 2018 och 2019. 

Tabell 2. Tabell över medelvärden och målvärden. 

Faktor Medelvärde Målvärde 
Prestation 88% 90% 
Hanteringstid 284 sekunder 312 sekunder 
Wrap up tid 132 sekunder 120 sekunder 
Inkommande samtal 1173 stycken 2000 (antydd kapacitet) 
Sjukfrånvaro 24 timmar  

 

 



19 
 

För att visualisera hur utfallen av processen varierar har styrdiagram använts som presenteras 
i figur 11. Enligt Isaksson (2016a, s.87) ska kontrollåtgärder tas om utfall hamnar utanför 
styrgränserna eller om sju värden i rad hamnar över eller under medelvärdet. I styrdiagrammet 
kan totalt fem värden noteras hamnar utanför toleransgränserna. Två av dem är en 
överprestation som hamnar utanför 100 procent vilket kan antas vara interna mätfel. Även vid 
två tillfällen sker det trender där över sju värden i rad hamnar över eller under medelvärdet. 

 

Figur 11. Styrdiagram som visualiserar utfallet av prestationen och avvikande värden. Övre 
graf visar varje mätnings individuella värden. Grafen under visar på variationens storlek 

emellan de individuella mätvärdena.  

4.1.2 Innehållsanalys. I enkäterna är det fem av sex personer som uttalar sig om att de 
är underbemannade, framför allt under faktureringsperioden. I enkäterna finns det skilda 
meningar om vad som är de faktiska riktlinjerna för hanteringstider. En person anser att det är 
tre minuter medan en annan anser att det är över fyra minuter. Ett tredje förslag är på tid två 
minuter. Wrap-up tiden uppskattar samtliga till två minuter. En antyder att det behövs 
anställas fler för att kunna bemöta hela leveransen eftersom de är för få idag. En annan menar 
att administrativa arbetsuppgifter skjuts upp till senare när leveransen på telefon inte kan 
besvaras. Enligt enkäterna kan även samtalens karaktär påverka handläggningstiden och 
prestationen. Är samtalen svåra i karaktär kan det påverka ens humör och energi. Schemat 
anses inte vara optimalt eftersom telefonin kräver så pass mycket energi och att fyra timmars 
pass blir helt enkelt för tunga, framför allt då om andra är sjuka eller samtalen är svåra att 
hantera.  

Enligt intervjun med Team Managern inkommer det fler samtal än bemanningen kan 
ta emot idag under faktureringsperioden. Enligt en av enkäterna varierar arbetsbelastningen 
väldigt mycket då det under faktureringsperioden är det stressigt, men däremot kan det vara 
väldigt lugnt när faktureringsperioden är över. Team Managern menar att det finns ett 
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överflöd som inte går att bemöta i dagensläge under faktureringsperiod. Ett önskemål från 
handledaren har varit att leveransen fördelas över flera team men Team Managern åsyftar att 
det inte finns utrymme i andra team att ta emot flera arbetsuppgifter. Enligt Team Managern 
saknas det idag förutsättningar till att hantera leveransen. Därmed bör kommunikationen kring 
mål och riktlinjer hanteras med försiktighet eftersom det kan stressa medarbetarna även mer. 
Team Managern menar att processen idag har stora variationer och att processen är svår att 
stabilisera.  

Åtta observationer utfördes på avdelningen och vid fem av tillfällena saknades det full 
ordinarie bemanning. Saknaden av personal behöver inte endast bero på sjukfrånvaro utan 
även av vård av barn, utbildning och möten. Enligt observationerna har vid tre tillfällen en 
person varit borta på grund av vård av barn och vid ett tillfälle har en medarbetare endast 
arbetat halvdag.   

Observationer utfördes även i samband med teamets möte om ständiga förbättringar 
som ska ske veckovis. Mötena om förbättringsarbeten prioriteras ofta bort och skjuts fram 
enligt egna observationer. Under observationen noterades att det saknas samsyn om hur 
arbetet ska ske kring ständiga förbättringar. Arbetssättet implementerades i företaget för flera 
år sedan och det är flera av medarbetarna som inte har följt upp arbetssättets funktion och 
rutiner sedan dess. Arbetssättet misstänkes ha uppdaterats sedan dess eftersom dem nyare 
medarbetarna använder sig bland annat av en annorlunda rutin med A3: or. Många av 
förbättringsområdena som var fördelade som personliga uppgifter på förbättringstavlan sköts 
upp då dem ansvariga personerna hade inte hunnit klart med uppgiften eller överhuvudtaget 
inte ens påbörjat arbetet.  

Deltagande observationen utfördes slutligen i samband med ständiga förbättringar 
utbildningen för nyanställda. Utbildningens huvudsyfte var att förklara arbetssättet med 
PDSA cykel. Ingen person som var utbildad inom kvalitetsutveckling var på plats utan 
teamledaren höll själv i utbildningen. Arbetssättet med PDSA cykeln är enligt observationen 
egen modifierad för företaget. Inom förbättringsarbeten ska även ett arbetssätt med A3 ingå 
och fem varför. Enligt teamledaren är en uppgift avslutad med PDSA cykeln när A:3an är 
slutför och klar. Det saknas därmed uppföljning för avslutade ärenden och 
förbättringsområden. Innehållsanalysen presenteras i figur 12.  
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Figur 12. Släktskapsdiagram över innehållsanalysen. Släktskapsdiagrammet visar samband 
mellan uttalanden, statistiskt utfall och observationer.  
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4.2 Vilken mognadsgrad i förhållande till CMM har processen?  
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.281) ska en process kapabilitetindex vara så hög som 
möjligt och högre än 1,33. Enligt Isaksson (2016b) befinner sig en process på nivå 1 om 
kapabiliteten är omkring 0,7 och på nivå 2 om kapabilitetsindex är på 1,0. Ju högre 
kapabilitetsindex desto mindre risk är det för att en produkt hamnar utanför styrgränserna 
menar Isaksson (2016a, s.69).  

 

Figur 13. Kapabilitetsanalys för processens prestation. 

Eftersom det saknas styrgränser för processen idag har Isakssons (2016a, s.81) princip 
använts för att identifiera möjliga styrgränser så att en jämförande bild till processmognad kan 
skapas. Studeras prestationen för processen med hjälp av kapabilitetsanalys får processen ett 
kapabilitetsindex på 0,7 som presenteras i figur 13. Värdet är lägre än 1,33 som Bergman och 
Klefsjö (2012, s.281) anser är en duglig process. Följs Isakssons förslag som presenteras i 
figur 3 befinner sig ett kapabilitetsindex på 0,7 på den initiala nivån vilket är nivå 1 inom 
CMM. 

Orsaksfaktorernas kapabilitet kan även studeras eftersom de har en direkt påverkan på 
prestationen. Hanteringstid och wrap-up tid är aktiviteter inom processen som påverkar 
styrningen och processens prestation. Både hanteringstid (figur 14) och wrap-up tid (figur 15)  
har  kapabilitetsindex Cp på 0,99.  Enligt Isaksson ska ett kapabilitetsindex vara på 1,0 för 
nivå 2, vilket betyder att både hanteringstid och wrap- up tid tillhör även den första nivån.  
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Figur 14. Kapabilitetsanalys för hanteringstid. 

 

Figur 15. Kapabilitetsanalys för wrap up tid. 
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4.3 Hur kan processmognaden förbättras? 
Eftersom styrningen inom processen inte är uppdaterad kan förslag till styrning hämtas från 
teorier om processer och processtyrning. Styrningen för den utvalda processen har hittills 
blivit mätt men inte uppföljd eller styrd därefter. Det är få som känner till hur mätningarna ser 
ut och enligt enkäterna följer medarbetarna dem gamla riktvärdena. 

Hur processen ska styras beror på nivån av processensmognad och vilka förankrade 
arbetsmetoder det finns i dagsläget hos organisationen. Grundläggande processarbete grundar 
sig på förutsättningar till att visualisera, styra och förbättra den utvalda processen. Enligt 
Dahlin (2017) är det bland annat viktigt att känna till vart processen börjar och slutar samt 
vilka aktiviteter och rutiner som tillhör processen. Förslagsvis kan processen kartläggas och 
dokumenteras bland annat genom flödesscheman. Enligt Isaksson (2016a, s.70) ska processer 
vara effektiva, produktiva och flexibla och med det menar han: 

 
Effektiva: Göra rätt sak. 
Produktiva: Göra rätt sak på rätt sätt. 
Flexibla: Kunna ställa om snabbt när intressekraven ändras.  

 
(Isaksson, 2016a, s.70) 

 
Det finns olika arbetssätt med att arbeta med processer och processledning beroende på vilket 
syfte som ska uppnås. Enligt Isaksson (2016a, s. 92) finns det tre angreppssätt som även tillför 
att väcka intresse för en bredare tillämpning av processarbete utöver ett framgångsrikt arbete. 
De tre angreppsätten enligt Isaksson (2016a, s.92) är: 
 

1. Skapa ledningsstruktur som är mera processorienterad. 
2. Att förbättra processprestanda. 
3. Att göra människor med processorienterade i sitt dagliga arbete.  

 
(Isaksson, 2916a, s.92) 

Processorienterad ledningsstruktur kan exempelvis skapa förutsättningar till kontinuerligt 
arbete kring processer och deras förbättring. Eftersom det idag saknas bland annat 
kartläggningar av företagets processer kan initiativ från ledningen till att bli mer 
processorienterade skapa utvecklingspotential. Kan processorienterat arbete förankras i det 
dagliga arbetet blir avvikelser lättare att upptäcka och åtgärdas.  

En hörnsten inom den offensiva kvalitetsutvecklingen är att basera beslut på fakta 
vilket Bergman och Klefsjö (2012, s. 43) menar att besluten ska vara baserade på 
verkligheten. Verkligenheten eller nuläget kan mätas genom att studera relevanta mätningar 
och sedan använda dem som beslutande beslutsunderlag. Styrningen i sig ska baseras på 
mätningar där mätvärden ska jämföras med riktvärden så att kontrollåtgärder kan tas ifall 
avvikelser uppstår (Isaksson, 2016a, s.54). När ett värde ligger utanför +/- 3s från det 
förväntade värdet och är därmed utanför styrparametrarna sker urskiljbar variation menar 
Isaksson (2016a, s.69). Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.224) kan urskiljbar variation 
bero bland annat på en felinställd maskin eller felstyrning av process. Urskiljbar variation kan 
uppstå vid hög sjukfrånvaro om vardagligt arbete måste skjutas fram. Incidenter vid 
fakturautskick kan även skapa en ökning till samtalsleveransen som är avvikande.  
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Inom CMM innehåller varje mognadsnivå en mängd processmål och när de uppfylls 
stabiliseras en komponent i processen (Nordmark, 1999). Varje uppnådd nivå i modellen 
etablerar en ny komponent i processen vilket resulterar i en ökad kapacitet och därmed kan 
aktiviteter skapas inom dem olika processmålen för nivån. 

Processen befinner sig på nivå 1 och därmed kan förslagen utifrån Murat de Meirelles 
Quintell och Farias de Toledo (2017) forskning användas. Murat de Meirelles Quintell och 
Farias de Toledo (2017) föreslår att projektledningsprinciper ska implementeras i processen 
för att komma vidare till nivå 2. Enligt Nordmark (1999) klarar sig inte ens de starkaste 
processerna sig utan väldefinierade rutiner. Hon antyder även att för att nå nivå 2 finns det 
organisatoriska krav så som att det finns policys som hjälper till att etablera lämpliga 
styrparametrar. 

För att processmognaden ska ökas och nästa nivå inom CMM uppnås måste 
organisationen strukturera och stabilisera processen (se tabell 3 för förslag). Struktur kan 
exempelvis skapas genom processkartläggning. Genom kartläggning kan processens 
aktiviteter, gränssnitt och syfte identifieras och definieras. En tydlig processkarta ger 
hänvisningar till vilka resurser som krävs, hur arbetsrutiner kan se ut samt vem som är 
ansvarig för processen. Det förenklar ledningen av processen men även skapar förutsättningar 
för medarbetare att förstå processen så att de kan identifiera förbättringsmöjligheter. För 
stabilisering av processen bör organisationen studera processens standardavvikelse och 
implementera styrparametrar.  

 

 
 
Figur 16. Förslag till kartläggning av processen att besvara kundsamtal enligt Egnells modell 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.458). Output av processen kan mätas med bland annat 
föreslagna nyckeltal. 

5. Analys  
Analysavsnittet kommer att förklara innebörden av resultatet med hjälp av de utvalda 
teorierna i kapitel 2. Varje frågeställning analyseras var för sig men med hänsyn till resultatet 
av samtliga frågeställningar.  

5.1 Hur presterar processen i dagsläget? 
Beslut och antaganden är baserade på Bergman och Klefsjös (2012, s.38) synsätt om offensiv 
kvalitetsutveckling. Huvudsyftet inom offensiv kvalitetsutveckling är att uppnå så hög 
kundtillfredsställelse som möjligt med så låg resursåtgång som möjligt. Vi kan därmed börja 
analysera kring företagets valda målsättning för processen. Processens prestation har ett 
målvärde på 90 procent och inte på 100 procent. Det saknas därmed till och med en 
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grundvärdering om att besvara 100 procent av samtalen vilket kan påverka resultatet. Enligt 
Handledaren beror det på att det kostar företaget mer än vad det ger kunderna att prestera 
närmare 100 procent. Den typen av tänkesätt går emot Bergman och Klefsjös sätt att se på 
offensiv kvalitetsutveckling. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.38) går hög 
kundtillfredsställelse att uppnå med en mindre kostnad om verksamheten använder helheten 
av offensiv kvalitetsutveckling därmed värderingar, arbetssätt och verktyg.  

Riktvärdet på 90 procent är enligt Handledaren baserad på tidigare marknadsanalyser 
vilket är väldigt vanligt sätt att sätta mål inom organisationer. Inom kvalitetsutvecklingen ska 
målsättningen baseras på mätningar som bygger på Bergman och Klefsjös (2012, s. 43) 
princip om att basera beslut på fakta. En marknadsanalys är ett sätt att finna underlag till 
målsättningar men ur en kvalitetstekniks synvinkel menar vi interna mätningar på prestationen 
som är baserade på så kallade verkligheten eller dagsläget inom processen. Även att riktvärdet 
är satt på 90 procent skulle kunna ses som saknaden av värderingarna för den offensiva 
kvalitetsutvecklingen eftersom tankesättet inte är förankrat i organisationen eller i ledningen 
om att ständigt finna en bättre och mindre kostsamt sätt att utvecklas på.  

Eftersom tankesättet inte är förankrat inom organisationen är målvärdet satt med ett 
antagande om att mer service kostar även mer. Det tankesättet går helt emot TQM:s definition 
om att det alltid finns ett sätt att öka kundtillfredsställelsen för samma eller en lägre kostnad 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.38). Företagets antagande påvisar även att de saknar mätningar 
på vad det faktiskt kostar att besvara samtalen. Kostnaden av besvarade samtal kan sättas i 
relation till bemanning-och resursplaneringen för att finna relevanta nyckeltal och nya 
målvärdena. På så vis kan kostnaden av aktiviteter identifieras och påverkas så att mer 
värdeskapande aktiviteter kan skapas.  

Definitionen av processer är att de är värdeskapande aktiviteter och att arbete med 
processer ska bidra till ett bättre resultat (Isaksson, 2016a, s.11). All ledning av processer 
förutsätter att det finns mätningar och framför allt mätningar som är relevanta. Mätningar ska 
även kunna refereras till ett riktvärde, annars är mått enligt Isaksson (2016a, s.63) 
meningslösa. 

Organisationen mäter idag en hel del men mätningarna saknar grund eftersom de 
aldrig sätts i relation till målvärdena eller nyckeltal. Mätningarna har aldrig följts upp eller 
jämförts med tidigare resultat. Eftersom mätningarna aldrig har studerats kan det inte heller 
användas på rätt sätt inom processtyrningen. Exempelvis processens duglighet stämmer inte 
överens med de satta målvärdena, vilket borde ha upptäckts om mätningarna hade ett uttalat 
syfte inom organisationen. En del av problemet kan även vara avsaknaden av styrparametarar. 
Företaget har inga implementerade styrparametrar för processen och de föreslagna 
styrparametrarna är inte realistiska då de inte uppfyller kundkraven.  

Inom kundtjänsten vill man även att arbetet ska ske relativt snabbt. De beräknade 
målvärdena visar att arbetet sker långsammare idag än företagets förväntningar på 
prestationen. Utöver det saknas det grund och motivering till målvärdena för hanteringstid och 
wrap- up tid. Värdena är satta i samband med ett system installerades år 2015 och antagligen 
efter vilka värden man ville prestera på och inte hur man presterade. Att målvärdena inte 
stämmer överens med dagens medelvärden och att målvärdena är satta för fyra år sedan tyder 
framför allt på att Bergman och Klefsjös (2012, s.43) princip om att basera beslut på fakta inte 
efterföljs och att processen inte är flexibel eftersom processen inte har förändrats trots att 
intressekraven har det. Att målvärdena är så pass gamla tyder även på att hörnsten inom 
offensiv kvalitetsutveckling om ständiga förbättringar egentligen inte heller efterföljs. 
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Dock arbetar organisationen idag med ett koncept som de kallar ständiga förbättringar. 
Förbättringsarbetet sker i form av tavelmöten uppe i teamen. Enligt observationerna skjuts 
ofta tavelmötena fram, likaså uppgifterna i dem. Även enligt observationerna under utbildning 
för ständiga förbättringar noterades att arbetssättet för förbättringsarbete var väldigt vagt 
formulerat och enkelt att tolka olika. Det finns inte heller någon garanti att alla i 
organisationen följer samma arbetssätt och verktyg, framför allt när det observerades att 
medarbetare inom teamet arbetade efter olika koncept. Det kan även därför antas att det 
saknas kunskap om kvalitetsutvecklingens innebörd och dess syfte inom organisationen. 
Arbetsmetoden är relativt ny inom organisationen och det kanske krävs mer tid och styrning 
för att uppnå ett bättre arbetssätt. Organisationen arbetar inte med ständiga förbättringar enligt 
Bergman och Klefsjös (2012, s. 38) princip trots att de kallar sitt arbetssätt för ständiga 
förbättringar.  

Diskussionerna om processens prestationer startades egentligen i samband med att en 
avvikelse i prestationen upptäcktes när prestationen under februari månad 2019 sjönk ner till 
75 procent. Den låga prestationen associerades med hög sjukfrånvaro enligt Handledaren 
vilket studiens resultat inte stödjer (se figur 8, s.18). Resultatet av statistiken indikerar dock 
att det inte är första gången prestationen sjunker under perioden februari – mars. Det kanske 
faktiskt är så att vabuari existerar och kommer tillbaka varje år, men eftersom uppföljning 
saknas för processen kan inte avvikelserna upptäckas, åtgärdas och planeras inför. Resultatet 
visar ingen urskiljbar variation utanför 3s men 2s, vilket i fallet är utanför kundernas 
önskemål. Att uppföljning saknas bekräftar att de två principerna om ständiga förbättringar 
och basera beslut på fakta inte är förankrade inom organisationen, så som värderingar eller 
arbetssätt.  

Att teamet upplever en hög arbetsbelastning framför allt under faktureringsperioderna 
kan antas bero på att de saknar förutsättningar till att kunna prestera. Processen kan antas vara 
felstyrd då den inte är uppdaterad och att huvudsyftet med förbättringsarbete inte är förankrat 
och förstått inom organisationen. Om processen är felstyrd så som den antas att vara är det 
helt omöjligt för teamet att bemöta leveransen av samtal och prestera enligt ledningskrav. Ett 
exempel ur resultatet är att målvärdet för hanteringstid som är placerat på 284 sekunder har 
inte blivit uppnådd en enda gång på tre år. Målvärdet kan därmed inte vara beslutat utifrån 
processens prestationer utan möjligtvis ledningens önskemål, vilket förstärker antagandet om 
att processen är felstyrd. Processen behövs då i första hand mätas med relevanta mätetal och 
sedan styras om med hjälp av att basera beslut på fakta, det vill säga mätetalen (Isaksson, 
2016a, s.12).  

Enligt Isaksson (2016a, s.12) är det viktigt att just studera mått och mätsystem då all 
ledning av processer förutsätter att det finns relevanta mätningar. Relevanta mått stödjer 
Bergman och Klefsjös princip om att basera beslut på fakta. Processmätning sker för att 
kontrollera, styra och förbättra processen menar Isaksson (2016a, s.11). Utan rätt typ av mått 
kan inte processen kontrolleras så som resultatet visar i dagsläget. Processen kan inte vara 
korrekt styrd då medarbetarenkäterna tyder på att flera av medarbetarna upplever stress på 
grund av en hög arbetsbelastning. Kontrolleras processen och styrs om kan förutsättningar till 
minskad stress med största sannolikhet skapas.  

Enligt Isaksson (2016a, s.70) ska processer även vara effektiva, produktiva och 
flexibla. Med det menas att rätt sak ska göras på rätt sätt och att processen ska gå att ställa om 
framförallt om kundkraven förändras. Om den valda processen gör rätt sak på rätt sätt kan 
ifrågasättas. Om processen hade gjort rätt sak på rätt sätt borde processen i sig vara mer 
stabiliserad men framför allt borde orsaker till variationen vara enklare att upptäcka. 



28 
 

Statistiken visar stora variationer men regressionsanalyserna visar inga tydliga samband till 
korrelation till studerade orsaker. Vi finner därmed att processens prestation inte är optimal 
men vi finner inte heller några konkreta orsaker till att processens prestation varierar. Det kan 
bero på att processen saknar styrning. Troligen gör processen rätt sak men på felsätt och 
framförallt är den inte förändringsbar. Speciellt när enligt Team ledaren är det för kostsamt att 
ändra på målvärdena.  

Väljer vi trots allt att studera variationen och dess utfall så finner vi bland annat 
urskiljbar variation omkring vecka 24. Variationen kan delvis bero på ett mätfel då 
prestationen inte kan vara över 100 procent. Trots det är medelvärdet väldigt högt under 
perioden också. Perioden är precis i början av sommaren vilket kan bero på att många 
sommaranställda börjar innan ordinariepersonal går på semester samtidigt som det är färre 
som ringer. En tydlig nedgång sker även varje år vid februari – mars. 

Styrgränserna kan beräknas enligt Isakssons (2016a, s.81) princip om att gångra 
standardavvikelsen med tre och sedan addera eller subtrahera summan av medelvärdet. I det 
här fallet har processen en standardavvikelse på 8,3 s vilket ger en undre styrgräns på 65 
procent och en övre på 100 procent. Då beräknat prestationens medelvärde är 88 procent. Om 
dessa styrgränser ska användas bör de kompletteras med styrgränser enligt kundbehov. Med 
stor sannolikhet är det få kunder som är nöjda om endast 70 procent av samtalen besvaras. 
Studeras styrdiagrammet som presenteras i figur 10 så är det vid fem olika tillfällen som 
prestationen avviker från styrgränserna och vid två tillfällen som det finns sju värden i rad 
som befinner sig över eller under medelvärdet. Enligt Isaksson (2016a, s.70) så är det då 
processen ska kontrolleras eftersom någonting inte stämmer då variationen inte är 
slumpmässig. Även det tyder på att det saknas styrning, kontroll och uppföljning av 
processen. Eller att det saknas arbete med ständiga förbättringar och beslut baseras inte på 
fakta.  

5.2 Vilken mognadsgrad i förhållande till CMM har processen?  
När processens nuläge studeras så saknas det tydligt styrning och kontroll av processen. 
Organisationen studerar inte processen utifrån relevanta mått eller följer upp processen. Enligt 
Murat de Meirelles Quintell och Farias de Toledo (2017) är kvaliteten ostabil inom CMM:s 
första nivå och kvaliteten är sällan kontrollerad. Bergman och Klefsjö (2012, s.481) däremot 
antyder att på nivå 1 saknas det väldefinierade rutiner för utvecklingsprocesser. Det kan 
jämföras med att det saknas väldefinierade rutiner för företagets koncept om ständiga 
förbättringar. Saknaden av rutiner och kontroll kan ses som första täckena på att processen 
befinner sig på en omogen nivå, troligen nivå 1.  

Nordmark (1999) antyder att ett känt problem ofta på nivå 1 att arbetsåtaganden är för 
stort och att personalen inte klarar av att utföra arbetsbördan. Det finns flera faktorer som 
visar att det finns idag en arbetsbörda som inte går att hantera. Dels visar mätningarna att 
processen troligen är felstyrd och att det saknas förutsättningar till att nå upp till dem önskade 
prestationerna. Team Managern belyste även problemet under en av intervjuerna då enligt 
honom är leveranserna i dagsläget under faktureringsperioderna så pass stora att vi inte kan ta 
emot dem. Medarbetarna skriver även i enkäterna att de upplever hög arbetsbelastning och att 
de är ofta underbemannade under faktureringsperioden. Även att arbetsåtagandet är så stort att 
stundtals måste andra arbetsuppgifter åsidosättas så att telefonin kan besvaras. Enligt 
Nordmark (1999) är det vanligt att när arbetsbördan blir för stor överges planeringarna.  

Enligt Isaksson (2016b) kan processmätningar korrelera med processmognad. 
Beroende på hur bra mätningarna är desto bättre beslutsunderlag kan tas fram. Eftersom 
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mätningar krävs för att kunna basera beslut på fakta så kan mätsäkerheten påverka 
processmognaden menar Isaksson (2016b). Processens mätningar är idag omogna och 
studeras sällan, framförallt används inte dem som beslutsunderlag. Mätningarnas kvalité kan 
därmed beräknas in i åtagandet av processensmognadsgrad och ses som en indikator till att 
processen befinner sig på den första nivån. 

Resultaten av kapabilitetsanalyserna i figur 12,13 och 14 kan även jämföras med 
Isakssons (2016b) tabell där CMM:s processmognadsnivåer ställs i relation till 
kapabilitetsindex. Enligt resultatet har prestationen ett kapabilitetsindex på 0,7 vilket även 
representerar nivå 1, den initiala nivån. Studeras faktorer som påverkar prestationen befinner 
sig kapabiliteten på 0,99 vilket även är den första nivån.  

 

Figur 17.Figur över Isaksson (2016b) modell med markering på resultatet av kundtjänstens 
processmognadsnivå. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, 281) så ska kapabiliteten för en process vara större än 1,33 
för att processen ska anses vara så kallat duglig. Resultaten är långt ifrån det värdet vilket dels 
förstärker slutsatsen om att processen inte presterar optimalt. Resultatet visar även att 
processen i så fall är omogen.  

Isaksson och Dahlin (2016) menar också att om en process inte är förändringsbar är 
processen omogen. Nu saknas konkret kännedom om hur potentialen ser ut för förändringar 
för processen men enligt intervjuerna så är det för kostsamt för företaget att bara 
implementera nya målvärden i systemen. Förändring av målvärden i datorsystem som lagrar 
mätningar kostar företaget pengar men det borde inte vara anledningen till att målvärden inte 
uppdateras. Det påvisar bara att värderingarna för offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman 
och Klefsjö finns inte förankrat i företaget. Kvalitet ska inte kosta enligt den offensiva 
kvalitetsutvecklingen utan resultaten ska förbättras med en minskad resursåtgång. Även 
Isaksson (2016a) beskriver förbättring inom processer så som ökat intressevärde med 
kunderna som intressenter i förhållande till en minskad resursåtgång. Saknas värderingarna så 
saknas troligen även förutsättningarna till en flexibel process. Flexibel process beskriver 
Isaksson (2016a, s.70) som en process som kan snabbt förändras enligt kundkraven. Är inte 
processen förändringsbar tyder det på att processen är omogen. Enligt Isaksson (2016b) är 
ofta viljan att förändras låg inom organisationer med lågmognadsgrad vilket är en kulturell 
aspekt. Kulturella aspekter har inte studerats i studien men bland annat Handledaren har 
påpekat att det kan finnas kulturella förhinder till prestationer. 
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Tabell 3. Sammanställning över krav för nivå 1 och 2 inom CMM i förhållande till resultatet.  

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 5 Resultat 
Ostabil och sällan 
kontrollerad 
process. 

Kapabilitetsindex på 1,0.  Kontinuerlig 
processförbättring 
är en naturlig del 
av arbetet.  

Processen saknar 
styrning, kontinuerlig 
uppföljning, relevanta 
mätningar och 
väldefinierade rutiner.  

- Nivå 1 
Väldefinierade 
rutiner saknas.  

Implementerade 
projektledningsprinciper.  

Svagheter och 
brister 
identifieras med 
kvalitetsverktyg. 

Leveransen under 
faktureringsperioden 
är för stor för att 
kunna bemötas.  

- Nivå 1 
Vanligt med stora 
arbetsåtaganden 
och hög 
arbetsbelastning 
som personalen 
inte klarar av.  

Disciplinerade 
utvecklingsprocesser.  

Orsaker till 
variation 
elimineras.  

Administrativa 
arbetsuppgifter bort 
prioriteras för att 
telefonin ska kunna 
besvaras.  

- Nivå 1  
Planering 
åsidosätts på grund 
av 
arbetsbelastningen.  

Policys som stödjer 
lämpliga 
styrningsprocesser.  

Budget gör att 
identifiera 
prioriterade 
områden för 
förbättringar.  

Kapabilitetsindex på 
0,7. 

- Nivå 1  

Kapabilitetsindex 
på 0,7. 

Prestation och 
framgångar kan 
repeteras.  

Förbättringar 
baseras på 
kvantitativ 
återkoppling från 
processen.  

Processen är inte 
flexibel. 

- Nivå 1   

Processen är inte 
förändringsbar.  

Integrerade tekniska 
processer.  

Prediktbarhet, 
effektivitet och 
styrning av 
processer anses 
förbättra 
verksamheten.  

Beroende av teamets 
effektivitet.  

- Nivå 1 

Beroende av 
ledaren och 
teamets 
effektivitet.  

Tid, resurser och 
kostnader är uppskattade 
efter identifierade 
aktiviteter.  

 Styrparametrar 
saknas.  

- Nivå 1  

 

5.3 Hur kan processmognaden förbättras? 
Enligt resultatet befinner sig processen på nivå 1 inom CMM modellen. Murat de Meirelles 
Quintell och Farias de Toledo (2017) bör projektledningsprinciper implementeras och 
utvecklingsprocesser disciplineras för att utvecklas inom den initiala nivån. I dagsläget saknas 
det strukturerat arbete med offensiv kvalitetsutveckling. Till en början kan det därmed krävas 
att mer kunskap och förståelse för offensiv kvalitetsutveckling för att processtyrning ska 
kunna utföras på rätt sätt. Som nämnt ovan så kan det antas att det saknas det idag saknas 
förankrade värderingar och arbetssätt för den offensiva kvalitetsutvecklingen inom 
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organisationen. Okunskapen kan delvis bero på att kvalitetstänket-och arbetet inom 
organisationen är relativt nytt. Företaget kan även ha ett intresse av att arbeta med 
förbättringar för att kunna vara konkurrenskraftiga men saknar komplett utbildning och stöd 
för kvalitetsarbete. 

När det finns en förståelse för hur kvalitetsarbete fungerar kan förbättringar och 
styrning påbörjas. Idag finns det flödesscheman för tjänsten som inte visualiserar kontakten 
med kunden. Flödesscheman är väldigt vanligt inom verksamheter enligt Isaksson (2016a, 
s.11). Dock betyder inte det att verksamheten arbetar med processer eftersom processledning 
är mycket mer än visualiserade aktiviteter. Arbete med processer ska ske genom visualisering, 
styrning och förbättring av processerna så att bättre resultat kan uppnås. Dahlin (2017) 
betonar även att i visualiseringen av processer är det viktigt att en process har toleransgränser 
så att processen för en start och ett slut. Förslagsvis kan därmed dagens flödesscheman 
uppdateras exempelvis till en processkarta med PBSM formen som Isaksson (2016a, s.32) 
beskriver. Genom att uppdatera processkarta kan externa resurser och drivkrafter till 
processen identifiera. Aktiviteterna går även att bryta ner för att identifiera flera nyckeltal och 
förutsättningar till mätning. I processen exempelvis utfallen av ärenden analyseras och mätas. 
Utfallen kan vara bland annat i form av frågor om betalningsmetoder, kravbrev eller 
faktureringsadresser. Även antalet dokumenterade ärenden kan mätas och hur många ärenden 
som faktiskt avslutas och inte kräver ny kontakt med kund. Utöver aktiviteterna kan nyckeltal 
identifieras och mätas. Nyckeltal kan exempelvis vara bemanning / svarade samtal, kostnad / 
samtal eller kostnad / bemanning.  

 
 

Figur 18. Förslag till förenklad processkarta enligt Egnells modell (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.485). 

En låg mognadsgrad kan även tyda på dåliga mätningar (Isaksson, 2016b). Med dåliga 
mätningar är det näst intill omöjligt att samla in fakta som kan fungera som beslutsunderlag. 
Processmätning sker för att kontrollera och styra processen menar Isaksson (2016a, s.54) och 
det är därför även viktigt att mätningarna är relevanta. Företaget mäter en hel del idag men 
framför allt studeras inte mätningarna till den mån som krävs för att processen ska kunna 
styras ordentligt. Målvärdena som inte är uppdaterade i dagsläget måste korrigeras så att 
processen ska kunna styras om så att bemanningen kan beräknas korrekt. Även att 
bemanningen ska beräknas utifrån den effektiva arbetstiden som Team Managern beskriver 
som fem timmar. Genom att ta hänsyn till att arbetsbelastningen ska fördelas över fem timmar 
istället för åtta timmar kommer det finnas utrymme till förbättringsarbete vilket kommer att 
skapa förutsättningar till att förbättra styrningen av processen.  
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I samband med mätningarna bör styrparametrar implementeras. Styrparametrarna kan 
beräknas enligt Isaksson (2016a, s.81) princip men bör även kompletteras med toleransgränser 
utifrån kundperspektivet. Styrparametrarna kan förenkla studeranden av processens utfall och 
förbättra processen då Isaksson (2016a, s.85) menar att enligt det traditionella synsättet finns 
det inga kundförluster när mätvärdena faller slumpmässigt innanför styrgränserna. Den 
slumpmässiga variationen ska enligt teorin ha så lite spridning som möjligt. Idag har 
processen en standardavvikelse på 8,3 s vilket är relativt högt i jämförelse med företagets 
önskemål. Företaget har inga utsatta styrparametrar men de ser gärna att utfallet hamnar 
mellan 80 och 95 procent enligt Handledaren. Hamnar prestationen under 80 procent ökar 
risken för missnöjda kunder. Kapabilitet anger även grovt sätt hur stabil en process är för att 
klara av kundernas efterfrågan (Isaksson, 2016a, s.69). Enligt Isaksson (2016a, s.69) kan 
kapabiliteten ses som förmågan att producera planerade resultat. Generellt är kapabiliteten av 
en process associerad med högre förutsägbarhet och mätbarhet, som i sin tur ska resultera i 
högre kvalitet och produktivitet. Processen idag har en kapabilitet på 0,7 vilket är lågt enligt 
Bergman och Klefsjö (2012, s.281) som rekommenderar att en process ska ha kapabilitet på 
1,33. Genom att implementera styrparametrar kan processen styras och kontrolleras så att 
utfallet stabiliseras och kapabiliteten blir högre. På så vis kan processen blir mer produktiv 
samt mer förutsägbar vilket kan förenkla bemanning-och resursplaneringen.  

Enligt Isaksson (2016a, s.92) finns det tre angreppsätt att arbeta med förbättring av 
processer och processledning som det i här fallet krävs. En aktivitetslista kan skapas utifrån 
dessa hållpunkter. Det första angreppsättet enligt Isaksson (2016a, s. 92) är att skapa 
ledningsstruktur som är mera processorienterad. De tre första aktiviteterna tillhör det första 
angreppsättet. För att skapa en ledningsstruktur som är mer processorienterad måste det 
skapas en ökad förståelse inom ledningen för kvalitetsutveckling. Idag saknas det samsyn och 
övergripande förståelse för den offensiva kvalitetsutvecklingen även hos personer med en 
ledarroll. De kräver mer kunskap för att kunna styra processen åt rätt riktning och stödja sina 
medarbetare i arbetet. Enligt Nordmark (1999) är det ett krav inom nivå 2 att det finns 
upprättade policys som hjälper till att etablera lämpliga styrningsprocesser. Att upprätta 
policys kan även skapa förutsättningar till att bibehålla en samsyn på hur arbetet ska gå till 
samt att det ger struktur. I policyn kan även uppföljning dokumenteras. För att skapa 
ytterligare mer struktur som når ut till medarbetare kan styrdokument skapas för att skapa en 
väldefinierad struktur och rutin för arbetet med ständiga förbättringar. Enligt Nordmark 
(1999) ska grundläggande processledningsprocesser vara etablerade för att spåra kostnader, 
tidsåtgång och funktionalitet. Det skapar förutsättningar till att upprepa tidigare framgångar 
menar Nordmark (1999). 

Det andra angreppsättet är att förbättra processprestanda. Enligt Isaksson (2016b) för 
att tillägga prestanda till en processnivå bör fokus placeras på mätningar. Isaksson och Dahlin 
(2016) menar att utveckling till högre mognadsnivåer ofta är relaterade till olika effekter så 
som bättre kontroll av resultat, mål, kostnader, prestanda och effektivitet. Utvecklingen skapar 
förutsättningar till att uppnå och definiera mål för att förbättra ledningsmöjligheter. Med hjälp 
av utvecklade ledningsmöjligheter kan nya och högre mål föreslås för en bättre prestanda. 
Mål och riktvärden ska vara baserade på Bergman och Klefsjös (2012, s.43) princip om att 
basera beslut på fakta, därmed hur processen presterar i dagsläget. Enligt Isaksson (2016a, 
s.63) ska mätningar kopplas till en referens, exempelvis i form av ett målvärde. Utan ett 
målvärde saknar mätningarna ett syfte och blir meningslösa. Målvärdet ska i första hand 
ställas för organisationen utifrån processen. Dock när ett målvärde är ställt ger det inga 
garantier att kundnöjdhet blir outcome poängterar Isaksson (2016a, s.63). I organisationens 
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fall är nya målvärden i princip ett måste om processens ska förbättras. I första hand måste 
processen stabiliseras och då krävs det ett riktvärde. När processen är förbättrad och 
stabiliserad kan kundnöjdheten studeras noggrannare och eventuellt kompletteras med nya 
målvärden även med ett kundperspektiv. Anledningen varför processen ska stabiliseras i 
första hand är att kundnöjdheten kommer att bli bättre om processens prestation blir bättre. 
Därmed kan dem nästkommande aktiviteterna kopplas till det andra angreppsättet. 
Mätningarna ska studeras för att finna förbättringsmöjligheter och nya mål ska sättas efter 
relevanta mätningar. Med hjälp av mätningarna kan periodisering av processens prestationer 
säkerställas och sättas i relation till bemanningen. Det skapar förutsättningar till att skapa en 
rutin och uppföljning för periodiserad bemanning för att undvika exempelvis vabuari. 
Studeras mätningarna kan även uppföljningsplan och rutin skapas för mätningar samt 
styrdokument för hur kontrollåtgärder och avvikelser ska hanteras.  

Det tredje angreppsättet är att göra människor mer processorienterade i sitt dagliga 
arbete. I dagsläget saknar även ledningen kunskap om processledning vilket försvårar 
medarbetarnas delaktighet. I fallet kan flödesschemat uppdateras till en processkarta som 
sedan kan kommuniceras med medarbetarna. I dagsläget när arbetsbelastningen är för stor och 
processen felstyrd saknar medarbetarna förutsättningar till att arbeta enligt målvärden samt att 
kommunicering av mål kan stressa individer ännu mer. Dock när processen är omstyrd bör 
medarbetarna i alla fall känna till dem nya målvärdena. Processens prestationer kan därefter 
kommuniceras regelbundet till medarbetarna för att öka förståelse av processens utfall och 
engagera medarbetare.  
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Tabell 4. Aktivitetslista för förslag till förbättrings aktiviteter för processen. 

Aktiviteter 
Skapa förståelse och kunskap för offensiv kvalitetsutveckling. 

- Genom att uppdatera och komplettera företagets koncept 
ständiga förbättringar. Utbildningen bör innehålla vad TQM 
innebär: definition, principer, hörnstenar, verktyg, 
arbetssätt.  

Skapa väldefinierad struktur och rutin för ständiga förbättringar. 
- Genom styrdokument  
- Processkartläggning 

Upprätta policys som stödjer styrningsprocesser 
- Dokumentation för ansvarsfördelning. 
- Dokument för åtgärder av avvikelser. 
- Dokumentation för ständiga förbättringar.  

Studera mätningar 
- Nyckeltal 
- Standardavvikelse 
- Processens prestation  

Sätt mål efter mätningar 
- Studera processens nuläge och prestation 
- Uppdatera målvärden 
- Sätt mål för standardavvikelse 

Implementera styrparametrar 
- Utifrån processens prestation 
- Kundkrav 

Upprätta uppföljningsplan 
- Uppdatera koncept om ständiga förbättringar. 
- Uppdatera arbetssätt kring PDCA och A:3 
- Skapa samsyn och gemensamma arbetsmetoder för 

uppföljning.  
Utveckla processkarta 

- Gör tillgänglig till medarbetare. 
- Studera aktiviteter och relevanta mätningar. 
- Få medarbetare att förstå kartläggning.  

 

5.4 Sammanfattning 
Företaget saknar kunskap om vad offensiv kvalitetsutveckling faktiskt innebär. Processen och 
arbetet idag inte uppföljs och styrs med hjälp av att basera beslut på fakta. Det kan vara 
förklaringen till att det finns en omognad och osäkerhet inom processen och dess ledning 
idag. Processen befinner sig på nivå 1 som kallas för den initiala nivån eftersom kvaliteten 
anses vara ostabil samt teamet befinner sig i en hög arbetsbelastning som är väldigt vanligt på 
den första nivån av CMM. Processen kan i första hand styras med processledning och 
förbättrade mätningar. 
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6. Diskussion 
Diskussionskapitlet innehåller resultat – och metoddiskussion. I resultatdiskussionen 
diskuteras resultatet av analysen fritt och kritiskt för samtliga frågeställningar. 
Metoddiskussionen innehåller reflektion om hur arbetet kunde ha gjorts annorlunda   

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat har sin grund i kvalitetstekniska principer och teorier. Resultatet visar att det 
saknas kvalitetstekniska värderingar och arbetssätt vilket bidrar till att resultatet visar stor 
potential till förbättring. Det kan komma som en överraskning till organisationen då dagens 
arbete har ett fokus på det finansiella, att vara ett vinstdrivande bolag. Bolaget i sig kan vara 
lönsamt och tjänsterna kan vara vinstdrivande utan att processen är optimerad enligt 
kvalitetsutvecklingen. Styrning av processen och målvärden är även satta med ett finansiellt 
perspektiv med hjälp av marknadsanalyser enligt Handledaren. Skillnaderna i arbetssätten och 
i tankesätten påverkar även uppfattningen av resultatet av processens prestation.  

Att kvalitetstekniska principer saknas i organisationen kan bero på okunskap eller att 
företaget är omoget. Okunskap och omognad inom organisationen går dels hand i hand. Ur ett 
kvalitetstekniskt perspektiv är det svårt att vara ett optimerat bolag om det finns brister i 
kunskaperna kring offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38).  Företaget 
är lokalt grundat och huvudkontoret är till stor del lokalt drivet. Det skapar en stark kultur 
inom organisationen som nästan skulle kunna vara av inhemsk karaktär. Det saknas en vilja 
av att utföra drastiska förändringar vilket enligt Isaksson (2016b) är vanligt i organisationer 
med låg mognadsgrad. Utomstående och utmanande åsikter är inte alltid välkomna och det 
finns en bekvämlighet i att leda och driva företaget så som det har gjorts sedan start. Det kan 
därmed finnas en kulturell barriär som behöver studeras och brytas ner innan kvalitetsarbetet 
kan komma till skott.  

Eftersom företaget har ett namn hos dem lokala och är en stor arbetsgivare inom 
området saknas det direkt konkurrens på platsen. Murat de Meirelles Quintell och Farias de 
Toledo (2017) menar att processer ska vara optimerade för att företagen ska ha förutsättningar 
till att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Konkurrensen kan framför allt vara svårt för 
medarbetare att uppfatta när bolaget i sig har ett lokalt övertag. En förändringsbar inställning 
hade med stor sannolikhet varit ett måste exempelvis i huvudstaden, både för organisationens 
ledning så som för medarbetare.  

Så som Isaksson (2016b) påpekade kan inställningen till förändringar påverka 
processmognaden likaså som processledningen. Enligt Isaksson (2016b) är en omogen 
process praktiskt sätt alltid ett tecken på ledningsproblem. I studiens fall kan just det 
kulturella ha en påverkan på ledningen vilket i sig kan vara ett problem. Inställningens fokus 
kan även ha funnits i att vara ett vinstdrivande bolag och därmed har mätningar och 
studeranden av processer hamnat i skuggan. Företaget har inte ens haft en ambition om att 
besvara 100 procent av samtalen som kommer in vilket kan vara anledningen till att 
processens faktiska utfall inte heller studeras. Dagens mål är satta utifrån marknadsanalyser 
vilket i sig är ett sätt att skapa beslutsunderlag. Dock i en kvalitetstekniks bemärkelse menar 
Bergman och Klefsjö (2012, s. 42) beslut ska baseras på fakta och med det menat på 
mätningar för processen. Enligt Isaksson (2016a, s.12) kräver all ledning av processer att det 
finns mätningar och att det är därmed viktigt att studera mått och mätsystem. Just 
processmätning sker för att kontrollera, styra och förbättra processer menar Isaksson (2016a, 
s.54). Idag finns det mätningar men dem används inte, i alla fall inte på rätt sätt. Det finns 
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därmed inte ens förutsättningar idag till att styra och kontrollera processen utan drastiska 
förändringar inom arbetssätten.  

Ingen av de studerade orsakerna till processvariation har egentligen visat något 
samband trots att resultatet av processens utfall tydligt visar att allting inte ser ut som det 
borde. Både i intervjuer och i enkätsvaren framkommer det att den stora orsaken är frånvaro 
vilket låter rimligt. Trots allt enligt analyserna finns det inget samband mellan sjukfrånvaro 
och prestation. Svaret låter därför mer som en enkel ursäkt och förklaring för att det rätta 
svaret saknas. Svaret behöver inte finnas hos avsaknaden av kvalitetsteknik utan den kan 
finnas även i kulturella frågor eller i ledningsfrågor. Företaget tillhör även banksektorn som är 
tydligt styrd av lagar och regler samt en egen kultur i sig. Det kan finnas flera hinder inom 
prestationen som inte har lyckats dyka upp i samband med studien. Det kan därmed kännas 
något enkelt att säga och utgå ifrån att processensmognad är beroende av saknaden av 
offensiv kvalitetsutveckling och relevanta mätningar. Trots det känns det som en garanti att 
om kvaliteten inom processen skulle studeras skulle även resultatet förbättras. Det kan finnas 
fler aspekter att ta i hänsyn till men bara genom att studera resultatet av studien kan små och 
enkla aktiviteter tas fram för att skapa en förbättrad process. Johson och Brodman (2000) 
menar därför att CMM kan anpassas efter organisationens krav eftersom CMM kommer alltid 
att behövas på grund av affärsrelaterade krav. Johnson och Brodman (2000) antyder att det 
krävs sunt förnuft för att anpassa CMM:s struktur efter organisationen så att mål kan uppnås. 
Om sunda förnuftet är det lilla som krävs för att komma igång med arbetet bör modellen tas 
ann, oavsett om saknaden av kvalitetsteknik är en grund orsak eller inte.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden fick sin styrka ifrån att flera datainsamlingsmetoder användes. Dem olika metoderna 
påvisade liknande symptom och faktorer vilket förenklade dragningen av slutsatser. 
Statistiken gav en bra härledning till vad som var fördelaktigt och studera vidare på. Dock 
saknades det erfarenhet kring Excel vilket bidrog till en längre startsträcka till att finna det 
bästa sättet att studera statistiken på. Eftersom tillsammans med utbildningen hade 
programmet minitab använts kompletterades bland annat regressionsanalyserna med minitab 
för tydligare översikt. Metoden fungerade bra för resultatet men det hade varit önskvärt att 
studera den verkliga bemanningen mer noggrant för att se hur det faktiskt påverkade 
prestationen. Stickprov var inte optimalt eftersom det inte tar hänsyn till om någon är borta 
över en kort stund, befinner sig på en annan plats på företaget eller är iväg på grund av 
arbetsrelaterade orsaker. Stickproven och datainsamlingen för sjukfrånvaro hade bland annat 
kunnat kompletteras med timrapporteringar från HR-avdelningen för att se hur många 
närvarotimmar varje person hade under månaden.  

Personligen hade även intervjuer med medarbetare gärna utförts. Troligen hade mer 
information kunnat samlas in om samtliga på avdelningen hade deltagit vid personliga 
intervjuer. Dock på grund av den befintliga relationen till medarbetarna hade objektiviteten 
varit otroligt svår att hantera. Metoden hade såklart blivit bättre med mer kompletterande data 
framför allt för vilka orsaker det finns till variation men för mycket data hade gjort det 
begränsade arbetet även ännu svårare att genomföra.  

Den föreslagna teorin om CMM som användes som stöd till analysen valdes då 
modellen kan användas i liknande situationer samt att den är anpassningsbar. Även genom att 
identifiera en mognadsnivå med hjälp av CMM så bidrar modellen till att beskriva 
förbättringsmöjligheter som är relevanta. CMM modellen i sig går att kombinera med 
kvalitetstekniska verktyg så som kapabilitetsanallys och SPS. Ämnet om CMM är aktuellt 



37 
 

men det är nog alldeles för få som känner till modellen och dess funktion. På grund av 
okunskap kring modellen blev eventuellt identifieringen av nivån lite för enkel trots att 
situationen har studerats från flera olika perspektiv och med hjälp av flera olika modeller. Det 
var även därför bekvämt att kombinera studien med kapabilitetsanalys som har använts 
tidigare i andra studie sammanhang. Den valda teorin var anpassad för att kunna analysera 
resultatet och har fungerat bra då flertal olika slutsatser har kunnat tas. Trots en del 
antaganden har teorin tillsammans med flera datainsamlingsmetoder försträckt varandra så att 
slutgiltiga slutsatser och förbättringsförslag har kunnat tas.  

7. Slutsatser  
7.1 Hur presterar processen i dagsläget?  
Processen saknar styrning och kontroll i dagensläge. Det saknas kvalitetssäkring och 
uppdaterade målvärden. Arbetsbelastningen kan uppfattas som hög eftersom medarbetarna 
saknar förutsättningar till att prestera enligt ledningens önskemål. Kvalitetsutvecklingens 
principer efterföljs inte och det finns urskiljbar variation i processen. 

7.2. Vilken mognadsgrad i förhållande till CMM har processen?  
Processen är i dagsläget inte kontrollerad och arbetsbelastningen inom teamet är stort. Det är 
två tecken som enligt Nordmark (1999) är vanligt inom nivå 1. Processen har ett 
kapabilitetsindex på 0,7 vilket enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.281) är under 
duglighetsgränsen på 1,33. Jämförs kapabiliteten med Isakssons (2016b) tabell hamnar 
processen på den initiala nivån, det vill säga nivå 1. Saknaden av processledning, relevanta 
mätningar och flexibla processer tyder även på en låg mognadsgrad.  

7.3 Hur kan processmognaden förbättras? 
Processen kan styras med hjälp av offensiv kvalitetsutveckling och processledning. Genom att 
skapa mer kunskap om arbetssätten kan förutsättningar och förståelse för förbättringsarbeten 
skapas. Genom att skapa struktur och rutin kan mätningarna förbättras och därefter nya 
målvärden identifieras. Implementering av styrparametrar kan kontrollera utfallets variation 
och skapa förutsättningar till stabilisering av processen.  

7.4 Förslag till förbättring 
Vid studiens början antågs det att företaget var i alla fall delvis insatta i kvalitetsutvecklingens 
värld då de använder sig av arbetsmetoder så som PDSA -cykeln och ständiga förbättringar. 
Vid närmare anblick visar det sig att arbetsmetoderna är inte lika förankrade i vardagen som 
man trodde till en början, samt att det helt enkelt saknas kunskap om offensiv 
kvalitetsutveckling och dess riktiga innebörd. Därmed blir det första förslaget till förbättring 
att lära ut och förankra tankesättet kring offensiv kvalitetsutveckling och dess principer. 
Förslagsvis ska merkunskap fördelas ut till ledare så att alla team inom organisationen arbetar 
i samsyn och att alla nya medarbetare får samma upplärning. Syftet i första hand är att berörda 
inom organisationen ska förstå hur offensiv kvalitetsutveckling i sin helhet fungerar så att 
grundläggande värderingar kan stödja arbetssätten. Det krävs därmed att det skapas en 
struktur och nya rutiner som är anpassade, uppdatera och som efterföljs. Utöver utbildning 
kan struktur skapas med hjälp av policys, styrdokument och en uppdaterad processkarta.  

Det andra förslaget är att implementera styrparametrar för att kunna studera och följa 
upp utfallet av processen. Styrparametrar ska vara beräknade efter processens utfall och gärna 
kompletteras med toleransgränser ur ett kundperspektiv. På så vis går det att studera och följa 
upp när prestationen riskerar att påverka kundnöjdheten men visar även om urskiljbar 
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variation uppstår på grund av något annat fel, exempelvis fel i systemen. För att få kontroll på 
variationen bör bemanningen av planeras efter perioder. Det gäller att börja mäta med 
relevanta mätningar och följa upp perioder. Bemanningsplaneringen ska kunna stödjas av 
tidigare årsutfall kombinerat med en beräknad prognos, exempelvis att många tenderar att bli 
dåliga under februari och därmed krävs det att extra medarbetare tas in under perioden eller 
att arbetsbelastningen fördelas annorlunda. 

7.4 Vidare forskning och arbete 
Studiens huvudsyfte var att finna förbättringsförslag och identifiera en processmognad. För 
vidare arbete med förbättring av processen kan dem förslagna aktiviteterna ses över 
tillsammans med organisationen för att anpassa dem efter organisationen och därefter 
implementeras. Innan implementeringen bör kompetensbehovet undersökas då under studiens 
gång har okunskap om offensiv kvalitetsutveckling identifierats. 

Processen är även väldigt beroende av samtalens karaktär som inte har studerats i 
samband med studien. Förslagsvis ska utfall av samtalen studeras för att sedan även finna 
orsaker till typer av samtal. Troligen kan en del samtal minskas genom att styra kunders 
agerande till självbetjäning eller genom att ge tydligare information på fakturan eller i 
telefonsvararen. 

Under studien har kulturen diskuterats. Många av medarbetarna inom organisationen 
har kompetens för tjänsten då det är ofta vid anställningens början som en medarbetares första 
uppdrag är telefoni. Tjänsten har därmed inte så hög status trots att det är en av företagets 
största uppdrag. Kulturen kan påverka inställningen till tjänsten och därmed även 
prestationen. Även teamen har i fallet stor påverkan. Under den senaste tiden har det skett 
stora förändringar inom gruppen och inom organisationen. Nya ledare och anställda har 
tillkommit vilket påverkar gruppdynamiken. Enligt Wheelan (2009) kan en grupps 
produktivitet påverkas av vilken gruppfas gruppen befinner sig i. Välutvecklade grupper som 
har arbetat tillsammans över en längre period tenderar att ha en högre produktivitet. Teamets 
gruppfas kan därmed vara en orsaksfaktor till prestationen som kan studeras vidare på.  
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Bilagor  
Bilaga 1 – Enkätfrågor 
 

1. Hur upplever du bemanningen? 
Bra, dålig, för lite och göra / för mycket att göra? 
Följer du och dina kollegor schemat? 
Hur används flex? 

Svar: Vid peak, verkar det vara alldeles för få på telefon. 

Eftersom jag inte sitter på telefon så följer jag inte schemat. 

 

 

2. Vad påverkar din handläggningstid och ditt arbete? 
Din effektivitet?  När jag blir stressad så är jag inte så effektiv. 
Kollegornas beteende?  När det är stimmigt är det svårt att koncentrera sig. 
Samtalets karaktär?   
Sjukfrånvaro? 
Vad motiverar dig?  Lagom att göra, dock inte telefon. Kluriga ärenden. Beröm av 
teamledare. 

Svar: 

 

 

3. Finns det uttalade riktlinjer för ärendetider, kötider och wrap up tider? 
 

 

4. Till hur många minuter eller sekunder uppskattar du din handläggningstid i snitt 
Ärendetid samtal: 

Wrap up tid:  

 

5. Om du fick ändra på hur bemanningen sker idag vad hade du ändrat på då eller vad 
tror du är lösningen till en ökad prestation? 

Svar:  
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Bilaga 2 – Regressionsanalys: Inkommande samtal och prestation. 
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Bilaga 3 – Regressionsanalys: Sjukfrånvaro och prestation 
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Bilaga 4 – Variation inkommande samtal 
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Bilaga 5 – Datainsamling 

 


