
 

 
 

 

 

 

 
Examensarbete i Industriell ekonomi 

 

Standardiserat arbetssätts 
påverkan på en 
tjänsteorganisation- En 
fallstudie på IKEA of Sweden 
 – The impact a standardized work has on a service 
organization- A case study at IKEA of Sweden 

 

 

 

Författare: Erik Johannesson, Joakim Svanberg  
Handledare LNU: Mirka Kans 
Handledare företag: Christer Petersson, Ikea of 
Sweden 
Examinator LNU: Tobias Schauerte 
 
Datum:2705-2019 
Kurskod: 2MT14E 
Ämne: Industriell Ekonomi 
Nivå: Högskoleingenjör 
 



 

 
 

 
  



III 

Sammanfattning 
De senaste tre decennierna har industrin mött stora utmaningar och förändringar på 
grund av globalisering. För att möta utmaningarna behöver organisationerna vara 
konkurrenskraftiga genom att tillgodose hög kvalité på sina produkter och tjänster. 
Hög kvalité kan säkerställas genom att standardisera de värdeskapande arbetssätten 
samt att införa ständiga förbättringar på organisationens interna rutiner och processer  

Syftet är att undersöka den påverkan ett standardiserat arbetssätt har på en 
tjänsteorganisation. Målet med fallstudien är att presentera möjligheter och hot med 
ett standardiserat arbetssätt i en tjänsteorganisation med avseende på effektivitet, 
kvalité och arbetsmiljö. Studien har även som mål att ta fram förslag på en 
verksamhetsmanual som övergripande skildrar hur verksamheten ska styras och 
ledas. Studien har avgränsats till avdelningen Internal Services inom IKEA of 
Sweden i Älmhult där intervjuer, observationer och enkäter kommer skildra ett 
nuläge på de befintliga arbetssätten. 

Resultatet av studien påvisar att det existerar en viss nivå av standardisering i det 
dagliga arbetet och att det finns en konsensus inom ledningsgruppen om att det 
behöver utvecklas mer tydlighet i de befintliga arbetsrutinerna. Det kan möjliggöras 
genom att standardisera de värdeskapande arbetssätten. En verksamhetsmanual som 
ett övergripande dokument har en positiv effekt på den operativa verksamheten 
genom att skapa ett standardiserat arbetssätt som styr de interna processerna och 
rutinerna. Teori från bland annat Total Quality Management, Lean Production, 
Tjänstekvalité samt The Toyota Way har använts för att skapa ett underlag till 
verksamhetsmanualen. Studiens resultat visar att en högre grad av dokumentation gör 
det möjligt att skapa en högre standard och kvalité på tjänsterna där beslut kan 
baseras på fakta. 

Det finns en komplexitet i att analysera hur standardiserat arbete kommer påverka en 
tjänsteorganisation med avseende på arbetsmiljö och tjänstekvalité, där utmaningen 
ligger i mätbarheten. Starkt ledarskap och en god kommunikation är nyckeln till att 
lyckas med förändringsarbeten som exempelvis omfattar att implementera en 
verksamhetsmanual. För att en manual ska fungera och stödja befintliga rutiner och 
processer måste det finnas tydliga linjer och kopplingar till standardiserat arbetssätt, 
kvalité och ständiga förbättringar. 

Studien belyser mängden faktorer som påverkar hur väl implementeringen av 
standardiserat arbete blir, där motstånd mot förändringar är en faktor. Studien 
ifrågasätter om de befintliga arbetsrutinerna kring arbete mot standard är tillräckligt 
dokumenterade och genomarbetade.  
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Summary 
The industry has encountered great deal of challenges and alterations the last three 
decades due to globalisation. An organization needs to be competitive in order to 
meet the challenges, through high quality on products and services. High quality can 
be ensured by standardizing the most value creating working methods and introduce 
continuous improvements, on the organizations internal routines and processes. 

The purpose with this case study is to investigate the impact a standardized work has 
on a service organization. The goal with the case study is to present opportunities and 
threats with standardized work in a service organization, with respect to efficiency, 
quality and work environment. The study also aims to produce a draft of an 
operations manual with an overview perspective which depicts how the department 
should be controlled and managed. The study has been defined to the department of 
Internal Services inside of IKEA of Sweden in Älmhult. Interviews, observations and 
a survey depicts a present situation on the current working methods. 

The result of the study proves that it exists certain level of standardizing in the daily 
work, and there is a consensus within the management team whereat the existing 
work routines needs to develop more clearness. This can be possible by standardizing 
the value creating working methods. As overall documentation an operational manual 
has a positive effect on the operational activities by create a standardized work which 
control the internal routines and processes. Among others, theory from Total Quality 
Management, Lean Production, Service Quality and The Toyota way have been used 
to create a base to the operational manual. The result of the case study reveals that a 
higher level of documentation makes it possible to develop a higher standard and 
quality on services that are based on facts. 

There is a complexity in analysing how standardized work will affect a service 
organisation with regard to work environment and quality of service, where the 
challenge lies in the measurability. Strong leadership and god communication are key 
to succeeding with change that includes implementing an operational manual. In 
order for an operations manual to function properly and support existing routines and 
processes, there must be clear lines and connections to standardized work, quality 
and continuous improvements. 

The study highlights the amount of factors that influence how effectively a 
standardized work is implemented where resistance to change, is a factor. This study 
questions whether the existing work routines on work against standard are 
sufficiently documented and elaborated.  
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Abstract 
Studien omfattar en undersökning kring kvalité inom en tjänsteorganisation där 
standardiserat arbetssätt analyseras. I nuläget saknas omfattande dokumenterade 
rutiner och arbetssätt. Syftet med studien är att undersöka om standardiserat 
arbetssätt påverkar en tjänsteorganisation och i så fall vilka faktorerna är. Målet är 
bland annat att ta fram en verksamhetsmanual som övergripande skildrar hur 
verksamheten ska styras och ledas. Studien avgränsas till avdelningen Internal 
Services inom IKEA of Sweden i Älmhult där intervjuer, enkäter samt observationer 
nyttjats för att skildra ett nuläge på deras befintliga arbetssätt. Resultatet visar att det 
existerar en viss form av standardiserat arbetssätt i det dagliga arbetet. Resultatet 
visar även att en högre grad av dokumentation gör det möjligt att skapa en högre 
standard och kvalité på tjänsterna samt att basera beslut på fakta. Studien belyser 
mängden faktorer som påverkar hur effektivt införandet av standardiserat arbetssätt 
blir. Baserat på studiens underlag har det modellerats fram ett förslag på 
verksamhetsmanual som avdelningen kan nyttja mot sina interna rutiner och 
processer. 

Nyckelord: Standardiserat arbetssätt, Strukturerat arbetssätt, Standarder, Interna 
rutiner, Processer, ISO-standarder, Lean Production, Total Quality Management, 
Tjänstekvalité, Verksamhetsmanual 
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Förord 
Det här examensarbetet har skapats i slutet av högskoleingenjörsutbildningen 
Industriell Ekonomi och behandlar ledning och styrning i en tjänsteorganisation med 
inriktning på standardiserat arbetssätt. Studiens alla områden har framtagits i 
huvudsak av författarna själva med stöd från handledare på universitetet. En 
verksamhetsmanual togs fram för att styra och leda ett standardiserat arbetssätt på 
fallföretaget.  

Undersökningen påträffade nya upptäckter som inte ansågs påverka studien från 
början. Studien belyser komplexiteten att mäta effekten av standardiserat arbetssätt. 
För att nå studiens mål behövdes det tydliga avgränsningar där studien möjliggjordes 
med stor målmedvetenhet från författarna tillsammans med bra vägledning från båda 
handledare. Författarna vill rikta ett tack till ledningsgruppen på Internal Services på 
IKEA of Sweden i Älmhult som bidrog med betydande information till studien. Ett 
speciellt stort tack till Christer Pettersson som var handledare på Internal Services 
och bidragit med stort intresse, stöd och betydande information. Ett sista stort tack till 
författarnas handledare på Linnéuniversitetet Mirka Kans som bidragit med intresse 
och betydande handledning. 

Erik Johannesson         &         Joakim Svanberg 

Växjö, 27 Maj 2019 
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Ordlista 
LP    Lean Production 

TTW    The Toyota Way 

TQM    Total Quality Management 

CM    Change Management 

IoS    IKEA of Sweden 

IS    Internal Services 

F&A    Finance & Administration 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till fallstudien samt varför ämnet har 
valts, detta i bakgrund och problematisering. Kapitlet innehåller även syfte 
& mål samt avgränsningar som tillämpats. 

1.1 Bakgrund 

De senaste tre decennierna har industrin mött stora utmaningar och 
förändringar på grund av globalisering (Uhrin, Bruque-Cámara, Moyano-
Fuentes. 2017). För att möta utmaningarna bör kvalité i alla produktionsled 
tillgodoses. Enligt Mikva och Prajová (2016) har kvalité också blivit en 
nyckel till långsiktig lönsamhet. Lean Production, en filosofi som redan 
grundades 1950, betonar vikten av standardisering och kvalité. Kvalité var 
inte den viktigaste aspekten i början av filosofin, utan utvecklades i ett 
senare skede som kommer omfatta både produkter och tjänster (Pascal, 
2015). Med hjälp av standarder kan kvalité säkerställas inom organisationen. 

I dagens samhälle tillgodoser många företag en helhetslösning istället för 
rena produkter, där både produkter och tjänster integreras. Det är lika viktigt 
att mäta kvalité på tjänster trots att tjänster inte är lika konkreta som 
produkter (Bergman & Klefsjö, 2012). Tidigare forskning visar att 
tjänstekvalité påverkar värdekedjans nätverk där till exempel leverantörer, 
tillverkande företag och kunder agerar. Tjänstekvalité får därmed inte 
underskattas då tjänstekvalité i flera fall är ihopkopplad med värdeskapande 
processer som indirekt påverkar slutresultatet. Även kundupplevelsen 
påverkas negativt i värdekedjan om det skapas ett sämre resultat än förväntat 
(Edvardsson, 1998). Kundernas upplevelser blir således allt viktigare för att 
säkerställa kvalité inom industrin. För att förbättra kundernas upplevelse 
behövs det förtroende skapas mellan kund och organisation, vilket kan 
möjliggöras med ett kvalitésystem (Engblom, 1997). Att ständigt förbättra 
processer och interna rutiner är ett annat sätt att möjliggöra samt säkerställa 
en hög kvalité (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Tjänstesektorn upptäckte kvaliténs påverkan på interna rutiner först 1970-
talet i Sverige (Edvardsson & Sandén, 1998). För att säkerställa kvalité och 
interna rutiner kan arbetsinstruktioner som är en form av standard tillämpas. 
Arbetsinstruktioner i en organisation beskriver hur olika processer verkar 
tillsammans (Engblom, 1997). En verksamhetsmanual är ett exempel på 
arbetsinstruktioner för att styra processer och interna rutiner. Standarder är 
en bra utgångspunkt vid utvecklandet av en verksamhetsmanual. 
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1.2 Problematisering 

Följande utmaningar har uppmärksammats baserat på tidigare forskning och 
befintliga standarder, som är kopplat till studiens syfte och mål. Enligt 
arbetsmiljöverkets författningssamling skall en organisatorisk arbetsmiljö 
omfatta villkor och förutsättningar, ledning och styrning, kommunikation, 
delaktighet samt fördelning av arbetsuppgifter och resurser (4§, AFS 
2015:4). Hur kan en verksamhetsmanual utformas för att tillgodose alla krav 
som ställs på arbetsplatsen? Enligt Mikva och Prajová (2016) är användning 
av standardiserat arbetssätt det mest kraftfulla verktyg inom Lean 
Production. Ändå är verktyget det minst använda. Hur kommer det sig att 
standardiserat arbetssätt används minst i en så utbredd filosofi? Om man 
beaktar standardisering i en tjänsteorganisation uppkommer en rad frågor 
kring införande och effekter: 

•   Hur kan ett beskrivande dokument vid införande av standardiserat 
arbetssätt förbättra den operativa verksamheten i en 
tjänsteorganisation, mer specifikt arbetsmiljö och kvalité på utfört 
arbete? 

•   Hur påverkas en tjänsteorganisation av att inte arbeta med 
tjänstekvalité samt inte kartlägga sina rutiner?  

•   Hur påverkas personalen av förändringar på arbetsplatsen samt 
implementeringar av nya arbetssätt? 

För att kunna behandla dessa frågor behövs syfte och mål i kapitel 1.3 
uppnås. 

1.3 Syfte & mål 

Syftet är att undersöka den påverkan ett standardiserat arbetssätt har på en 
tjänsteorganisation. 

Målet med denna fallstudie är att presentera möjligheter och hot med ett 
standardiserat arbetssätt i en tjänsteorganisation, med avseende på 
effektivitet, kvalité och arbetsmiljö. Studien har även som mål att ta fram 
förslag på en verksamhetsmanual som övergripande skildrar hur 
verksamheten ska styras och ledas. 

 

 



3 
Johannesson & Svanberg 

1.4 Avgränsningar 

IKEA of Sweden (IoS) i Älmhult har nyttjats som bas för denna studie. Det 
skapas ett unikt tillfälle, tack vare deras ledande position inom branschen, att 
undersöka hur tjänster styrs och leds på en större arbetsplats. Studien 
avgränsas till Internal Services, som är en nyskapad avdelning inom IKEA 
of Sweden. Detta skapar en möjlighet att undersöka hur en stor aktör arbetar 
med rutiner och processer.  

Studien kommer att inkludera och avgränsas till enkäter, intervjuer, 
observationer med stöd av nyckeltal och översiktlig bild nuläge. 
Datainsamling avgränsas till Internal Services samt dess närliggande 
processer.  

Litteraturen avgränsas och behandlas i linje med relevanta teoriområden 
inom tjänstekvalité, Lean Production, TQM, Change Management, ISO 
9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Dessa ämnen har framtagits i samtycke 
med uppdragsgivaren från fallföretaget och avgränsas på djupet men inte på 
bredden. Fallstudien kommer även avgränsas till uppdragsgivarens mål där 
ett förslag på en verksamhetsmanual ska framställas. Studien kommer inte 
behandla sjukskrivningar samt medarbetar nöjdhetsindex. 
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2. Teori 
I detta kapitel redogörs den teorigrund som är relevant för fallstudien och 
dess ämnesområden.  

Följande teoriområden har Lean Production, Total Quality Management, 
Change Management, Tjänstekvalité, The Toyota Way, 5s, standarder, 
standardiserat arbetssätt samt nyckeltal använts för skapandet av en 
verksamhetsmanual. 

Lean Production och The Toyota Way genomsyrar hela arbetet men främst 
används i kapitel sju och åtta. Total Quality Management och tjänstekvalité 
används för beskriva hur en organisation kan bli processorienterad, 
kundorienterad samt resultatorienterad och används främst i kapitel fem och 
sex. Alla tre filosofierna är viktiga vid framtagning av en 
verksamhetsmanual som ska möjliggöra standardiserat arbete för 
organisationens processer och starkt ledarskap och används främst i kapitel 
fem och sex. 

Change Management används för att tillhandahålla teori kring hur ett 
förändringsarbete bör genomföras och hur medarbetarna kan reagera vid en 
implementation av standardiserat arbete och används främst i kapitel fem 
och sex. Tidigare standarder är viktiga för att påvisa vad som redan finns 
utarbetat och jämföra med det befintliga arbetssättet. ISO- standarderna 
kommer att ligga till grund för verksamhetsmanualens uppbyggnad och 
struktur och används främst i kapitel sju och åtta. 5s och nyckeltal används 
för att skapa uppfattning av nuläget.  

2.1 Lean Production 

Lean Production (LP) kan beskrivas som ett övergripande synsätt men även 
som en metod för att styra en verksamhet. Verksamheten styrs genom 
flexibla processer samt effektiv användning av resurser. Processer ska styras 
utifrån kunders rådande behov (Sörqvist, 2013). LP som arbetssätt, strävar 
mot att fysiskt förändra en organisation. I stora drag syftar LP till att utgå 
ifrån vad kunden har för behov och sedan styra verksamheten i utsatt 
riktning. Genom engagerat ledarskap fokuseras kulturen mot människan, 
kvalité samt ständigt lärande (Sörqvist, 2013). 

Muda är en framträdande del inom LP och kan definieras som icke 
värdeskapande aktiviteter (Sörqvist, 2013). Exempel på Muda är onödiga 
transporter (Jones, Womack, 2003). Fysiska processer ska vara maximalt 
värdeskapande för att möta kunders behov och därför ska Muda elimineras 
(Sörqvist, 2013). Muda skildras även som mänskliga processer som inte 
skapar värde men som nyttjar resurser (Jones, Womack, 2003). 
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Värde är en essentiell utgångspunkt inom LP där Jones beskriver LP som en 
möjliggörare att ständigt tillverka mer med mindre resurser. Den som 
producerar är den som skapar värde, medan kunden endast är den som 
definierar värde (Jones, Womack, 2003). 

Filosofin kan illustreras med hjälp av Lean Production-huset (se figur 1). 
Just In Time (JIT) samt JIDOKA är de viktigaste delarna i LP-huset 
(Bicheno & Anhede, 2011). JIT innebär att optimera en organisation, genom 
att avlägsna variationer samt eliminera slöseri. Detta uppnås genom att 
producera och leverera i rätt tid och till rätt kvalité. En grundregel inom 
JIDOKA är att skapa och utveckla kvalité i en verksamhet. Enligt JIDOKA 
ska produktionen stoppas omedelbart när ett fel uppstår för att hindra 
defekta produkter tillverkas samt identifiera och visualisera problem som 
uppkommer. Stabilitet är grunden i LP-huset och standarder ska finnas men 
även visuell styrning för att flödet ska fungera, detta för att skapa 
stabiliteten. Mål och mätetal är toppen av huset och finns för att en 
organisation alltid ska utvecklas, där de övergripande målen är att tillverka 
med högsta kvalité, kortast ledtid till lägsta kostnad (Bicheno & Anhede, 
2011). 

 
Figur 1: Lean Production-huset är en modifiering av källan: Bicheno & Anhede, 2011, s 33 
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2.1.1 Lean Production Principer 

Fem LP principer beskrivs i The Machine that changed the world (Bicheno 
& Anhede, 2011).  

Princip ett: beskriv värde utifrån kundens perspektiv, där största vikt är att 
veta vilka som är kunder och vilka som är nästkommande processer 
(Bicheno & Holweg, 2009). Personen som producerar, skapar värde samt 
kunden definierar värde (Jones, Womack, 2003). 

Princip två: mätning och kartläggning av värdeflödet från början till slut är 
väsentligt (Bicheno & Holweg, 2009). För att skapa ett värdeflöde finns tre 
viktiga management arbetsuppgifter: problemlösning, informations 
management samt fysisk omvandling. Arbetsuppgifterna inom 
Problemlösning har som syfte att gå från koncept till en produkt lanseras på 
marknaden. Informations management berör schemalagda aktiviteter från 
order till leverans. Med den fysiska omvandlingen menas hantering hos 
slutkund att från råmaterial till färdig produkt (Jones, Womack, 2003). 

Princip tre: syftar på flöde, där visionen är det viktigaste och visionen måste 
vara upplysande samt skapa ett enkelt och effektivt kundflöde (Bicheno & 
Holweg, 2009). Med flödesprincipen menas det att skapa flöde i de 
värdeskapande aktiviteterna (Jones, Womack, 2003). 

Princip fyra: fjärde principen består av pull system. Det är viktigt att 
effektivt tydliggöra kundens krav och inte överproducera. Kundens krav 
måste delas upp i de olika delprocesserna (Bicheno & Holweg, 2009). 

Princip fem: perfektion är den sista principen. Kundens behov ska levereras 
på, exakt tid, utan fördröjningar och minimalt slöseri (Bicheno & Holweg, 
2009). De fyra första principerna synliggör brister och är integrerade med 
varandra. Den sista principen finns för att förbättra dessa brister (Jones, 
Womack, 2003). 
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2.1.2 The Toyota way 

Fujio Cho var grundaren för Toyota och grundlade The Toyota Way (TTW). 
Intentionen var att LP skulle användas inom alla affärsområden och inte bara 
inom produktion (Bicheno & Holweg, 2009). Man försökte därför översätta 
LP in i alla processer och affärsområden inom en organisation, detta med 
stöd från 14 principer inom The Toyota Way (Bicheno & Holweg, 2009). 
Liker (2009, s61-s66) redogör för principerna i boken The Toyota Way: 
Lean för världsklass: 

•   Princip ett: ”Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även 
då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål”. Startpunkten 
är att skapa värde för kunden. Analysera alla avledningar och 
processer i företaget i samband med hur värdet skapas 

•   Princip två: ”Skapa kontinuerliga processflöden som för upp 
problem till ytan”. Arbetsprocesser ska förändras för att vara 
värdehöjande samt skapa ett kontinuerligt flöde. Under tid 
arbetsobjekt är i vila eller personer som väntar på objektet ska 
elimineras 

•   Princip tre: ”Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion”. 
Just in time principen ska finnas för alla kunder i 
produktionsprocessen 

•   Princip fyra: ”Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka)”. I 
tjänsteprocesser ska arbetsbelastningen jämnas ut 

•   Princip fem: ”Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att 
lösa problem, så att kvalitén blir rätt från början”. Kunden ska alltid 
vara självklar 

•   Princip sex: ”Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 
förbättringar och personalens delaktighet”. Utifrån processen ska 
stabila metoder användas för att göra det möjligt att skapa ett 
förutsägande flöde  

•   Princip sju: ”Använd visuell styrning, så att inga problem förblir 
dolda”. Enkla och synliga mätinstrument ska användas för att visa 
om medarbetare arbetar utefter standarder eller inte  

•   Princip åtta: ”Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder 
personalen och processerna”. Skapa stabilitet och förutsägbarhet 
genom att bara använda tekniker som stämmer överens med 
företagets kultur 
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•   Princip nio: ”Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever 
efter Toyotas filosofi och lär ut den till andra”. Ledare ska i största 
utsträckning utvecklas inom företaget ska inte anställas utifrån  

•   Princip 10: ”Utveckla enastående människor och team som följer 
företagets filosofi”. Lagarbete är av största vikt. Strävande ska finnas 
att ständigt lära ut hur team arbetar mot gemensamma mål  

•   Princip 11: ”Respektera det utökade nätverk av partners och 
leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre”. 
Leverantörer samt externa partners ska respekteras som en del av den 
befintliga verksamheten  

•   Princip 12: ”Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå 
situationen (Genchi genbutsu)”. Ledare och ledning ska gå och se 
efter, för att få djupare uppfattning av situationen 

•   Princip 13: ”Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga 
samtliga alternativ, verkställ snabbt”. Alla alternativ ska övervägas, 
därefter ska man röra sig snabbt framåt  

•   Princip 14: ”Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt 
reflektera (hansei) och ständigt förbättra (kaizen)”. Standardisera de 
bästa arbetssätten och lär därefter, istället för att börja från början  
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2.1.3 5s 

Inom LP är 5s (se figur 2) ett förbättringsverktyg (Liker, 2009). 5s nyttjas 
för att skapa ordning men också för identifiera slöseri samt eliminera slöseri. 
5s står för att sortera, strukturera. Städa, standardisera och skapa vana. 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Sortera syftar på simplifieringar av 
arbetsuppgifter samt att överflöd ska försvinna. Med strukturera menas att 
varje sak ska finnas på en bestämd plats, där ett strukturerat arbetssätt ska 
bistå ett starkt flöde i arbetet. Städa syftar på att rengöra och skapa ordning 
på arbetsplatsen. Standardisering används för att upptäcka avvikelser i 
arbetsmiljön och för att skapa en förstklassig miljö. Skapa vana syftar på att 
standardisering ska underhållas samt förbättras (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Figur 2: Skildring av alla steg i förbättringsverktyget 5s 

2.2 TQM 

Total Quality Management (TQM) kan beskrivas som en filosofi som 
centraliserar engagemanget för kvalitéarbete hos anställda. Konceptet 
säkerställer kvalité för att skapa framgång på lång sikt genom fokus på 
kundtillfredsställelse (Pfeifer, 2002). TQM är en heltäckande strategi och är 
applicerbar på alla delar av företaget inklusive personal. Detta innebär att 
konceptet inte kan styra in på enskilda avdelningar och inte enbart vara ett 
verktyg för ledningen. För att på ett funktionellt sätt implementera TQM i en 
organisation bör följande process tillämpas (Pfeifer, 2002): 

•   Introducera begreppet i hela organisationen 

•   Engagera hela personalstyrkan 

•   Maximera potentialen i företagets processer 

•   Skapa ett samarbete mellan leverantörer och kunder 

•   Forma ett beaktande för samhällsnytta 



10 
Johannesson & Svanberg 

2.2.1 Processorientering 

Enligt TQM innebär processorientering erkännandet att om en organisation 
identifierar och analyserar sina interna processer, som vanligtvis är 
integrerade med varandra, arbetar den mer slagkraftigt. Det ger en möjlighet 
att systematiskt utvärdera processernas resultat och därmed skapa bättre 
underlag för beslutsfattande vid exempelvis förbättringar (Pfeifer, 2002). 

En process kan beskrivas som ett flöde där varje aktivitet har en input som 
omvandlas till output och kan bestå av flera olika processer i sig. Man 
poängterar en skillnad mellan nyckelprocesser som är viktiga för 
framgången hos ett företag och dess stödprocesser som oftast stödjer 
kärnverksamheten (Pfeifer, 2002). Företagets mål och policys berör alla 
processer och visar vart företaget är på väg, samt är en viktig del av arbetet 
med TQM (Pfeifer, 2002). 

Filosofin uppmuntrar att genom konstant utvärdering av data ständigt 
försöka förbättra processerna. En organisation kan uppnå ständiga 
förbättringar genom kontinuerlig datainsamling från levererantörer, personal 
och feedback från kunder. För att bli processorienterad bör följande punkter 
tas i beaktande (Pfeifer, 2002): 

•   Identifiera nyckelprocesser 

•   Utveckla tekniker för att metodiskt hantera processerna 

•   Identifiera och definiera nyckeltal som skall förbättras 

•   Bistå och uppmuntra personalens kreativitet och yrkesfärdighet för 
att ta fram nya lösningar som förädlar processerna ytterligare 

•   Skapa processer som kan utvärderas och analyseras med avseende på 
kostnad och förmån för organisationen 

 

 

 

 

 

 



11 
Johannesson & Svanberg 

2.2.2 Ledarskap 

Sista bokstaven i TQM management beskriver begreppets heltäckande 
innebörd för hur ledningen planerar, styr eller övervakar viktiga processer 
inom organisationen. För att uppnå målet innebär det att i praktiken att 
beslutsfattarna behöver ha kvalité som ett övergripande mål inom 
organisationen och leda med exempel. Det inte enbart ledningens 
engagemang som är avgörande utan det behövs även en modell för 
tillvägagångssätt som möjliggör att alla medarbetare involveras på samtliga 
nivåer i organisationen (Pfeifer, 2002). 

Människor är en viktig beståndsdel i att skapa en vinstgivande organisation. 
I vissa fall innebär det ett nytt synsätt på ledarskap och hur medarbetare 
hanteras. Enligt TQM:s ledarfilosofi finns det tre ledarskapsförmågor som 
ledningen bör anamma (Pfeifer, 2002): 

•   Leda med initiativ 

•   Leda med exempel 

•   Ledarskap som stärker de anställda 

Leda med initiativ innebär utvecklandet av nya policys som skapa en kultur 
som genomsyrar alla avdelningar och som organisationen kan identifiera sig 
med. Det är ledarnas ansvarsområde att ta initiativ och starta ett 
kvalitetsarbete (Pfeifer, 2002). 

Leda med exempel innebär inte enbart att muntligt beskriva policys utan 
praktiskt följa de riktlinjer som framtagits. Om samtliga ledare visar genom 
handling att de policys eller de värderingar som tagits fram är viktiga, 
kommer medarbetarna bli övertygade om att deras egna handlingar är 
betydande. En nyckelfaktor är att kommunicera varför det är viktigt att följa 
organisationens värderingar och policys (Pfeifer, 2002). 

Den tredje och sista ledarskapsförmågan som TQM belyser är att skapa bra 
förutsättningar för medarbetare att utvecklas. Det innebär att ledarna ska 
fördela de resurser som krävs för att arbetet ska uppnå hög kvalité (Pfeifer, 
2002). 
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2.2.3 Kundorientering 

Kundnöjdhet har en stor påverkan på resultatet. Inom TQM är det en av de 
viktigaste förmågorna att veta vad kunderna vill ha och förväntar sig, där det 
ofta är en utomstående person som tar beslutet om köpet (Pfeifer, 2002). Ett 
annat perspektiv på kundnöjdhet är den interna relationen mellan leverantör 
och kund. I vissa fall kan en uppskattning av kundnöjdhet visa till vilken 
grad orderspecifikationen är uppfylld. Kundbehoven hos konsumenter kan 
däremot uppskattas och bestämmas genom nyttjande av KANO-modellen. 
KANO-modellen beskriver de olika behov som en konsument förväntar sig 
genom att identifiera de grundläggande-, outtalade- samt uttalade behoven 
(Pfeifer, 2002). 

Att vara kundorienterad innebär att kartlägga och utvärdera kundernas 
beteenden och preferenser. Det möjliggör att agera rationellt när tillfälle 
skapas då det besitts kunskap kring vilka faktorer som har inverkan på 
kundnöjdhet. En ökad kundnöjdhet kan speglas i en ökad intern service och 
anses vara en del av vad som skapar konkurrensfördelar gentemot 
organisationens konkurrenter (Pfeifer, 2002). 

2.2.4 Resultatorientering 

Det har visat sig att positiva resultat har en korrelation med till vilken grad 
företaget är process- och kundorienterad. Processerna kan granskas både 
med icke finansiella faktorer som exempelvis effektivitet och felfrekvens 
men även med finansiella faktorer som process- och underhållskostnad, som 
båda är en form av resultat. 

Resultatet reflekterar hur väl organisationen har nått sina mål ur flertal 
perspektiv (aktieägare, ledningen, kunder, personal eller miljön). Resultatet 
kan spegla hur många klagomål som tillkommit, hur nöjda personalen är 
samt hur effektivt arbetsuppgifterna hanterats eller hur mycket utsläpp som 
tillkommit (Pfeifer, 2002). 

En tidig implementation av TQM har visat sig få stor effekt på 
organisationens konkurrenskraft och resultat. Effekten minskas om den 
implementeras i ett sent skede jämfört med konkurrenter. Effekten förstärks 
ytterligare om det finns förebyggande strategier samt om organisationen 
befinner sig i en tillväxtfas (Gun, 2017).   

Mätetal 

Det finns olika begrepp för mätetal som exempelvis mått och nyckeltal.  I en 
organisation kan det mätas för att fastställa olika värden som exempelvis hur 
långtid det tar för en produkt att komma från punkt a till punkt b. Mätetal 
används också för att skapa underlag för beslut (Larsson & Ljungberg, 
2012). Enligt nationalencyklopedin beskrivs nyckeltal som ett mått. 
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Nyckeltal kan till exempel ge storlek på en ekonomisk situation i en 
organisation, såsom likviditet och soliditet (NE, 2019).  

SMARTa mål 

Med ett SMARTa mål menas det att målet ska vara specifikt, mätbart, 
accepterat, rimligt samt tidsbestämt. Målen ska innehålla ord som antyder 
till en riktning som exempelvis förbättra. Mål ska kunna mätas i en enhet. 
Målen ska accepteras och sa det finnas realistiska förutsättningar för att 
uppnå målen. Det är även viktigt att målen är tidsbestämda och att tidsramen 
bestäms av de som är involverade (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.3 Tjänstekvalité 

Det blir allt vanligare att tillverkande företag lanserar produkter som en 
kombination av produkt och tjänst. Vid köp av en produkt kan 
helhetslösningar såsom installationer och underhåll inkluderas under en 
längre tid. Det visar att det blir viktigare att stödja kunderna i deras ägande 
och att tjänstekvalité och produktkvalitet integreras (Edvardsson & Sandén, 
1998). 

En verksamhet behöver ha vetskap angående förbättringar för att kunna styra 
den. För att kunna förbättra krävs mätning och analys av nyckeltal, däe 
exempelvis kvalité kan mätas. Det viktigaste måtten för en verksamhet är 
den kundupplevda kvalitén. Om en verksamhet inte tillgodoser kundernas 
förväntningar, kommer konkurrenter göra det (Edvardsson & Sandén, 1998). 

Inom tjänstekvalité definieras en kund som den som är direkt mottagare av 
en tjänst. Enligt den här definitionen kan en kund vara en privatperson eller 
en form av organisation, där både interna och externa kunder existerar. De 
interna kunderna är mottagare av en tjänst inom organisationen och är oftast 
medarbetare. De externa kunderna är de som köper tjänsten från marknaden 
utanför organisationen. En organisation i sammanhanget kan exempelvis 
delas in i privata företag, offentliga tjänsteproducenter eller icke vinstdrivna 
organisationer (Edvardsson & Sandén, 1998). 

Det kan vara svårt att identifiera vilka kunderna är vid ett köp av tjänst och 
det kan förekomma flera kunder på samma tjänst. Exempelvis om en 
inköpare beställer in en tjänst till en annan aktör innebär det att kunden blir 
”månghövdad” och flerdimensionell (Edvardsson & Sandén, 1998). 
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2.3.1 Intern tjänstekvalité och dess kunder 

En tjänst skapas oftast i det personliga mötet mellan kund och medarbetare. 
Kvalitén bedöms i samband med mötet och påverkar alla i organisationen. 
Det är kundens bedömning av tjänsten vid köpet som är relevant och kunden 
har oftast möjligheten att välja från vilken person tjänsten ska införskaffas 
(Edvardsson & Sandén, 1998). Kvalitén bör därför inte ses som något 
konkret utan något dynamiskt som ändras med tiden. På grund av nya 
tekniska lösningar eller nya utvecklade tjänster från konkurrenter, förändras 
kundernas förväntningar på vad som tidigare har upplevt som hög kvalité. 
Därför är det är viktigt att förklara och kommunicera vad kvalité betyder för 
den egna interna verksamheten och dess kunder (Edvardsson & Sandén, 
1998). 

Det viktigt att utreda och kartlägga vad som är av betydelse för 
verksamhetens egna kunder. Att kopiera en annan organisations definition 
på kvalité är inte en bra idé då andras kunder kan vara av en annan 
uppfattning på vad som förväntas av den organisationens tjänster. Det är 
också viktigt att kvalitetsfaktorerna anpassas till den egna verksamheten och 
specificeras mer precist då den egna verksamheten har unika utmaningar och 
förutsättningar (Edvardsson & Sandén, 1998). 

Det finns ett flertal definitioner på tjänstekvalité. De flesta talar om orsak-
verkan samband mellan förväntningar och upplevelser. Problemet med 
definitionen är att om kunden har låga förväntningar på en tjänst och 
verksamheten levererar i linje med förväntningarna har enligt definitionen, 
verksamheten levererat en hög kvalité. Ett annat mer dynamiskt perspektiv 
är att se begreppet över en längre tid, dvs. en relation mellan producent och 
kund som sträcker sig en period framåt. Definitionen beskrivs som att 
kvalité är följden av hur förväntningarna hos kunden uppfylls över en 
tidsperiod genom flera transaktioner (Edvardsson & Sandén, 1998). Därför 
räcker det inte att enbart nöja sig med förväntningar och upplevelser utan 
också analysera samt skilja mellan kundtillfredsställelse och kvalité. 
Kundtillfredsställelse kan beskrivas som hur väl förväntningarna uppfylls i 
varje transaktion. Hur väl tjänsten uppfyller kundens behov och 
förväntningar i en långsiktig relation kan beskrivas i definitionen av kvalité 
(Edvardsson & Sandén, 1998). 

Om inte medarbetare är nöjda och engagerade är sannolikheten mindre att de 
skapar nöjda kunder. Fler forskare har kommit till slutsatsen att den interna 
kunden är av större betydelse än den externa (Edvardsson & Sandén, 1998). 

I stort sätt är det samma faktorer som påverkar ifall de interna och externa 
kunderna är nöjda eller missnöjda. Den stora skillnaden är att de externa 
kunderna kan vända sig till en annan producent vilket inte alltid är fallet för 
de interna kunderna. Därför är hanteringen av medarbetare viktiga för att 
motverka missbelåtenhet internt. Kulturen är viktigt i en kvalitéinriktad 
organisation tillsammans med en servicemedvetenhet för att skapa en bra 
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attityd och vägleda medarbetare i olika arbetssituationer. För att införa en 
kultur som är bestående av nöjda medarbetare är det viktigt att undersöka 
hur de interna kunderna har för uppfattningar och åsikter. Arbetet kan inte 
genomföras om inte alla inom organisationen använder samma språk för att 
förklara de begrepp som används vid beskrivning av ett nuläge eller ett 
framtida läge (Edvardsson & Sandén, 1998). 

2.4 Change Management 

Change Management (CM) kan användas vid förändring. En strategisk plan 
ska inte enbart hänvisa till förändring utan specifikt behandla CM. En 
strategi för förändring måste identifiera centrala faktorer som människor, 
organisationens utmärkande drag och arbetsmiljö (Pugh, 2007). Strategin 
ska också baseras på samband mellan utmärkande drag och arbetsmiljö, där 
utmärkande drag inrymmer anställdas förmågor samt talang men även 
anställdas utvecklingsbehov (Pugh, 2007). 

2.4.1 Förändringsprocesser 

Många förändringsprocesser tenderar till att misslyckas, delvis beroende på 
problem när plan ska bli till handling. Processen kan delas upp i tre 
delprocesser: Unfreezing, Moving och Refreezing. (Pugh, 2007). Den första 
processen syftar till att bli redo för förändring och hur målen ska nås. I 
denna delprocess måste människor övertygas att förändring är ett behov. För 
att detta ska lyckas, behöver personalen känna sig involverade samt se 
fördelarna med en förändring. Många olika faktorer påverkar 
förändringsprocessen samt hur en organisation blir redo för förändring 
(Pugh, 2007). 

Moving är den andra delprocessen och här introduceras förändring. 
Förändring kan startas när det finns förståelse att förändring är nödvändig i 
organisationen. Utmanande och genomtänkta mål men även förståelse för 
åtgärder är element som gör det möjligt att starta förändring (Pugh, 2007). 

Refreezing är den sista delprocessen och syftar på att försöka få förändringen 
att bestå. Viktiga element i denna delprocess är att dela information, 
samarbete, sprida resultatet samt ständigt lärande (Pugh, 2007). 
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2.4.2 Implementering av förändring 

Pugh (2007) redogör sju steg för att implementera förändring. 
Arbetsklimatet är en faktor som påverkar CM i en organisation. Det är av 
största vikt att skapa en miljö som är mottaglig för förändring.  

•   Steg ett: i detta första steg är det viktigt att fundera såvida förändring 
är genomförbart samt hur den ska genomföras. 

•   Steg två: förändringsstrategin ska leda personal genom en öppen 
process som ger dem ansvar och samförstånd. Det är av yttersta vikt 
att det finns en kommunikationsstrategi eftersom det påverkar 
motivationen hos medarbetarna. Strategin som används vi 
implementering ska utformas av till exempel kommunikation. 

•   Steg tre: efter vald strategi för implementering av förändring, är det 
essentiellt att stanna upp och tänka. Detta kan till exempel vara hur 
väl strategin överensstämmer med den huvudsakliga strategin inom 
organisationen. 

•   Steg fyra: i detta steg blir strategin en detaljeradplan, där processer 
och funktioner bestäms men även roller och ansvar delas ut, samt 
etablera kommunikationssystem och datainsamling startar. 

•   Steg fem: förändringen ska testas och mätas, till exempel ett 
informationssystem. 

•   Steg sex: i detta steg ska förändringen implementeras samt bedömas 
om det krävs vidare utveckling. 

•   Steg sju: förändringen fullgjord och det återblickas på 
implementeringen, mätningarna och hur förändringsprocessen har 
gjorts (Pugh, 2007). 
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2.4.3 Ledarskap i förändring 

Ledarskap är en nyckelroll i en förändringsprocess där det finns sju 
huvuduppgifter för en ledare. John Hayes (2014) beskriver de sju stegen 
följande: 

•   Steg ett: skapa förståelse samt identifiera möjligheter och hot som 
kräver uppmärksamhet. 

•   Steg två: skapa en vision hur det kan se ut efter förändring samt 
identifiera vad som är i behov att åstadkomma för att nå målen med 
förändring. 

•   Steg tre: visionen ska kommuniceras till en bredare grupp samt att 
svara på feedback för att andra ska vara med till förändring. 

•   Steg fyra: för att uppnå visionen ska en samhörighet skapas för 
vägledning. 

•   Steg fem: Hinder ska bort samt skapa förutsättningar för att 
implementera förändringen. 

•   Steg sex: upptäck och besvara de som påverkas av förändringen. 

•   Steg sju: Visa deltagande för att hålla personalen fokuserade på 
förändringen (Hayes, 2014). 

2.5 Standarder 

2.5.1 Standardiserat arbetssätt 

En standard beskriver hur en process är tänkt att fungera och är det 
specifika, avsedda och normala mönstret. Att en organisation tillämpat 
standardiserat arbete innebär att processerna fungerar enligt satta standarder. 
Det är ett tillstånd som beskriver om en process befinner sig i ett tänkt läge 
eller inte. Om det förekommer en skillnad mellan satt standard och process 
kan det konstateras att det inte finns ett standardiserat arbete (Rother, 2013). 

Tanken med att specificera standarder är inte att inrätta disciplin eller att 
kontrollera medarbetarna, utan att skapa en referenspunkt som möjliggör 
jämförelser mellan plan och verkligt utfall. Syftet med ett standardiserat 
arbete är därför att synliggöra klyftorna mellan förväntat resultat och den 
faktiska situationen. Först då syns var det verkliga problemet är och 
förbättring behövs (Rother, 2013).  



18 
Johannesson & Svanberg 

Det är viktigt att inte se en standard som en tvångströja som medarbetarna 
slaviskt ska följa utan som ett framtida måltillstånd att sträva efter. Alla 
avvikelser från standarden innebär att måltillståndet inte åstadkommits och 
processen behöver fortsätta praktisera ständiga förbättringar (Rother, 2013).  

2.5.2 ISO-standarderna 14001, 9001 & 45001 

SIS (Svenska institutet för standarder) är en del av ett europeiskt fristående 
nätverk som utarbetar internationella standarder tillsammans med den 
globala organisationen ISO (SIS.se). Standarder är en gemensam lösning på 
ett återkommande problem och dokumenterad kunskap utvecklat av aktörer 
inom industri, näringsliv och samhälle för att underlätta handel över gränser 
(SIS.se). 

ISO 14001 

ISO 14001 innehåller krav och vägledning av miljöledningssystem som är 
en grupp av samverkande delar inom en organisation för att skapa processer 
för att uppnå dess policys och mål för miljön. Standarden antogs som 
europastandard 14 september 2015. Syftet med ISO 14001 är att tillgodose 
verksamheter med ett regelverk för att skydda miljön och invända på 
förändrade miljöförhållanden i samråd med förändrade socioekonomiska 
krav. Standarden beskriver krav som möjliggör att organisationen kan uppnå 
sina resultat för ett miljöledningssystem. Den möjliggör att på ett 
strukturerat sätt ge information till ledning som med ett långsiktigt 
perspektiv bidra till hållbar utveckling (Svensk standard SS-EN ISO 14001: 
2015). 

ISO 9001 

ISO 9001 beskriver hur ett ledningssystem för kvalité som ett strategiskt 
beslut kan påverka en verksamhets prestanda och skapa initiativ till hållbar 
utveckling. Ett ledningssystem för kvalité som baseras den här standarden 
möjliggör följande tänkbara fördelar: 

•   Erbjuda kunderna produkter och tjänster som uppfyller ställda krav. 

•   Ökar möjligheterna till hög kundtillfredsställelse 

•   Positiv påverkan på organisationens förutsättningar och mål 

Standarder bör användas som ett komplement till krav på produkter och 
tjänster och kan användas av både interna och externa parter. 
Processinriktning och PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) genomsyrar 
standarden och skapar förutsättningar för en organisation att identifiera och 
kartlägga sina processer (Svensk standard SS-EN ISO 9001: 2015). 



19 
Johannesson & Svanberg 

ISO 45001: 2018 

ISO 45001 beskriver hur arbetsmiljön påverkar organisationens anställda ur 
ett säkerhetsperspektiv. Standardens mål är att skapa förutsättningar för 
säkra och hälsosamma arbetsplatser. Den riktar därmed in sig på att 
förhindra skador och sjukskrivningar. Syftet med att införa arbetsmiljö-, och 
säkerhetsledningssystem är att tillgodose ett ramverk för att hantera risker 
och möjligheter genom förebyggande och avhjälpande åtgärder. För att 
effektivt implementera ISO 45001 behövs det ett starkt ledarskap som kan 
hållas ansvariga samt ett engagemang på alla nivåer inom organisationen 
(International Standard, ISO 45001: 2018). 
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3. Metod 
Detta kapitel innehåller fallstudiens forskningsplan som kopplas till syfte & 
mål. Det beskriv även vilka metoder som används vid datainsamling av både 
teori och empiriskt material. 

3.1 Studiens forskningsplan 

Den forskningsinriktning som används är en fallstudie. Fallstudie är en 
kvalitativ metod som genererar empiri relaterat till studiens syfte oftast med 
ett induktivt perspektiv (Blomkvist & Hallin, 2015). Studien avgränsas till 
en avdelning inom organisationen i samråd med representanter från 
universitetet, fallföretaget samt författarna. Datainsamlingsmetoder som 
nyttjats har valts för att frambringa en rik beskrivning av det studerade 
fenomenet. Beskrivningen stöds av framtagning av en översiktlig 
kartläggning nuläge samt nyckeltal för 5s. Metoderna beskrivs mer i detalj 
under kapitel 3.3. Valet av studie grundar sig i att mycket information kring 
ett nuläge är av vital betydelse för att veta hur man kan stödja kommande 
förbättringsarbete, så att det får önskad effekt. En fallstudie tillgodoser detta 
behov. Studien är öppen för nya upptäckter och omfattar olika typer av 
datainsamlingsmetoder. Genom att nyttja flertal metoder skapar studien flera 
perspektiv och uppnår hög validitet, reliabilitet och objektivitet (Blomkvist 
& Hallin, 2015). Studien kommer utföras på ett systematiskt sätt med kritisk 
hållning, där arbetsgången delas in i olika faser. 

 

Figur 3: Illustration av processerna i forskningsplanen. 

Forskningsplanen omfattas av en problematisering som ställer frågan hur en 
verksamhetsmanual kan utformas för att tillgodose de krav som ställs på en 
arbetsplats. Syftet för studien har valts för att kunna möta de utmaningar 
som finns inom forskningsområdet. Därefter påbörjas empirisk 
datainsamling med valda metoder parallellt med en litteraturstudie av 
sekundärdata (se figur 3). 

Litteraturstudien genomförs på universitetsbiblioteket i Växjö med 
söktjänsten OneSearch där tryckta böcker såväl som e-böcker och 
vetenskapliga artiklar från bibliotekets databaser är sökbara. Det finns 
omfattande tidigare forskning och vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, 
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elektroniska dokument används som teorigrund i denna studie. Insamlad 
primärdata analyseras utifrån sekundärdata för att presentera en slutgiltig 
lösning. 

3.2 Etik 

All insamlad material behandlas konfidentiellt och informanterna blir 
informerade om syftet med studien (Björklund & Paulsson, 2012). Det 
material som studien tar del av godkänns av fallföretaget samt används 
endast i syfte att utforma examensarbetet. Observationerna bygger på 
samtyckeskravet där personerna som blir observerade på förhand kommer 
tillfrågas om tillåtelse (Björklund & Paulsson, 2012). 

Studien omfattar ett Confidentiality Agreement där företagsinformation som 
design, pris, konstruktion, experiment eller undersökningar inte får spridas. 
All dokumentation som studien behandlar tillhör IKEA och skall returneras 
till IKEA. Studien uppfyller därmed grundläggande krav på konfidentialitet.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Intervjuer genomförs i den här studien med fem nyckelpersoner baserat på 
deras ledande positioner inom studiens område. Intervjuer genomförs för att 
samla in kvalitativ data kring förändringsarbete och de interna processerna. 
Datainsamlingen skapar en bild om nuläget från en ledares perspektiv. 
Frågornas skapas enligt en semistrukturerad kvalitativ design där rum för 
diskussion möjliggörs inom ramen för ämnet (Blomkvist & Hallin. 2015). 

Enkäter med fasta svarsalternativ genomförs med personer från olika delar 
inom organisationen. En enkät är en typ av frågeformulär där individer 
svarar på ett antal frågor men är också användbar när en kvantitativ data är 
av behov (Blomkvist & Hallin, 2015). Enkäterna är viktigt för tyngden i 
studien och presenterar vad personerna i processerna tycker och tänker om 
rutiner i den operativa verksamheten. Enkäterna som används är anonyma 
och innehåller strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, vilket bidrar 
till hög grad av standardisering. Detta skapar en hög validitet och reliabilitet 
på data. Med standardisering avses hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjuaren (Patel & Davidsson, 2011).  

Observationerna tillför information kring hur det faktiska nuläget på 
arbetsplatsen ser ut under den operativa verksamheten. De processer som 
observeras tas fram i linje med studiens mål. Observationerna genomförs i 
samband med en checklista för att strukturera inspektionerna. Fördelar med 
observationer som datainsamlingsmetod är att det ger en 
förstahandsupplevelse samt att det ges möjlighet att observera aktiviteter 
som inte är dokumenterade sedan tidigare. Generellt är observationer en 
tidskrävande aktivitet och därav oftast kostsam att tillämpa (Edvardsson & 
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Sandén. 1998). Metoden kan också påverka personen som utför ett arbete 
som observeras och förändra dess beteende från det normala och därav inte 
spegla verkligheten under en längre tidsperiod (Edvardsson & Sandén. 
1998). Metoden har valts till den här studien för att den ger relevant och 
objektiv information kring de processer som studerats. För att motverka en 
felaktig bild av verkligheten, att medarbetare agerar från det normala, 
kommer observationerna utgå enbart ifrån analyser av de dokumenterade 
arbetssätt och rutiner som finns.  
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4. Genomförande 
I detta kapitel presenteras fallföretaget samt en redogörelse av 
genomförandet av datainsamlingen ges. 

4.1 Fallföretagspresentation 

IKEA of Sweden (IoS) är ett produktutvecklingsbolag som tillhör Inter 
IKEA Group, Range & Supply. Deras arbetsområde är att utveckla 
varuhussortimentet till IKEAs återförsäljningsverksamhet. Studien 
genomförs på Internal Services (IS) som består av ungefär 40 medarbetare 
och de arbetar med alltifrån bemanning av receptioner till utveckling av 
arbetssätt. IS ingår i avdelning Finance & Administration (F&A).  IS är en 
tjänsteproducerande organisation som levererar ett utbud av tjänster inom 
IoS enligt nedan: 

•   MUMS - café & restaurangverksamhet 

•   Bemanning av reception 

•   Framtagning av ID-kort 

•   Site & Logistics - intern logistik, fastighetsunderhåll och 
posthantering 

•   Print- produktion av trycksaker 

•   Quality Service - utveckling av arbetssätt, processer och metodik 

4.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes i syfte att samla in sekundärdata. Med hjälp 
av söktjänsten OneSearch på universitetsbiblioteket i Växjö hittades 
relevanta vetenskapliga artiklar och böcker som använts i studien. Litteratur, 
konfidentiella dokument och ISO-standarder har även tagits emot från IKEA 
som bidragit till teorigrunden.  

Med den insamlade litteraturen, jämfördes de olika teoriområdena 
tillsammans med ISO-standarder och konfidentiella dokument för att ta fram 
gemensamma faktorer. De gemensamma faktorerna skapade i sin tur 
rubriker som användes som en grund i tabellen. Tabellen skapades i flera 
steg som verksamhetsmanualens struktur baserades på och presenteras i 
kapitel 7 och 8 (se Bilaga 12 och 13). 
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4.3 Empiri 

En datainsamlingsmall (se bilaga 1) framtogs för att bestämma vilken data 
som skulle samlas in via enkäter respektive som nyckeltal. Mallen gjordes i 
Excel och baserades på innehåll från befintliga standarders rubriker och 
innehåll. Dessa rubriker jämfördes sinsemellan för att bestämma vilka som 
var lämpliga som enkätfrågor eller som nyckeltal.  

4.3.1 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med fem informanter från ledningsgruppen i IS. 
Frågorna baserades på innehåll från ISO-standarderna och skickades i förväg 
via E-mail (se bilaga 2-6) till de berörda parterna. För att säkerställa en 
objektiv analys och bearbetning från tolkningsfel, kombinerades 
anteckningar och inspelning under intervjuerna. Alla intervjuer 
sammanställdes direkt efter för att motverka samt undvika att missa 
information och syftningsfel. Intervjuresultatet kan utläsas i kapitel 5.1 
Övergripande nivå. 

4.3.2 Enkäter 

Enkäterna skapades i Google formulär och besvarades under två veckor. Det 
skickades via ett internmail till alla på avdelningen som innehöll 
information, syfte samt en länk till enkäten. Enkäten bestod av en femgradig 
skala (se bilaga 7) och eftersom avdelningen varierade i kunskapsområden 
var ett av svarsalternativen vet ej. Enkätfrågorna sammanställdes därefter 
enskilt och redovisas med deskriptiv statistik (se bilaga 8). Resultatet kan 
utläsas i kapitel 5.1 Övergripande nivå. 

4.3.3 Observationer 

Checklistan observationer (se bilaga 9) fylldes i genom att observera de 
parametrar som var uppsatta. Observationerna bestod av att fysiska 
observationer, genomgång av befintliga dokument samt information som 
delgivits vid möten. Kolumnen fungerar dåligt i checklista kryssades i om 
en aktivitet inte fungerade fullt ut eller som det var tänkt. Resultatet kan 
utläsas i kapitel 5.2 Avdelningsnivå. 
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4.3.4 Nyckeltal för 5s 

Nyckeltalet baserades på den visuella målbilden och pilotområdet Kajen 1, 
som visar hur 5s bör fungera för IS på ett lastområde. Inom pilotområdet 
identifierades fem områden som vardera bedömdes utefter tre individuella 
parametrar. För att presentera skillnader mellan målbild och nuläge togs 
bilder på både pilotområdet respektive lastkajen på IS som speglar nuläget 
och används av Site & Logistics. Områdena och dess parametrar redovisas 
nedan: 

•   Pall-område, (jämna nivåer, sorterade, markerade) 

•   Truckområde, (tillgänglighet, sorterade, innanför markering) 

•   Förvaringsskåp, (påfyllt, rätt material på rätt plats, markerat) 

•   Golvyta, (rent, sorterat, markerat) 

•   Övriga uppmärkningar, (tillgänglighet, sortering, uppmärkning) 

Ett maxindex modellerades fram på tio som sedan användes vid 
jämförelserna. Uppfylldes inte en av de uppsatta parametrarna på de 
respektive fem olika områdena, reducerades indexet med två. Uppfylldes 
ingen av parametrarna reducerades indexet totalt med sex, vilket inte 
möjliggjorde ett index värde noll, som beskriver att arbetet inte fungerar alls. 
Lägsta gränsen på index blev fyra och speglar att verksamheten kan fungera 
utan 5s. Nyckeltal för 5s förklaras ytterligare i kapitel 5.2. 

Indexet från varje område summerades sedan för att skapa ett totalindex på 
hur väl 5s fungerar över hela området. Genom att mäta hur 5s fungerar 
jämfört med en målbild skapas en uppfattning om hur nuvarande 
strukturerade- och standardiserade arbetssättet fungerar. Resultatet kan 
utläsas i kapitel 5.2 Avdelningsnivå. 

4.3.5 Översiktlig kartläggning nuläge  

Modellen av översiktlig kartläggning nuläge skapades för tre olika områden 
för att få en översiktlig bild av nuläget, bestående av befintliga standarder, 
dokumenterade arbetssätt samt hur den dagliga verksamheten fungerar. 
Varje matris (se bilaga 12) färgkodades med grön eller röd färg för att visa 
vad som fungerar eller inte fungerar fullt ut. Samma definition applicerades 
som på checklistan för observationer, dvs. om en aktivitet inte fungerade 
fullt ut markerades den med röd färg. Resultatet kan utläsas i kapitel 5.1 
Övergripande nivå. 
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5. Nuläge 
Följande kapitel innehåller resultatet från samtliga datainsamlingsmetoder 
och presenteras på övergripande nivå samt på avdelningsnivå. 

5.1 Övergripande nivå 

Här beskrivs insamlad data på en övergripande nivå från en översiktlig 
kartläggning av nuläget, intervjuer och enkät. Relevanta områden utifrån 
teori och studiens mål har följande områden beaktas: standardiserat 
arbetssätt, dokumentation av interna rutiner och processer, kommunikation 
och förändringsarbete. 

5.1.1 Standardiserat arbetssätt 

Följande text är en sammanställning på vad samtliga informanter svarade på 
intervjufrågan arbetar ni idag med någon form av standardiserat arbetssätt? 
I så fall vilket? Informant 1 nämner att det finns vissa standarder i dagsläget 
samt att det inte finns några ISO-standarder och att det behöver 
standardiseras mer internt. Det pågår i dagsläget ett förbättringsarbete inom 
avdelningen med att ta fram standarder för standardiserat arbetssätt och nya 
rutiner för det dagliga arbetet. Det finns vissa befintliga rutiner på arbetssätt 
som behöver utvecklas och förbättras men också bli tydligare vid 
tvärfunktionellt arbete med andra avdelningar. Informant 2 nämner att det 
finns standardiserat arbetssätt i dagsläget. Det är ett pågående 
förbättringsarbete att ta fram standarder och ett standardiserat arbetssätt. Det 
finns vissa befintliga rutiner på arbetssätt men att de behöver utvecklas och 
förbättras. Informant 2 säger att det skrivs i nuläget helt nya rutiner för det 
dagliga arbetet. Informant 3 förklarar att det finns en process som påbörjats 
med 5s och som är inne på det fjärde steget med att skapa standarder. Det är 
ett pågående förbättringsarbete kring att ta fram standarder och ett 
standardiserat arbetssätt. Informant 3 säger att det skapats generella rutiner 
för IS och samt att vissa av rutinerna är kopplade till andra avdelningar. I 
dagsläget pågår det arbete med att ta fram nya rutiner för det dagliga arbetet. 
Informant 4 säger att pågående implementering är ett nytt ledningssystem 
tillsammans med en form av avvikelsehantering. Detta ska ingå som en form 
av standard i deras digitala verktyg Logbook. Informant 4 antyder att vissa 
typer av standarder inte fungerar att implementera på IS på grund av 
avdelningens huvuduppgifter. Det framgår att det ett pågående 
förbättringsarbete med att ta fram nya standarder som ska stödja det 
standardiserade arbetssättet. Informant 4 säger att det finns som mål att 
implementera rutiner, checklistor och arbetsflöden där det parallellt pågår ett 
förbättringsarbete med att skriva nya rutiner för det dagliga arbetet. 
Informant 5 säger att vissa avdelningar har arbetat längre med standardiserat 
arbetssätt men har generellt inte utvecklats långt i dagsläget. Exempel på 
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redan befintliga standarder är bokningsunderlaget men som inte är ett 
utvecklat standardiserat arbetssätt utan arbetet ligger långt efter. 

Följande text är en sammanställning på vad samtliga informanter svarade på 
intervjufrågan tror du att använda sig av ett mer standardiserat arbetssätt 
kan skapa en bättre eller sämre arbetsmiljö? Informant 1 säger att det 
kommer skapa en bättre arbetsmiljö om det används ett mer standardiserat 
arbetssätt. Tydliga rutiner anses effektivisera och säkerställa att utfört arbete 
genomförts på rätt sätt. Informant 2 anser att det bara kan bli bättre. 
Informant 3 är övertygad om att standardiserat arbetssätt stödjer ambitionen 
om att skapa en god arbetsmiljö. Informant 3 säger också att det handlar om 
attitydförändringar hos medarbetare och att standardiserat arbetssätt är 
kopplat till skydd mot skada och ohälsa. Det anses viktigt att skapa rutiner 
och arbetssätt kring risker men även att definiera vad en arbetsrisk är i en 
kontorsmiljö. Informant 4 anser att det alltid är bättre med ett standardiserat 
arbetssätt samt att det är viktigt att dokumentera säkerheten exempelvis med 
hjälp av checklistor. Informant 5 anser att standardiserat arbetssätt möjliggör 
en bättre arbetsmiljö. 

Diagrammet i figur 4 visar vad medarbetarna svarade på enkätfrågan känner 
du till ifall det finns någon fastställd dokumenterad beskrivning av dina 
arbetsuppgifter? Statistiken i diagrammet visar på låg spridning i svaren, där 
70 procent har svarat lite eller väldigt lite. 

 

 
Figur 4: statistik från enkätfrågan: ”känner du till ifall det finns någon fastställd dokumenterad 

beskrivning av dina arbetsuppgifter”? 
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Följande text beskriver insamlad data från översiktlig kartläggning av 
nuläge. Planeringcirkeln i mitten är en planeringsplattform som utgår ifrån 
ledningsgruppen inom IS och är sammankopplade med samtliga 
avdelningar. Figurerna utläses där grönmarkerade har befintliga standarder 
samt rödmarkerade har inga befintliga standarder. I dagsläget är det bara 
Quality Service som har befintliga standarder, övriga avdelningar har inga 
befintliga standarder. Figur 5 visar vilka områden inom IoS som har 
befintliga standarder samt vilka som inte har befintliga standarder. 

 
Figur 5: skildrar översiktligt vilka avdelningar som har befintliga standarder 

Diagrammet i figur 6 visar vad medarbetarna svarade på enkätfrågan känner 
du att du har stöd för att arbeta på ett strukturerat arbetssätt? Diagrammet 
visar på låg spridning, där 70 procent har svarat mycket och mycket bra. 
  

 
Figur 6: statistik från enkätfrågan: ”känner du att du har stöd för att arbeta på ett strukturerat 

arbetssätt”? 
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Enligt den översiktliga kartläggningen av nuläget och figur 7, har samtliga 
avdelningar ett fullt fungerande dagligt arbete förutom Site & Logistics. 

 
Figur 7: skildrar översiktligt vilka avdelningar som har ett fullt fungerande dagligt arbete 

5.1.2 Dokumentation av interna rutiner och processer 

Följande text är en sammanställning på vad samtliga informanter svarade på 
intervjufrågan anser du att det är viktigt att dokumentera era processer samt 
rutiner? Informant 1 anser att det är viktigt att dokumentera rutiner och 
processer samt att det måste vara tydligt både på papper och i det praktiska 
arbetet. Att dokumentera avdelningens rutiner och processer minskar risken 
för missförstånd. Informant 2 anser att det är viktigt att dokumentera interna 
rutiner och processer för att förenkla upplärning av nya medarbetare. 
Informant 3 anser att dokumentera rutiner och processer är viktigt samt att 
tillhandahålla ett strukturerat tillvägagångssätt vid processkartläggning. I 
dagsläget används programmet SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, 
Customer) för processkartläggning. Informant 4 anser att det är viktigt att 
dokumentera rutiner och processer samt kartlägga arbetsflöden inom 
organisationen för att identifiera värdeskapande aktiviteter. Informant 5 
anser att det är viktigt att dokumentera rutiner och processer samt att det inte 
finns tillräcklig dokumentation i dagsläget. Dokumentation anses vara en 
arbetsbelastning där det finns ett stort behov av att undansätta tid.  
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Diagram i figur 8 visar vad medarbetarna svarade på enkätfrågan känner du 
att du har tillgång till en beskrivning av alla processer och rutiner på din 
avdelning? Diagrammet visar på en låg spridning, där 90 procent har svarat 
lite eller väldigt lite. 

 

 
Figur 8: statistik från enkätfrågan: ” känner du att du har tillgång till en beskrivning av alla 

processer och rutiner på din avdelning”? 

Enligt den översiktliga kartläggningen av nuläget och figur 9 har enbart 
Planering, Quality Service, Reception och Site & Logistics fullt fungerade 
arbetsinstruktioner.  

 
Figur 9: skildrar översiktligt vilka avdelningar som har arbetsinstruktioner 
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5.1.3 Kommunikation  

Följande text är en sammanställning på vad samtliga informanter svarade på 
intervjufrågan hur kommuniceras de beslut som tas på ledningsnivå ned till 
medarbetarna? Informant 1 säger att kommunikationen till medarbetarna 
mestadels sker under veckomöten och via E-mail. Annan allmän information 
presenteras var femte till sjätte vecka men även genom dagliga möten där 
medarbetarna får chans att ställa frågor. Informant 2 säger att information 
kommuniceras till medarbetarna under möten samt att det även sker under 
dagliga möten där funderingar och frågor kan tas upp. Informant 3 säger att 
ledning beslut kommuniceras ut via team-möten samt att det är viktigt att 
personer får ta del av rätt information för att röra sig framåt i utvecklingen. 
Sekretessbelagd information kommuniceras muntligen till berörd person. 
Informant 4 säger att kommunikationen börjar från ledningsgruppen ovanför 
IS ner till ledningsgruppen inom IS där informationen sedan kommuniceras 
vidare antingen muntligt eller via E-mail. Konfidentiella beslut 
kommuniceras inte vidare. Informant 5 säger att beslut kommuniceras mest 
via E-mail och ibland under team-möten. Information som behöver levereras 
snabbt kommuniceras ut innan team-möten. 

Diagram i figur 10 visar vad medarbetarna svarade på enkätfrågan hur väl 
anser du att kommunikationskanalerna med närmsta chef är?  Resultatet 
visar på en låg spridning, där svaren fördelats på 70 procent bra och 30 
procent mycket bra. 
 

 
Figur 10: statistik från enkätfrågan: ”hur väl anser du att kommunikationskanalerna med närmsta 

chef är”? 
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5.1.4 Förändringsarbete 

Följande text är en sammanställning på vad samtliga informanter svarade på 
intervjufrågan har det varit större tidigare förändringar på arbetsplatsen? 
Hur har dessa i så fall bemötts? Hur ser processen ut? Informant 1 menar 
att det har genomförts många förändringar sedan starten på avdelningen. Då 
IS kommer sist i förändringen har avdelningen inte påverkats lika mycket 
som andra. Det finns en överhängande känsla av att förändringsprocessen 
hade kunnat delas upp och påbörjats mycket tidigare. Processen består av att 
det sker kontinuerliga uppdateringar från vd:n via streaming tjänster, 
mestadels live, så kallade Business Updates. Där presenteras bland annat 
vilken fas förändringsarbetet är i och som oftast diskuteras efteråt. Informant 
2 menar att det har varit förändringar på olika nivåer där CM varit aktuellt 
exempelvis inom Site & Logistics. Vissa människor är mer öppna än andra 
kring förändring medan andra hyser en rädsla mot begreppet förändring. 
Trots diskussion känner sig inte vissa människor hörda om inte deras idéer 
implementeras. Det har tillkommit nya aktörer utifrån som ställer nya krav 
på organisationen och dess förändringsarbeten. Ett av målen inom Site & 
Logistics är att ta över fler arbetsuppgifter och fortfarande tillgodose en bra 
kvalité. Internt har det funnits ett motstånd mot förändringar som har 
påverkat arbetet. Det finns människor i olika åldrar som kommit olika långt i 
sin attityd och förståelse för förändringar. Informant 3 svarar att IS bildades 
2016 där medarbetare kom från IKEA AB, IoS samt IKEA Museum. Det har 
genomförts fyra stora omorganiseringar vilket inneburit en turbulent tid som 
kunnat skapa oro och minskad motivation. Förändringsarbetet 5s påbörjades 
våren 2017 som succesivt har utvecklats och är ett pågående arbete som 
skapar både positiva och negativa reaktioner Det finns olika uppfattningar 
inom IS angående 5s som i enlighet med CM omfattat olika reaktionsfaser. 
Informant 4 svarar att det har varit fyra omorganiseringar sedan 2016 där 
exempelvis arbetsplatsen gått från fasta skrivbord till behovsstyrd 
kontorsyta. För en del personer har det varit utmanande med många 
omorganiseringar. IS är ihopsatt med medarbetare från olika avdelningar 
inom olika IKEA organisationer. Informant 5 säger att det genomförts 
många förändringar sedan IS startades. Förändringsprocessen vid bildandet 
av IS var inte optimal och det behövdes CM. Det kommunicerades inte 
anledningen till sammanslagningen eller hur processen skulle gå till. Det har 
genomförts fler förändringar sedan dess men det finns ingen tydlig process 
och ingen stabilitet. 
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Diagrammet i figur 11 visar vad medarbetarna svarade på enkätfrågan hur 
känner du för förändringar i den dagliga verksamheten? Resultatet visar på 
låg spridning, där 90 procent anser att förändringar i den dagliga 
verksamheten är bra eller mycket bra. 

 
Figur 11: statistik från enkätfrågan: ”hur känner du inför förändringar i den dagliga verksamheten”? 

5.2 Avdelningsnivå 

I detta kapitel beskrivs data på avdelningsnivå där observationer behandlar 
samtliga avdelningar och nyckeltalet behandlar 5s.  

5.2.1 Observationer  

Enligt checklistan definition fungerar ett område inte tillräckligt bra om den 
inte fungerar fullt ut. Exempelvis inom avdelningen MUMS fungerar inte det 
standardiserade arbetssättet fullt ut och därmed inte tillräckligt bra enligt 
definitionen. Det finns rutiner på hur arbetet ska utföras men dessa är inte 
dokumenterade. 5s fungerar på ett bra sätt med tydliga uppmärkningar och 
rutiner. Arbetsinstruktionerna och rutinerna inom MUMS fungerar på ett bra 
sätt men är inte dokumenterade. Vid receptionen fungerade standardiserade 
arbetssättet inte fullt ut och därmed inte tillräckligt bra. Det finns till viss del 
rutiner på standardiserat arbetssätt men som inte är dokumenterade. 5s 
fungerar inte fullt ut men det finns dokumenterade rutiner. 
Arbetsinstruktionerna fungerar bra och det finns dokumenterade rutiner. 

ID-kort har inget standardiserat arbetssätt och det finns rutiner som inte är 
dokumenterade. Det finns rutiner inom 5s men som inte fungerar fullt ut. 
Arbetsinstruktionerna fungerar bra men rutinerna är inte dokumenterade. 
Fastighetsunderhållets standardiserade arbetssätt fungerar inte fullt ut och 
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det finns rutiner som inte är dokumenterade. Både arbetet med 5s och 
arbetsinstruktioner fungerar på ett bra sätt där det finns dokumenterade 
rutiner. Posthanteringens standardiserade arbetssätt fungerar inte fullt ut och 
de befintliga rutinerna är inte dokumenterade. 5s och arbetsinstruktionerna 
fungerar inte fullt ut där det saknas rutiner och arbetsinstruktionernas rutiner 
saknar dokumentation. Förbrukningsmaterialets standardiserade arbetssätt 
fungerar inte fullt ut och dess befintliga rutiner är inte dokumenterade. 5s 
fungerar på ett bra sätt där material har tydliga platser och som är 
uppmarkerade med tydliga rutiner. Arbetsinstruktionerna fungerar bra men 
rutinerna saknar dokumentation. 

Vid Quality Service finns det inget fullt utvecklat standardiserat arbetssätt 
men beskrivs inom verktyget SIPOC och de befintliga rutinerna är 
dokumenterade. Det arbetas aktivt med 5s och arbetsinstruktionerna 
fungerar på ett bra sätt där rutinerna är dokumenterade. På Print fungerar 
inte det standardiserade arbetssättet och befintliga rutiner är inte 
dokumenterade. 5s fungerar bra där olika material har en specifik plats och 
som är dokumenterat. Arbetsinstruktionerna är tydliga och fungerar bra men 
dess rutiner är inte dokumenterade. 
 

Tabell 1: Checklista observationer 

Områden 

Fung
erar 
bra 

Funge
rar 
dåligt 

Det finns 
rutiner 

(Ja) 

Det finns 
inte rutiner 

(Nej) 

Det finns rutiner 
(Ja) ej 

dokumenterade 
MUMS           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s x   x     

Arbetsinstr
uktioner x       x 

Reception
er           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s   x x     

Arbetsinstr
uktioner x   x     
ID-kort           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s   x x     

Arbetsinstr
uktioner x       x 
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Fastighets
underhåll           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 

5s x   x     
Arbetsinstr

uktioner x   x     
Posthanter

ing           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 

5s   x   x   
Arbetsinstr

uktioner   x     x 
Förbrukni
ngsmateri

al           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 

5s x   x     
Arbetsinstr

uktioner x       x 
Quality 
Service           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s x   x     

Arbetsinstr
uktioner x   x     

Print           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 

5s x   x     
Arbetsinstr

uktioner x       x 
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5.2.2 Nyckeltal för 5s 

Nyckeltalen nedanför beskriver hur 5s fungerar i nuläget på Site & Logistics 
jämfört med målbilden på Kajen 1. I de fem tabellerna visas varje område 
för sig och som innehåller parametrar, målbild, nulägesbild samt index, se 
tabell 2-6. Den sista tabellen 7 visar det totala indexet. Enligt tabellerna 
skiljer sig nuläget från målområdet i alla fall förutom på förvaringsskåpen 
där indexet blev 10, vilket är samma index som målområdet. 

Tabell 2 visar hur pallområdet står sig gentemot målområdet. Här bedöms 
dess markeringar och hur väl pallarna står sorterade på jämna nivåer inom 
respektive område. 

 
Tabell 2: nyckeltal för 5s, pallområde 

Område Målbild 
 
 
 
 

Pallområde 

 
Parametrar Nuläge 

 
Jämna nivåer pallar 

 
Sorterade 

 
Markering 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

4  
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Tabell 3 visar hur truckområdet står sig gentemot målområdet. Här bedöms 
hur de olika truckarna står sorterade och om de befinner sig inom givna 
markeringar. 
 

Tabell 3: nyckeltal för 5 s, truckområde 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 
 

Truckområde 

 
Parametrar Nuläge 

 
Truckområde 

 
Sorterade 

 
Innanför markering 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

6  
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Tabell 4 visar hur förvaringsskåpen står sig gentemot målområdet. Här 
bedöms påfyllnad, markeringar samt om vare objekt har en egen plats. 
 

Tabell 4: nyckeltal för 5s, förvaringsskåp 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaringsskåp 

 
Parametrar Nuläge 

 
 
 
 
 

Påfyllt 
 

Varje sak på rätt plats 
 

Markerat 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

10  
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Tabell 5 visar hur golvytan står sig gentemot målområdet. Här bedöms 
renlighet, golvmarkeringar samt sortering. 
 

Tabell 5: nyckeltal för 5s, golvyta 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 
 

Golvyta 

 
Parametrar Nuläge 

 
 
 

Rent 
 

Sorterat 
 

Markerat 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

8  
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Tabell 6 visar hur övrig uppmarkering står sig gentemot målområdet. Här 
bedöms tillgänglighet av material, sortering samt uppmarkering. 
 

Tabell 6: nyckeltal för 5s, övrig uppmärkning 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 

Övrig uppmärkning 

 
Parametrar Nuläge 

 
 

Tillgänglighet 
 

Sorterat 
 

Uppmärkning 
 

Index målbild  
10  

Index nuläge  
6  

 
Tabell 7: sammanställning av olika områdenas index till ett total index 

  Index målbild Index resultat 
Pall område 10 4 

Truckområde 10 6 
Förvaringsskåp 10 10 

Golvyta 10 8 
Övrig uppmärkning 10 6 

      

Index total 50 34 
Index total procent - 68 % 
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6. Analys & diskussion nuläge 
Följande kapitel behandlar analys och diskussion av nuläget som 
presenterades i förgående kapitel. Analys & diskussion kommer ligga till 
grund för rekommendationer och slutsatsen av studien. 

6.1 Standardiserat arbetssätt 

Resultatet av intervjuerna påvisar att det existerar en viss form av standarder 
i det dagliga arbetet. Det finns en underliggande konsensus att det behövs 
utvecklas mer tydlighet i de befintliga arbetsrutinerna genom att introducera 
standardiserat arbetssätt. Det finns vetskap och konsensus om vikten att ta 
fram nya standardiserade arbetssätt för processer, som leder till 
förbättringspotential. Enligt Edvardsson & Sandén (1998) innan ett 
förbättringsarbete i en verksamhet påbörjas behövs faktabaserad kännedom 
införskaffas och det ligger i linje med teorin om hur TQM implementeras i 
en verksamhet. För att på ett funktionellt sätt implementera TQM behöver en 
organisation maximera potentialen i dess processer (Pfeifer, 2002). Denna 
potential kan utvecklas, genom standardiserat arbetssätt samt ständiga 
förbättringar.  

Enligt Edvardsson & Sandén (1998) är pålitlighet en kvalitéaspekt för 
tjänster, d.v.s. förmågan att genomföra åtaganden på samma nivå av kvalité. 
Likaså kan tjänstekvalité omfatta tjänster inom en organisation såväl som 
tjänster mot extern kund. När enkätfrågan ställdes känner du till ifall det 
finns någon fastställd dokumenterad beskrivning av dina arbetsuppgifter? 
ansåg 70 procent av de tilltalade att de hade lite eller väldigt lite kännedom 
angående sådan dokumentation. Det behövs enligt Pfeifer (2002) utvecklas 
tekniker för att möjliggöra metodisk hantering av processer samt skapa 
processer som systematiskt kan utvärderas och analyseras, för att uppnå en 
processorienterad organisation. Resultatet av studiens översiktlig 
kartläggning nuläge visar att avdelningen Quality Service använder 
fungerande arbetsinstruktioner som är dokumenterade och att övriga 
avdelningar inte har denna dokumentation. Dokumentationen möjliggör 
senare utvärderingar och analyser för framtida beslut. IS är en ny 
organisation inom IKEA och det kan vara en av anledningarna till att 
dokumentationen inte blivit mer omfattande inom fler avdelningar.  

Det måste finnas heltäckande planeringsunderlag för styrning och 
övervakning av viktiga processer för att implementera TQM i en 
organisation. En modell som möjliggör involvering av samtliga medarbetare 
i kvalitéarbetet måste också skapas (Pfeifer, 2002). Nuläget påvisar att IS är 
en serviceorganisation och dess arbetsrutiner anses ha stor påverkan på hur 
kvalité levereras till samtliga kunder. 
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I linje med intervjuernas och enkätens resultat åskådliggjorde 
observationerna att ingen av de åtta avdelningarna inom IS hade ett fullt 
fungerande standardiserat arbetssätt. Resultatet speglar uppfattningen som 
ledningsgruppen har att ett standardiserat arbetssätt inte är fullt 
implementerat men är påbörjat. Checklistan för observationer visar att sju av 
tio avdelningar inom IS har fungerade arbetsinstruktioner men bara tre av 
sju har dokumenterade arbetsinstruktioner. 

Enligt ISO 45001 (2018) behövs ett arbetsmiljö-, och 
säkerhetsledningssystem för att tillgodose ett ramverk för hantering av risker 
och möjligheter på arbetsplatsen. Resultatet av samtliga intervjuer visar att 
det existerar en konsensus att ett standardiserat arbetssätt skapar en bättre 
arbetsmiljö. Det anses effektivisera och säkerställa att arbete utförs på ett 
korrekt sätt. IS arbete med Logbook visar att det finns ett påbörjat arbete 
med att strukturera arbetssätten vid framtagning av förbättringsförslag men 
att ett standardiserat arbetssätt inte har implementerats helt, där det också är 
osäkert hur långt kommet arbetet med Logbook är.  

Det framgår i nuläget att vissa chefer har varit frånvarande en längre tid från 
tjänster och andra chefer har blivit tillförordnade dessa tjänster. Det finns en 
oro när personal kommer tillbaka att de inte bör inta samma tjänst som 
tidigare på grund av det skapats nya arbetssätt. ISO 45001 riktas mot att 
förhindra exempelvis sjukskrivningar samt att medarbetare skall vara 
långtidssjukskrivna.   

ISO 45001 beskriver att vid implementation av standarden behövs det ett 
starkt ledarskap som kan hållas ansvariga och som skapar ett engagemang 
hos medarbetarna. Enkätresultatet visar att 50 procent känner att de har blivit 
involverade på ett bra sätt. Resterande svar omfattar att 30 procent som 
involverats på ett dåligt sätt och 20 procent som svarade vet ej. Vid frågan 
(se bilaga 8) om det fanns kunskap om vilka arbetsmiljömålen var så svarade 
60 procent att de hade lite kännedom om dessa.  

Enligt TTW:s sjätte princip ska ett standardiserat arbetssätt ligga till grunden 
för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. Resultatet från 
enkäterna visar att 70 procent av de tillfrågade känner att det finns mycket 
eller väldigt mycket stöd för att arbeta med ett strukturerat arbetssätt. Svaren 
pekar på att det finns god grund till att fortsätta arbetet med att implementera 
standardiserat arbetssätt. 

Resultatet från intervjuerna visar att det finns ett påbörjat arbete med 5s och 
där arbete på fjärde steget nu startas. Det har skapats generella arbetssätt för 
IS där några även är kopplade till andra avdelningar. Det framkommer att 
det finns instruktioner på en del avdelningar men inget officiellt eller 
strukturmässigt på hur en rutin ska se ut. Det här går i linje med 
observationerna som visar att fem av åtta avdelningar inom IS har ett 
fungerande 5s arbete med tydliga rutiner. Tillsammans med nyckeltalen på 
ett målområde för 5s som subjektivt jämfördes med hur det ser ut i dagsläget 
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gav ett resultat på 68 procent implementation och speglar bilden av att 
arbetet inte är färdigt. 

Enligt intervjuerna anses det vara en attitydfråga hur lyckat arbetet med 5s 
kommer bli i framtiden. 5s arbetet anses vara viktigt men det får inte ta upp 
för mycket tid från andra arbetsuppgifter och svårigheten ligger i att hålla 
arbetet fortgående. Det anses finnas en kultur som hindrar medarbetare från 
att ta emot konstruktiv kritik om hur ett befintligt arbetssätt kan förbättras. 
Här skiljer sig uppfattningen från teorin som beskriver 5s som ett 
förbättringsverktyg för att exempelvis underlätta och förenkla 
arbetsuppgifter genom att skapa ett strukturerat arbetssätt.  

Möjligheter 

Det finns underliggande konsensus att det behövs utvecklas mer tydlighet i 
de befintliga arbetsrutinerna genom att introducera standardiserat arbetssätt. 
Strukturerat arbetssätt kan förbättra arbetsmiljön och minska frånvaron på 
chefer men även bistå Acting chefer. Det påbörjade arbetet med Continuous 
Improvements kommer bistå strukturerat arbetssätt, då organisationen hela 
tiden försöker arbeta utefter standarderna och ständigt förbättra för att uppnå 
ett nytt måltillstånd.  

Hot 

Det finns en kultur inom organisationen som har en negativ syn på mer 
omfattande arbete med strukturerat arbetssätt. 

6.2 Dokumentation av interna rutiner och processer 

Ledningsgruppen på IS anser det är viktigt att dokumentera processer och 
rutiner samt att denna dokumentation ska speglas i det dagliga arbetet. 
Dokumentationen av interna rutiner och processer ska också existera för att 
veta vad som tillför värde i organisationen. Womack (2003) anser att värde 
är en utgångspunkt inom LP. Denna framtida dokumentation kan jämföras 
med värde inom LP. Genom att dokumentera visas det vad som är värde 
vilket möjliggör ett effektivt arbetssätt och skapar en tydligare målbild men 
även att man inte lägger fokus på fel uppgifter. Det kan anses att 
dokumentation skapar förutsättningar för högt värde i organisationen. 

Ju mer dokumentation som existerar desto mer underlag och information 
finns för att kunna skapa tydliga och effektiva processer, som gynnar 
uppsatta mål. Det framkommer från intervjuerna att det är viktigt att inte 
skapa för mycket dokumentation eller irrelevant dokumentation, då 
överadministration kan skapa en negativ effekt genom att medarbetare blir 
för styrda på arbetsplatsen. Det kan också skapa ineffektivitet då irrelevant 
dokumentation kan göra processer och rutiner mer komplexa och 
svårbegripliga. Det arbetas inte aktivt med rutiner och processer fullt ut i 
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dagsläget men det finns viss processkartläggning genom SIPOC. Det är 
viktigt att dokumentera befintliga rutiner och processer eftersom det bidrar 
till ett strukturerat arbetssätt. 

Varför finns det inte tillräckligt utbrett idag är en fråga som uppkommer. 
Enligt studiens datainsamling finns det flertal variabler som påvisar varför 
det inte är tillräckligt utbrett. En variabel är en stark kultur som inte är van 
eller fullt mottaglig att arbeta med en högre grad av dokumentation riktat 
mot rutiner och processer. Genom intervjuer har det framkommit att det 
finns en låg mognadsgrad hos medarbetarna vid användning av rutiner. En 
låg mognadsgrad kan påverka synen på relevans och utvärderingen av nya 
rutiner vilket förlänger tiden det tar att implementera nya rutiner. 
Tillsammans med utmaningar i dokumentation av redan befintliga rutiner, 
försvåras arbetet med att implementera nya standarder. 

Det finns flertal positiva effekter med en högre grad av dokumentation som 
exempelvis kvalité. Det är väldigt viktigt att leverera en så hög kvalité som 
möjligt på tjänsterna, då är de interna kunderna inte kan byta ut IS mot en 
extern konkurrent. Inom tjänstekvalitén anser Edvardsson & Sandén (1998) 
att kvalité inte ska ses som något konkret utan något dynamiskt, som ändras 
med tiden och bör definieras. Enligt författarna är det viktigt vid skapandet 
av en tjänst att säkerställa och bygga kvalité från grunden. Detta kan även 
möjliggöras genom dokumenterade rutiner och processer, vilket även kan 
bidra till att säkerställa en viss standard på hög kvalité. Författarna anser det 
är viktigt att förklara och kommunicera vad kvalité betyder för den egna 
interna verksamheten och dess kunder.  

Enligt Pfeifer (2002) är interna processer ofta sammankopplade och om en 
organisation identifierar och analyserar interna processer, skapas det större 
slagkraftighet i arbetet. Pfeifer (2002) anser också att analysera de interna 
processerna skapar en möjlighet att utvärdera processernas resultat och 
skapa ett underlag för förbättringar. Jämförelsevis kan denna typ av 
analysunderlag av interna processer vara dokumentation av interna rutiner 
och processer på IS. Detta skapar underlag för att kunna förbättra flera 
viktiga aspekter och dokumentation kan skapa ett sådant underlag, vilket gör 
att olika aspekter förbättrar varandra. Där exempelvis förbättrad kvalité i en 
rutin eller process som leder till bättre tjänstekvalité men framförallt ett 
högre värde i processen. 

Enligt enkätsvaren konstaterar medarbetarna att det inte finns 
dokumenterade processer och rutiner i dagsläget. Där har majoriteten svarat 
att de har liten kännedom om sådan dokumentation. Detta tyder också på att 
det behövs en tydligare och mer omfattande dokumentation som bistår 
medarbetarna i arbetet och möjliggör att enklare identifiera processerna. Det 
kommer även göra medarbetarna effektivare men även bistå vid 
arbetsuppgifter. Områden inom IS som använder rutiner har de inte 
dokumenterade, undantag inom Quality Service. Det visar på en kultur inom 
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organisationen som inte stödjer ett dokumenterat och strukturerat arbetssätt 
angående processer och rutiner, detta stärks av information från intervjuerna. 

Möjligheter 

Det finns en positiv inställning ifrån ledningsgruppen att använda mer 
dokumentation av rutiner och processer, där det även finns en förståelse för 
relevans. Denna dokumentation möjliggör skapande av högre standard och 
kvalité på tjänster. En högre grad av dokumentation kan också skapa 
förutsättningar för högre värdeskapande inom organisationen och hjälper till 
att basera beslut på fakta. Dokumentation av rutiner och processer bistår 
medarbetarna att bli effektivare vid arbetsuppgifter.  

Hot 

Det finns en kultur och negativ inställning som inte fullt ut stödjer en högre 
grad av dokumenterade rutiner och processer. Det finns utmaningar i 
förståelsen av vikten för rutiner inom processen. Det finns också en låg 
mognadsgrad vid arbetande med rutiner och detta kan påverka synen på 
relevans och utvärderingen av nya rutiner, vilket förlänger tiden det tar att 
implementera nya rutiner. 

6.3 Kommunikation  

Kommunikation från ledningsgruppen till medarbetarna sker mestadels 
genom veckomöten och E-mail samt genom allmän information var femte 
till sjätte vecka. Det sker även dagliga möten, där medarbetare har chans att 
ställa frågor, dessa möten är team-möten. Hela kommunikationskedjan 
startar i ledningsgruppen i Finance & Administration som sedan 
kommunicerar ner till ledningsgruppen i IS som i sin tur kommunicerar ut 
till de olika teamen. Kommunikationskedjan är relativt kort vilket anses vara 
positivt, då det sker en effektiv och snabb kommunikation upp och ner i 
organisationen. Det är även positivt i det avseende att medarbetare får 
information som inte behandlats av flera parter, vilket skapar kortare 
beslutsvägar med mindre risk för missförstånd. 

Information som är sekretessbelagd kommuniceras ut muntligen till berörd 
person. Det är viktigt då andra parter inte ska ta del av känslig information 
eftersom det kan skada organisation och medarbetare. Detta bidrar positivt 
till en säker arbetsmiljö. 70 procent av de tillfrågade medarbetarna anser att 
kommunikationen fungerar bra med närmsta chefer. Att både ledningsgrupp 
och medarbetare tycker kommunikationen fungerar väl tyder på att det finns 
en tvåvägskommunikation. Detta är viktigt då betydande information når ut 
till medarbetarna men även att medarbetarna kan kommunicera uppåt, när 
det finns frågor och funderingar och förslag. Detta sätter medarbetarna i 
centrum och kan förbättra den operativa verksamheten. Det kan konstateras 
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att kommunikationen fungerar, och att man använder olika typer av 
kommunikationssätt för olika typer av information. 

Möjligheter 

Inom IS nyttjas korta kommunikationsvägar där information levereras på 
olika sätt, vilket skapar förståelse och kunskap på arbetsplatsen. 
Sekretessbelagd information behandlas med säkerhet, vilket är viktigt när 
känslig information ska nå specifik individ. 

Hot 

I dagsläget finns det många olika begrepp inom avdelningen för olika typer 
av hjälpmedel och processer samt att det tillkommer nya begrepp vid 
förändringar och implementeringar. Detta kan vara ett hot då det skapar en 
stor komplexitet där många olika begrepp gör det lättare för missförstånd.  

6.4 Förändringsarbete 

Sedan organisationen startat 2016 har det skett fyra stora omorganiseringar. 
Vissa delar av dessa omorganiseringar har skett med hjälp av CM. 
Förändringar är nödvändigt för att en organisation ska kunna möta de 
utmaningar som uppstår när omvärlden och interna faktorer ständigt 
förändras. Enligt Pugh (2007) tenderar förändringsprocesser att misslyckas 
pga. svårigheten att sätta plan till handling. Inom IS anses förändringar vara 
viktiga men att förändringar ska ske på rätt sätt. För att lyckas behövs rätt 
förutsättningar och en hållbar plan som fungerar när plan ska bli till 
handling. 

Vissa på arbetsplatsen är mer öppna för förändring än andra. Det finns 
splittring i hur förändringar tagits emot vilket har skapat minskad motivation 
hos några av medarbetarna. Enligt Pugh (2007) är det viktigt att leda 
personal genom en öppen förändringsprocess som ger ansvar och 
samförstånd. Det är även av yttersta vikt att det finns en 
kommunikationsstrategi eftersom detta påverkar motivationen hos 
medarbetarna. Det finns alltid visst motstånd vid förändringar eftersom alla 
inte känner mening eller har förståelse varför förändringen sker. Det kan 
finnas ett samband mellan att det funnits ett visst motstånd och minskad 
motivation hos några av medarbetarna på IoS och IS. Enligt insamlad data 
kan det bero på att medarbetarna fått för lite ansvar men även inte fått 
förståelse för förändringarna. Detta kan bero på att det inte funnits en 
ordentlig kommunikation från ledning och chefer varför förändring är 
nödvändigt. Studiens författare anser att kommunikation är vitalt för att 
lyckas med en förändring men även att få medarbetare att känns motivation.  
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Enligt enkäterna anser 10 procent av de tillfrågade att förändring är mycket 
dåligt medans 90 procent anser förändringar är bra och mycket bra. Det 
finns exempelvis olika uppfattningar kring 5s som i enlighet med CM 
omfattat olika reaktionsfaser. Det finns ingen tydlig process och stabilitet i 
de förändringar som utförs men det sker viss typ av kommunikation vid 
större förändringar genom Business Updates, där det presenteras i vilken fas 
förändringsarbetet är. Exempelvis när sammanslagning utfördes på IoS 
kommunicerades inte varför det skedde eller hur processen skulle gå till, 
vilket skapade en misstro. 

Processen för förändring kan beskrivas med hjälp av teorin från Pugh (2007) 
där det finns tre delprocesser Unfreezing, Moving och Refreezing. De första 
delprocessen handlar om att bli redo för den förändring som ska ske men 
även att kommunicera ut vikten av en förändring. Detta kan vara en 
synvinkel till varför det finns motstånd för förändring inom IS, att 
organisationen inte gjort sig redo genom planering och förberedelser men 
även kommunicerat ut bristfälligt varför förändringen är nödvändig. Det 
kommer öka risken för motstånd om inte personal känner en stor involvering 
eller kan se fördelarna med förändringar. Moving processen har till ämne att 
starta förändring när det finns förståelse för varför den ska ske och vilka mål 
som är satta. Återigen kan motståndet bero på att det var bristfälliga 
förberedelser på att skapa förståelse i organisationen. Refreezing är sista 
delprocessen vars arbete är att få förändringen att vara kvar, samarbeta och 
dela information. Detta är en del som fungerar inom IS, då 
kommunikationen fungerar bra på mellan chefer och medarbetare men även 
lyckats bibehålla förändringarna. 

Enligt Hayes (2014) har ledarskap en nyckelroll inom förändring. Hayes 
nämner några viktiga steg för ledarskap inom förändring, som exempelvis 
förståelse och identifiering av hot och möjligheter, skapa förutsättningar, 
visa deltagande för att hålla personalen fokuserade samt att skapa en 
samhörighet. Utan ledarskap kommer en förändring antagligen att falla på 
vägen. Insamlad data visar att det inte finns en tydlig process eller stabilitet 
för förändringar inom IS. Detta kan kopplas till Hayes syn på ledarskap, för 
att lyckas måste det skapas förutsättningar samt skapas en samhörighet. För 
att möjliggöra stabilitet i en förändring krävs ett stabilt och tydligt ledarskap.  
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Möjligheter 

Det finns en god kommunikation inom avdelningen vilket skapar 
möjligheter för framtida förändringsarbeten om att förmedla förändring på 
ett effektivt sätt och att motverka missnöje och motstånd. För att det ska 
lyckas behövs noga planering men framförallt ett starkt ledarskap, som visar 
vägen, skapar förståelse och konsensus varför förändringen sker.  

Hot 

Om det brister i ledarskap och planering, minskar motivationen hos 
medarbetare och möjliggör större motstånd mot framtida förändringar och 
varför de genomförs. Förändringar kan även misslyckas om inte en 
konsensus skapas varför ett mer standardiserat arbetssätt ska användas. Det 
är viktigt att implementera standardiserat arbetssätt fullständigt.  
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7. Grunddata för verksamhetsmanual 
Följande kapitel är ett teoretiskt underlag för verksammanualen och visar 
hur verksamhetsmanualen tagits fram, baserat på ISO-standarderna samt 
relevant teori. 

I detta kapitel presenteras en teorigrund som bidrar till grunddata för 
verksamhetsmanualen och är en sammanställning av sekundärdata för 
framtagande av verksamhetsmanual. Sekundärdata sammanställs från ISO-
standarderna och teorigrund från LP, TTW och TQM. I tabell 8 presenteras 
huvudrubriker som speglar huvudinnehållet av ISO-standarder. I tabell 9 
presenteras huvudrubriker och dess huvudinnehåll från LP fem principer, 
TTW 14 principer och TQM. Sekundärdata för ISO-standarderna hämtas 
ifrån kapitel 2.5.2 och sekundärdata från LP, TTW, TQM hämtas från 
kapitel 2.1.1, 2.1.2 och 2.2.  

En verksamhetsmanual måste ha tydliga kopplingar till organisationens 
processer genom att behandla standardiserat arbetssätt, kvalité och ständiga 
förbättringar för att fungera på ett effektivt sätt. Om dessa kopplingar inte 
finns minskar chansen att lyckas med standardiserat arbete i längden. För att 
styra verksamhetsmanualen mot att stödja ett standardiserat arbetssätt 
behövs därför en kombination av ISO-standarderna, LP, TQM och TTW. Att 
en organisation enbart innehar en ISO certifiering innebär inte att 
organisationen arbetar med standardiserat arbetssätt eller med dess 
förbättringsverktyg. Perspektiv från TQM och TTW är därför viktiga för att 
stödja implementering och arbete med standard genom att skapa en 
helhetsbild om vad som är viktigt för att ständigt förbättra nuläget. 
Verksamhetsmanualen måste pedagogiskt förklara vad varje område 
innehåller men även på ett tydligt och strukturerat sätt täcka de områden som 
är viktiga för att organisationen ska fungera operativt. Tabell 8 och 9 visar 
också att det behandlas liknande innehåll i de olika ämnesområdena. I 
kommande kapitel kommer en syntes av denna grunddata att analyseras och 
diskuteras för att sedan bilda ett lösningsförslag.  
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Tabell 8: ISO-standarder som grunddata för verksamhetsmanual 

ISO 14001      ISO 9001      ISO 45001 
Förord      Europeiskt förord      Förord 

Orientering      Orientering      Introduktion 
Omfattning      Omfattning      Normativa referenser 
Normativa 

hänvisningar     
Normativa 

hänvisningar      Termer och definitioner 
Termer och 
definitioner     

Termer och 
definitioner      Organisationens innehåll 

Organisationens 
förutsättningar     

Organisationens 
förutsättningar     

Ledarskap och 
medarbetarnas involvering 

Ledarskap      Ledarskap      Planering 
Planering      Planering      Support 

Stöd      Stöd      Verksamhet 
Verksamhet      Verksamhet      Utvärdering av prestanda 

Utvärdering av 
prestanda     

Utvärdering av 
prestanda      Förbättringar 

Förbättringar      Förbättringar      Vägledning standard 
Vägledning standard      Vägledning standard      Litteraturförteckning 
Litteraturförtecknin

g     
Litteraturförtecknin

g   
Alfabetiskt 
termregister     
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Tabell 9: Grunddata, TTW, LP och TQM som grunddata för verksamhetsmanual 

    

The Toyota 
Way           Lean Production      TQM 

1 

Basera beslut på 
långsiktigt 
tänkande      1 

Beskriv värde utifrån kundens 
perspektiv     

Kundorien
tering 

2 

Skapa 
kontinuerliga 
processflöden      2 Kartläggning av värdeflöde     

Processori
entering 

3 
Låt efterfrågan 

styra      3 Skapa flöde      Ledarskap 

4 
Jämna ut 

arbetsbelastningen      4 
Tydliggöra kundens krav och 

arbeta utifrån "pull"-principerna     

Kvalité 
från 

grunden 

5 
Bygg upp kultur 

som löser problem      5 
Kundens behov ska levereras 

exakt     
Resultator
ientering 

6 
Standardiserat 

arbetssätt      
7 Visuell styrning      

8 
Använd utprovad 

teknik      
9 Utveckla ledare      

1
0 

Utveckla 
människor och 

team      

1
1 

Respektera 
nätverket av 

partners      
1
2 

Gå och se med 
egna ögon      

1
3 

Fatta beslut 
långsamt      

1
4 

Bli en lärande 
organisation      
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8. Analys, diskussion & förslag på verksamhetsmanual 
Följande kapitel behandlar analys och diskussion av underlaget från 
förgående kapitel som genererar ett lösningsförslag. 

En verksamhetsmanual kommer att bistå en tjänsteorganisation att både leda 
och styra verksamheten men även bistå det standardiserade arbetssättet samt 
de möjligheter och hot som beskrevs i kapitel 6. Detta genom att 
verksamhetsmanualen hjälper arbetet inom IS att arbeta utefter standarder, 
interna rutiner och processer. Det kommer även att stödja arbetet på ett 
strukturerat sett med Continuous Improvements. Den kommer även att bistå 
till att styra och strukturera en högre grad av dokumentation och basera 
beslut på fakta, som möjliggör effektiviseringspotentialer men även att 
stödja och tydliggöra ledarskap inom alla områden. Slutligen kommer 
verksamhetsmanualen skapa en klarhet och underlag för både förändringar, 
ständiga förbättringar, inom såväl operativt arbete som arbetsmiljö.   

Vid jämförelse av ISO-standarderna framkom det en liknande struktur i hur 
standarderna var uppbyggda, d.v.s. att kapitlens rubriker bestod av samma 
begrepp fast med andra perspektiv. Exempelvis hade samtliga ISO-
standarder en orientering kring hur standarden ska användas som också 
behandlar ledarskap och förbättringar och den egentliga skillnaden som var 
endast alfabetiskt termregister som inte behandlades i alla standarder. 
Genom dessa likheter bildades en ny struktur med gemensamma faktorer för 
samtliga ISO-standarder som kan ses i tabellen 10. 
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Tabell 10: tabell över gemensamma faktorer för ISO-standarder 

Gemensamma faktorer för 
ISO-standarder Förklaringar 

Förord Inledning till standard 

Orientering 
Hur en organisation ska orientera sig i 

standarderna 
Definitioner Definition av termlogi och begrepp 

Organisationens förutsättningar 
Förutsättningar för en organisation att 

arbeta med ISO-standarder 

Ledarskap 
Ledarskap och åtagande inom ledarskap, 

medarbetare och kultur 

Planering 
Åtgärder för att hantera för att hantera 

risker och möjligheter 

Stöd 
Hur resurser, personal, kommunikation ska 

fördelas och användas 
Verksamhet Beskrivning av verksamheten 

Utvärdering av prestanda 
Övervakning, mätning, analys och 

utvärdering 

Förbättringar 
Hur förbättringar ska genomföras, 
förbättringsverktyg och avvikelser 

Vägledning för användning av 
denna standard 

Hur organisationen ska orientera sig i 
standarderna 

Litteraturförteckning Innehållsförteckning i standarderna 
 

Detsamma gällde vid jämförelserna av TQM, LP och TTW principerna. Det 
framkom vid analys en rad likheter mellan filosofierna. De gemensamma 
faktorerna presenteras i en tabell efter ett liknande tillvägagångssätt som vid 
jämförelserna av ISO- standarderna fast med utgångspunkt i TQM. Vid 
jämförelsen framkom det att LP principerna var mer inriktat mot den 
tillverkande industrin och att TTW principerna täcker de områden där LP 
brister i en tjänsteorganisation. Analysen konfirmerar att det finns likheter 
mellan principerna inom LP och TTW. Likheterna är att inom LP täcks 
princip 1 av kundorientering inom TQM. Princip två och tre täcks av TTW 
princip två. LP princip fyra täcks av TTW princip tre. Slutligen täcks princip 
till viss mån av TQM resultatorientering. Enligt Biheno och Holweg (2009) 
översatte LP till alla typer av affärsområden och därmed bildades TTW. 
LP:s principer stödjer därmed inte helt studiens syfte och valdes därför att 
tas bort från vidare analys. De gemensamma faktorerna som sammanställdes 
från TQM och TTW anses vara viktiga för att säkerställa en hög kvalité och 
affärsmässighet på samtliga områden inom en organisation och skildras i 
tabell 11. Verktyg och förbättringar är också två vikta aspekter som måste 
tas hänsyn till och de är två faktorer som är ständigt närvarande inom både 
TTW och TQM. Dessa faktorer är också viktiga att ta hänsyn till vid 
implementering av ett standardiserat arbetssätt där kvalité, medarbetare och 
arbetsmiljö sätts i fokus.  
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Tabell 11: tabell över gemensamma faktorer för TQM och TTW 

  
TQM: 

Ledarskap 
Processorie

ntering 
Kundorie

ntering 
Kva
lité 

Resultatori
entering 

TT
W:1 x         

2   x   x   
3     x     
4   x       
5 x         
6           
7           
8   x       
9 x         

10 x         
11           
12       x   
13   x       
14           

 

De gemensamma faktorerna för både ISO-standarderna och teoriområdena 
TQM och TTW jämförs sedan med varandra och skildras i tabell 12. 
Vänsterkolumnen baseras på framtagna viktiga områden från ISO-standarder 
samt tidigare teori. För att illustrera vad dessa har gemensamt skapades en 
matris där ett kryss innebär att antingen ISO-standarder eller de 
gemensamma faktorerna för TQM och TTW behandlar området. Det som 
visat vara gemensamt i matrisen kommer att vara till underlag till förslaget 
på struktur och innehåll på en verksamhetsmanual som kan stödja ett 
strukturerat arbetssätt, möjligheter och hot, som presenterats tidigare. Det 
kommer även tas med delar från områden som inte är gemensamt i tabell 12 
på grund av dess relevans eller att området genomsyrar andra områden, 
exempelvis resultatorientering och processorientering. Därefter kommer det 
viktigaste plockas ut och skapa underlag för ett förslag på struktur hos en 
verksamhetsmanual som stödjer standardiserat arbete. 
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Tabell 12: tabell över jämförelse av gemensamma ISO-standarder respektive gemensamma ämnesområden 

  
Gemensamma 
ISO-standarder 

Gemensamma TQM 
&The Toyota Way 

Definitioner x - 
Orientering/av
gränsning x - 
Organisation x - 
Ledarskap x x 
Planering x x 
Resurshanterin
g x x 
Förbättringsve
rktyg x x 
Processorienter
ing - x 
Resultatoriente
ring - x 

Baserat på analysen har ett lösningsförslag tagits fram i form av en modell 
på hur en verksamhetsmanual övergripande kan struktureras (se bilaga 13). 
Den framtagna verksamhetsmanualen ska hjälpa organisationen att styra och 
kontrollera sina interna rutiner och processer mot ett standardiserat arbetssätt 
och baseras på gemensamma faktorer i tidigare analyserade områden. 
Modellen består utav åtta kapitel med egna underkapitel enligt tabell 13. 
Dessa kapitel beskriver hur verksamheten ska ledas ur ett operativt-, 
kvalitéts- och arbetsmiljösynpunkt och beskrivs mer i detalj under 
verksamhetsmanualens rubriker. Manualen är övergripande och IS har 
möjlighet att fylla i modellen med egna processpecifika dokumenterade 
rutiner och arbetssätt.  
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Tabell 13: Tabell över rubrikstruktur för verksamhetsmanual 
1 Förord 
2 Orientering 
3 Definitioner 

    Övergripande definitioner 
    Internal Services definitioner 

4 Verksamheten 
5 Ledarskap & ansvar, medarbetare samt kultur 

    Ledarskap & ansvar 
    Medarbetare 
    Kultur 

6 Planering 
   SMARTa mål 

    Logistik 
    Förändring 
    Beslut 

7 Stöd 
    Resurser 
    Processmiljö 
    Kompetens & personal 
    Ledarskap & hjälpmedel 

8 Standardiserat arbete & ständiga förbättringar 
    Kund 
    Interna rutiner & processer 
    Utvärdering 
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9. Slutsats 
Följande kapitel innehåller slutsatsen för fallstudien och metoddiskussion. 

9.1 Slutsats  

Syftet med studien har varit att undersöka den påverkan ett standardiserat 
arbetssätt har på en tjänsteorganisation. Det kan konstateras att 
standardiserat arbetssätt har en påverkan och att det finns en komplexitet i 
att analysera omfattningen av påverkan med avseende på arbetsmiljö och 
tjänstekvalité. Utmaningen ligger i mätbarheten och det kan vara en 
anledning till att standardiserat arbete är det minst använda verktyget inom 
LP filosofin, trots att det anses vara det kraftfullaste. 

Studien har haft som mål att både ta fram ett förslag på verksamhetsmanual, 
som presenteras i bilaga 13, samt att presentera möjligheter och hot med ett 
standardiserat arbetssätt i en tjänsteorganisation. Ett standardiserat arbetssätt 
möjliggör att säkerställa kvalitén på en tjänst från början vilket är viktigt då 
den oftast förbrukas direkt vid köpet. Hotet ligger i att tjänster inte är lika 
konkreta som produkter i en tillverkande organisation och därmed svårare att 
definiera. Det standardiserade arbetssättet får inte innebära 
överadministration där effektiviteten i organisationens processer minskar, 
utan det är viktigt att kommunicera tillvägagångssättet noga.   

Starkt ledarskap och en god kommunikation är nyckeln till att lyckas med 
förändringsarbeten som exempelvis omfattar implementering av en 
verksamhetsmanual. Implementering av standardiserat arbetssätt är en 
förändring som skapar en säkerhet hos ledarskapet om att samtliga 
medarbetare har rätt kompetens och att aktiviteterna utförs på samma sätt för 
att minska variationen i utfört arbete. För att lyckas implementera en 
verksamhetsmanual är det vitalt att kommunikationen fungerar inom 
organisationen men framförallt mellan ledare och medarbetare. Genom korta 
kommunikationsvägar skapas det förutsättningar att involvera medarbetare 
på ett effektivt sätt som möjliggör stabilitet i förändringsarbeten i form av 
minskat motstånd och ökad förståelse. Innan en organisation planerar att 
genomföra ett förändringsarbete gäller det att skapa en konsensus med 
inblandade medarbetare som kan genomföras med stöttning av CM. 

En verksamhetsmanual som ett övergripande dokument har en positiv effekt 
på tjänstekvalitén samt den operativa verksamheten genom att skapa ett 
standardiserat arbetssätt. Personalens påverkan av att arbeta med 
standardiserat arbetssätt kan anses ha positiva effekter där arbetsuppgifter 
förenklas och arbetsbelastningen jämnas ut. Det övergripande dokumentet 
har som mål att skapa ett måltillstånd inom organisationen som med hjälp av 
ständiga förbättringar ska förbättras när detta tillstånd har uppnåtts. När 
tillståndet förbättras, ökar också nivån på tjänstekvalitén då processerna blir 
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bättre. Om en organisation inte arbetar med tjänstekvalité internt är det svårt 
att uppnå ständiga förbättringar och måltillståndet. Därför är det viktigt att 
kartlägga de egna rutinerna och processerna för att veta hur det ser ut i 
dagsläget. 

9.2 Metoddiskussion 

Metodvalen omfattar intervjuer, enkät, observationer som stöds av 
framtagna nyckeltal samt en översiktlig kartläggning nuläge. Studien har 
genomförts som en kvalitativ studie i form av en fallstudie där empirin 
samlades in i syfte att skapa underlag för ett nuläge som sedan jämfördes 
med teorin. Teorin bygger till stor del på litteratur och vetenskapliga artiklar 
som bidragit till en objektiv och neutral analys av det empiriska materialet. 
Antalet datainsamlingsmetoder har bidragit till triangulering av studien och 
genererat ett arbete med hög validitet, reliabilitet och objektivitet i 
beskrivningen av nuläget. En svaghet i mängden datainsamlingsmetoder är 
att det inte erhålls lika omfattande datainsamling inom varje metod än om 
det enbart hade varit en datainsamlingsmetod. En högre reliabilitet hade 
erhållits om svarsfrekvensen i enkäten hade varit högre där 10 av cirka 40 
medarbetare svarade. Vid större enkätundersökningar med urval av 1000 
personer, anses 25 procent vara ett bra underlag och statistiskt säkerställt 
samt 10 procent är minimum, därmed anses det vara försvarbart att använda 
studiens enkät som kompletterande material. För att fördjupa underlaget för 
verksamhetsmanualen hade en teoretisk eller praktisk omvärldsanalys mot 
andra liknande avdelningar på andra företag kunnat genomföras. Det hade 
bidragit till kunskap om hur andra aktörer lyckats framta och implementera 
en verksamhetsmanual i olika former. Under arbetets gång fick 
sjukskrivningar och nöjdhetsindex bland anställda inom avdelningen 
avgränsas bort, vilket gav en smalare bild på arbetsmiljöperspektivet. 

Intervjuerna visade sig vara den huvudsakliga datainsamlingsmetoden och 
betytt mest för studiens resultat. Respondenterna valdes på grund av deras 
position inom ledningsgruppen och gav hög reliabilitet på det insamlade 
materialet. På grund av studiens inriktning där ett standardiserat arbete ska 
implementeras har ledningens inställning varit vital. Intervjufrågorna som 
togs fram byggdes på information från befintliga ISO-standarder (ISO-
9001/14001/45001) för att på så sätt uppnå objektivitet, reliabilitet och tyngd 
i det insamlade materialet. Där intervjun riktades in på ledningen, riktades 
enkäten in mot medarbetarna inom avdelningen för att få flera perspektiv. 
Trots att svarsfrekvensen var låg på enkäten bidrog resultatet till ytterligare 
analys av nuläget. 

Den datainsamlingsmetod som bidrog minst för studien visade sig vara den 
översiktliga kartläggningen nuläge som gav liknande information som 
observationerna men som på ett mer pedagogiskt sätt presenterade resultatet 
i figurform. Materialet från checklistan för observationer bestod av att 
fysiskt observera, genomgång av befintliga dokument samt information som 
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delgivits vid möten. Det visade sig vara orealistiskt att enbart fysiskt 
observera samtliga processer och samtidigt få en tillförlitlig bild över 
nuläget. En potentiell felkälla kan påträffas vid observationerna där indata 
baserades på hur situationen såg ut under dagarna observationerna 
genomfördes. Framtagning av nyckeltal skapades för att ge en lättförståelig 
bild över hur 5s arbetet har implementerats och baserades på en subjektiv 
bedömning. Resultatet av nyckeltalen stämmer överens med materialet från 
samtliga övriga datainsamlingsmetoder om hur långt 5s arbetet har kommit.  
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10. Rekommendationer 
Följande kapitel innehåller rekommendationer både för Internal Services 
och för framtida forskning. 

10.1 Rekommendationer till Internal Services 

Studiens rekommendation till IKEA är att implementera modellen för 
verksamhetsmanual som framtagits, där organisationen själva får fylla i med 
egna specifika rutiner och dokument. 

Studien har genomförts på ett övergripande sätt genom att skildra nuläge och 
analysera hur avdelningen IS förhåller sig till standardiserat arbetssätt. En 
framtida studie bör genomföra mer djupgående analys i avdelningens 
processer. Rekommendationer ges till vidare studier inom följande områden 
nedan. 

•   Analys av kundnöjdheten efter implementation av Happy Customer 
och hur informationen kan användas mot att förbättra arbetsmiljön 
kopplat till sjukskrivningar samt skapa ett nöjdhetsindex inom 
organisationen 

•   Det rekommenderas att mer omfattande dokumentation av befintliga 
rutiner och processer implementeras för att bidra till en bättre 
operativ arbetsmiljö samt möjliggöra skapandet av ett måltillstånd. 
Genom det redan påbörjade arbetet Continuous improvement kan 
detta måltillstånd förbättras med tiden 

•   För att säkerställa att ett standardiserat arbetssätt implementeras på 
ett effektivt sätt rekommenderas det att fortsätta arbeta med 
förbättringsverktyget 5s som bör genomsyra tankesättet i 
organisationen. 5s bör mätas och följas upp genom förslagsvis 
studiens framtagna nyckeltal 

•   Standardiserat arbetssätt synliggör eventuella avvikelser och 
variationer från standard i den operativa verksamheten. Det 
rekommenderas att ta fram en handlingsplan för att hantera dessa 
avvikelser 

•   Identifiera och analysera effektiviseringspotential hos avdelningens 
värdeskapande processer genom exempelvis användning av 
verktyget värdeflödesanalys 

•   Analys av nästa steg kring hur en organisation implementerar ett 
standardiserat arbetssätt med hjälp av en verksamhetsmanual på ett 
effektivt sätt och dess påverkan på kostnadseffektivitet 



61 
Johannesson & Svanberg 

•   Det rekommenderas att genom ett starkt ledarskap, omfattande 
planering och kommunikation möjliggöra ett skifte i kultur och 
attityd mot framtida förändringsarbeten som skapar förståelse kring 
varför ständiga förbättringar är viktiga 

10.2 Rekommendationer för framtida forskning  

Rekommendation till vidare studier kan vara att genomföra en fördjupad 
studie kring följande ämnesområden nedan: 

•   Kartlägga hur ett standardiserat arbetssätt påverkar en 
tjänsteorganisation med avseende på arbetsmiljö och tjänstekvalité 

•   Undersöka hur kvalité på tjänsten kan säkerställas innan tjänsten 
utförts 

•   Mäta och analysera ledtider mellan processer och dess påverkan på 
ekonomiskt resultat 

•   Undersöka hur CM skiljer sig från en tillverkande organisation mot 
en tjänsteproducerande organisation. Hur begreppet kan användas 
och utvecklas praktiskt i den operativa verksamheten 
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BILAGA 1: Underlag för enkäter och nyckeltal 

Tabell 1 redovisar vilka områden som valdes att behandlas av enkäter 
respektive nyckeltal. Rubrikerna till vänster utgår ifrån ISO-standarderna 
9001, 14001 och 45001. I samma kolumn finns också relaterade frågor som 
speglar rubrikerna. 

Tabell 1: redovisar områden som behandlas av enkäter respektive nyckeltal 

Arbetsmiljö & Operativ verksamhet 
Enk
ät 

Nyckelt
al 

IKEA nöjdhetsindex X X 
Hur tycker medarbetarna det är på arbetsplatsen     

Planering X   
Involvering kring planering och skapande av miljömål?     

Kommunikation X   
Kommunikation miljömål?     

Kommunikation tillgänglig chef?     
Kompetens X   

Känner ni att ni har rätt kompetens kring arbetsuppgifter?     
Medvetenhet dokumentation X   

Medvetenhet dokumentation ang. arbetsmiljö?     
Medvetenhet om processer och rutiner X   
Medvetenhet om processer och rutiner?     

Dokumentation sjukskrivningar   X 
-     

Medvetenhet policys X   
Medvetenhet miljö policy?     

Tillgång till resurser X   
Känner ni att ni har tillgång till rätt resurser i operativ 

verksamhet?     
Medarbetare medvetna om ISO-standarder X   

Känner ni till de olika ISO-standarder ni arbetar mot?     
      

Strukturerat arbetssätt     
Ordning och Reda--> 5S   X 

Titta på hur ofta/inspektion det är stökigt     
Strukturerat arbetssätt X   

Känner ni att ni har tillräckligt strukturerat arbetssätt?     
Planering X   

Involvering kring planering och strukturerade mål?     



 

Kommunikation X   
Hur kommuniceras de interna rutinerna/tillvägagångsättet     

Dokumentation X   
Är era arbetsuppgifter dokumenterade?     

Kan arbetsuppgifter läras ut till någon annan?     
Medvetenhet rutiner nödläge X   

Medvetenhet om det finns dokumenterade rutiner nödläge?     
Medvetenhet policy X   

Har ni policy på att arbeta strukturerat?     
Dokumentation kvalitetsmål X   

Finn det kända dokumenterade kvalitetsmål?     
      

Tjänstekvalité     
Kommunikation X   

Hur är kvalitén på kommunikation av material mellan er?     
Förmåga att kommunicera möjligheter?     

Kompetens X   
Känsla att ha rätt kompentens att leverera rätt kvalité till 

medarbetare?     
Dokumentation X   

Hög kvalité dokumentation som hanteras och ger 
medarbetare?     

Finns det databaser med kvalitémål?     
Kvalité på processer och rutiner X   

Kvalitémål på de processer och rutiner som finns?     
Krav på tjänster X   

Upplever krav på de tjänster ni levererar i form av kvalité?     

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2: Intervju informant 1 

Intervju på IKEA of Sweden den 1 april 2019 i Älmhult. Informationen från 
intevjun används i kapitel 5 för att beskriva ett nuläge. 

Informant 1, sitter i ledningsgrupp, Internal Services. 

Arbetar ni idag med någon form av standardiserat arbetssätt? I så fall 
vilket? 

På hela Internal Services (IS) pågår ett förbättringsarbete. Det finns 
befintliga rutiner på arbetssätt i Internal services men det behövs utvecklas. 
Då IS befinner sig i en verksamhet som funnits under en längre tid så det 
finns tidigare rutiner att använda sig av. Däremot behövs det tydligare 
rutiner vid arbete med andra avdelningar, men även internt som behöver 
standardiseras. Det har påbörjats ett sådant förbättringsarbete sen ett par 
veckor tillbaka.  

Det är inte några ISO standarder som nyttjas för att utföra det dagliga 
arbetet. IS som avdelning är en mix av verksamheter med olika inriktningar. 
Det kan finnas svårigheter att införa standardiserat arbetssätt då mestadels av 
arbeten består av projekt vilken är en utmaning. Det finns rutiner som är bra 
och rutiner som behöver förbättras. Det finns inte lika konkreta rutiner som 
exempelvis på vaktmästeriet. Därför finns det olika stora behov av ett 
standardiserat arbetssätt. IS är ofta inte projektledare utan utför tjänster inom 
projekt och därför inte lika lätt att påverka rutinerna. 

Anser du att era interna rutiner är viktiga för det dagliga arbetet? 

Det anses viktigt med rutiner som tydliggör arbetsroller. Det är också viktigt 
med flexibilitet och inte slaviskt följa satta rutiner. Det är viktigt att använda 
rutinerna på rätt sätt och vara tydlig när man avviker från rutinerna. 

Anser du att det är viktigt att dokumentera era processer samt rutiner? 

Det är viktigt med att dokumentera processerna och rutinerna. Det måste 
både vara tydligt på papper och speglas i det praktiska arbetet, vilket 
underlättar förändringar och introducering av nya medarbetare. Det minskar 
risken för missförstånd och är viktigt vid arbete mellan avdelningar. 

Hur dokumenteras de beslut som tas? 

Det behövs dokumenteras mer som kan hänvisa till tidigare fattade beslut. I 
dagsläget, ganska dåliga med detta. Det dokumenteras i form av protokoll 
från ledningsmöten men behöver ske mer. 



 

Hur ser den process ut när nya rutiner skall fastställas? 

Det har precis startats ett arbete med detta och kan inte svara mer ingående 
på frågan.  

Det behöver fastställas på vilken nivå rutinerna skall skapas så att motverka 
överadministration. Det är viktigt med att skapa samsyn på vad som skall 
dokumenteras och inte införa rutiner som inte efterlevs. Viktigt att inte skapa 
rutiner som hamnar på en server och glöms bort. 

Hur kommuniceras de beslut som tas på ledningsnivå ned till 
medarbetarna? 

Det sker mestadels på veckomöten men också via mail där strategier och 
annan information presenteras. Vilket sker ungefär femte-sjätte vecka. Det 
finns ett ansvar på varje avdelning att kommunicera ut beslut. Det sker också 
dagliga möten med cheferna där chans för frågor finns. 

Använder ni 5s i det dagliga arbetet och finns det nedskrivna rutiner 
kring dessa verktyg? 

Det arbetas aktivt med 5s sedan ett- två år tillbaka. Det har uppnåtts en 
annan bättre standard sedan det arbetet infördes. Det är lätt att nedprioritera 
5s på grund av annat arbete och behöver påminnas med jämna mellanrum. 
Det är viktigt att kommunicera vikten av arbetet. 

Hur mäter ni den interna kundtillfredsställelsen? 

Den mäts inte riktigt i dagsläget. Det har försökts tidigare och i dagsläget, 
sedan ett år tillbaka följs projekt upp. Det genomförs uppföljningsmöten där 
exempelvis ett index används.  

För att mäta kundupplevelsen har Happy Customer köpts in och kommer 
ställas ut på specifika platser. Det pågår ett förbättringsarbete kring att mäta 
och följa upp kundupplevelsen. Det är viktigt att mäta och lyssna på hur folk 
tycker och tänker samt att  

Hur ofta mäts den interna kundtillfredsställelsen? 

Happy Customer ställs ut på olika ställen och framtiden får visa hur ofta den 
kommer mätas.  

Tror du att använda sig av mer standardiserat arbetssätt kan skapa en 
bättre eller sämre arbetsmiljö? 

Det kommer skapa en bättre arbetsmiljö genom att effektivisera och 
säkerställa att jobb genomförs på rätt sätt. Det är viktigt att veta vem som 
gör vad. I det dagliga arbetet är det viktigt med bra rutiner. 



 

Dokumenteras de tankar kring förbättringar som medarbetarna 
kommer med? (i deras arbetssituation) 

Det har påbörjats Continuous Improvement arbete där vissa delar har använts 
tidigare men arbetar för tillfället att det ska genomsyra alla avdelningar. 

Hur säkerställs att kompetensen upprätthålls inuti organisationen? 

Det är genom Learning by Doing och inga officiella utbildningar finns. Det 
ges en genomgång på vad som skall göras men ingen annan utbildning. En 
handledare lär ut en ny medarbetare genom att låta denne gå bredvid under 
en period och successivt arbeta mer självständigt. Handledaren planeras in 
på extratimmar. 

Dokumenteras eventuell kompetensutveckling? 

Se tidigare svar. 

Finns det en standard kring i vilka situationer kompetensutveckling är 
aktuell? 

Se tidigare svar. 

Finns det dokumenterade kvalitetsmål på processerna? 

Det försöks sättas mål men deras tydlighet kan förbättras och mestadels på 
resultat och omsättning. Det sätts kvalitémål på tjänster. Exempelvis på 
vaktmästeriet sätts mål kring ledtider samt hur snabbt ett arbete genomförs. 
Målen har inte följts upp och mätts utan det pågår ett arbete kring att 
förbättra detta. Det behövs fler relevanta mål och i en kundundersökning har 
det funnits kritik kring att målen inte följs upp. Det här kan göra att 
medarbetare känner sig vilsna och inte vara säker på vad som skall 
prioriteras. Det finns förslag på kvalitetsmål men är i dagsläget inte satta än. 

Hur tror ni medarbetarna ser på tjänstekvalité? 

Medarbetarna är angelägna på att göra ett bra jobb med hög kvalité.  

Kommuniceras vikten av tjänstekvalité till medarbetarna? 

Mäts när kundtillfredsställelsen tas fram för att få en annan form av 
feedback på detta. Annars blir det subjektivt.  

Har det varit större tidigare förändringar på arbetsplatsen? Hur har 
dessa isåfall bemötts? Hur ser processen ut? 

Det har genomförts många förändringar. Då IS kommer sist i förändringen 
har det inte påverkats lika mycket som andra. Det finns en känsla av att 
förändringen hade kunnat påbörjas mycket tidigare och delats upp, då allt 



 

känns komma till ytan på en gång. Processen ser ut som så att det sker 
kontinuerliga uppdateringar av vd via streaming tjänster, ofta live, så kallade 
Business Updates. Här presenteras bland annat i vilken fas 
förändringsarbetet är i. Det brukar vara en del diskussioner efteråt och hade 
hellre sett ett tidigare besked kring förändringarna. 

Vilka har tagit beslut kring de senaste förändringarna? 

Inom hela IKEA tas beslutet högst upp. De är oftast förankrade hela vägen 
vid stora beslut. Det sker oftast en dialog med många medarbetare. Inom 
Support så finns det möjligheter att genomföra förändringar och bidraga till 
organisationen, inom ramen för kostnaderna. 

Hur dokumenteras ett förändringsarbete? 

Det finns ett verktyg Toolbox där information kring vad som beslutas och 
vad som är nästa steg finns, på olika nivåer.  

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3: Intervju informant 2 

Intervju på IKEA of Sweden den 1 april 2019 i Älmhult. Informationen från 
intevjun används i kapitel 5 för att beskriva ett nuläge. 

Informant 2, sitter i ledningsgrupp, Internal Services. 

Arbetar ni idag med någon form av standardiserat arbetssätt? I så fall 
vilket? 

Det arbetas med ett standardiserat arbetssätt i dagsläget och det pågår ett 
arbete med att ta fram nya rutiner. Det har implementerats ett nytt 
rotationssystem där medarbetare roterar runt på olika positioner i externa 
byggnader inom ramen för ansvarsområdena och har pågått sedan oktober 
förra året.  

Det har varit motsättningar på grund av nya arbetsbeskrivningar som har 
förhandlats fram. Facket har varit positivt inställt då förändringen omfattar 
kompetensutveckling och skapar friställd personal och bredare kompetens. 
Det finns medarbetare som inte har kompetensen för en del andra uppgifter 
som tillsammans med starka själ kan undvika en typ av arbetsuppgifter, 
exempelvis med datorer. 

Det skrivs för tillfället helt nya rutiner för det dagliga arbetet Det är viktigt 
att inkludera medarbetarna vid skapande av nya rutiner och inte enbart chef. 
Det kan bli så att rutiner måste skapas för enskilda avdelningar. Arbetet 
måste genomföras och det finns ingen väg tillbaka.  

Nuvarande rutinen vid upplärning av nya medarbetare är att gå bredvid 
under en period och det fungerar bra i dagsläget.  

Anser du att era interna rutiner är viktiga för det dagliga arbetet? 

Anser du att det är viktigt att dokumentera era processer samt rutiner? 

Hur dokumenteras de beslut som tas? 

Det protokollförs vid varje möte och dokumenteras i form av en Action Plan 
som Mattias har drivit igenom. Där färgmarkeras allt som ska och har 
genomförts så att alla kan följa med. Där syns också en ambitionsnivå dvs.  
mål med slutdatum. Avvikelserapporter och processen för att lösa 
avvikelsen. 

 

 



 

Hur ser den process ut när nya rutiner skall fastställas? 

Det börjas med att nya rutiner ges som förslag av medarbetare som chefen 
tar ställning till. Om det visar sig vara relevanta och bra förslag antas de och 
implementeras, vilket borde vara liknande på andra avdelningar. Desto mer 
dokumentation desto enklare. Av tradition är det inte enkelt att genomföra 
då det funnits en tidigare attityd till att man gör som man vill.  

Hur kommuniceras de beslut som tas på ledningsnivå ned till 
medarbetarna? 

Det görs på möten. Logistik har dagliga 10 minuters möten måndagar till 
onsdagar. Torsdagar genomförs större möten med en kort presentation av 
exempelvis nya rutiner. Sen genomförs det månadsmöten på två timmar där 
större förändringar diskuteras.  

Använder ni 5s i det dagliga arbetet och finns det nedskrivna rutiner 
kring dessa verktyg? 

De nedskrivna rutinerna kring 5s har påbörjats av informant 3. Källaren 
använder för tillfället visuella 5s hjälpmedel. Arbetet har påbörjats men 
svårigheten ligger inte i att implementera utan att hålla igång arbetet. Små 
förbättringar är lika viktigt som större förändringar.  

Det finns en kultur som hindrar ett 5s arbete där det är svårt för medarbetare 
att ta emot ”kritik” kring förbättrade arbetssätt. 5s behövs för en växande 
verksamhet och det är ett pågående arbete att det ska ske kontinuerligt och 
inte enbart inom logistik. Det arbetas med att säkerställa att alla ska göra sin 
del. 

Hur mäter ni den interna kundtillfredsställelsen? 

Det har beslutats att det skall införas vid salladsbaren. En form av Happy 
Customer där medarbetarna kan trycka in sin upplevelse och en kommentar. 
Senare utöka det till receptionen. Tidigare har snabbenkäter använts med för 
få frågor. Internal Services ska implementera Happy Customer och det 
förväntas få mycket nytta där mer konkreta saker kan ändras till kunden.  

Hur ofta mäts den interna kundtillfredsställelsen? 

Tror du att använda sig av mer standardiserat arbetssätt kan skapa en 
bättre eller sämre arbetsmiljö? 

Kan bara bli bättre och inte sämre. Kan det bli överstandardiserat? Känner 
av om det blir för mycket, snabb feedback. Sunt förnuft. 

 



 

Dokumenteras de tankar kring förbättringar som medarbetarna 
kommer med? (i deras arbetssituation) 

Viktigt att medarbetarna lyssnas på. Det är dem som är kunderna. Inte alltid 
det går att implementera önskemål. Krav på specifika önskemål går inte att 
implementera. Det finns ett uppdrag att sänka kostnader och därav inte 
möjligt att uppfylla allas önskemål.  

Det är svårt att kommunicera ut information kring varför inte vissa 
förbättringar kan genomföras. Informationen tas inte emot på ett bra sätt. 
Det finns en känsla av att de förmåner som erbjuds inte uppskattas.  

Det är viktigt att kommunicera ut alla budskap, även de negativa samt att 
hitta en permanent lösning på problemen och inte enbart en tillfällig. 
Kulturen gör att medarbetare inte är villiga att tala om för andra vad de får 
och inte får göra. 

Hur säkerställs att kompetensen upprätthålls inuti organisationen? 

Lite problem med att säkerställa/ nyttjat att anställa efter Valuebased 
Recruitment men också baserat på den rätta kompetensen för jobbet. Viktigt 
att titta på specifikt på vilken roll som personen ska ha. Generellt varit dåliga 
på att rekrytera bra personal.  

Dokumenteras eventuell kompetensutveckling? 

My Learning är ett verktyg som ligger på nätet, där man kan se hela sitt team 
och dess kompetenser. Där kan man anmäla sig till kurser och utbildning 
vilket inte används så flitigt. 

Finns det en standard kring i vilka situationer kompetensutveckling är 
aktuell? 

Skyldighet som chef att tillgodose kompetens vid nya arbeten. 

Finns det dokumenterade kvalitetsmål på processerna? 

Informant 3 håller på att arbeta med målen i dagsläget.  

Hur tror ni medarbetarna ser på tjänstekvalité? 

Medarbetarna vill göra ett få bra jobb som möjligt men systemet begränsar 
detta och en känsla att inte räcka till har uppkommit bland medarbetarna. 
Det finns en frustration kring systemen att exempelvis att hitta personer 
inom organisationen då många förändringar har genomförts. Tjänstekvalitén 
påverkar logistikpersonalen vid förändringar. Det är viktigt att veta var alla 
befinner sig. Viljan att hålla hög tjänstekvalité finns men begränsas av 
processerna. 



 

Kommuniceras vikten av tjänstekvalité till medarbetarna? 

Alla vill leverera ett bra resultat men det är processerna och 
kommunikationen som är problemet.   

Har det varit större tidigare förändringar på arbetsplatsen? Hur har 
dessa i så fall bemötts? Hur ser processen ut? 

På olika nivåer. Change Management har använts inom logistik. Vissa 
människor mer öppna än andra kring förändringar och det finns en rädsla 
mot begreppet. Människor känner sig inte hörda om de inte har får igenom 
sina idéer trots att idéerna har diskuterats.  

Konkurrenssituation mellan olika IKEA organisationer. Nya aktörer utifrån 
som ställer nya krav på organisationen och dess förändringar. Finns mål för 
logistiken att ta över alla delar och tillgodose ett bra arbete. Internt har det 
funnits ett motstånd mot nya förändringar som påverkar 
arbetsinstruktionerna. 

Människor i olika åldrar har kommit olika långt i sin kompetens och attityd 
mot förändringar. Det finns en hög variation i arbetskompetens och målet är 
att jämna ut variationen. 

Vilka har tagit beslut kring de senaste förändringarna? 

Olika beslutsnivåer i olika avdelningar. Ledningsgruppen i IS har en del att 
säga till om kring förändringar inom avdelningen. Felaktiga beslut får snabb 
feedback och åtgärdas. Besluten skall gå en särskild väg där inte enskilda 
personer själv kan fatta snabba beslut, även om de visar sig vara 
genomförbara förbättringar. Det finns pågående arbete kring att förkorta 
beslutsvägar. 

Hur dokumenteras ett förändringsarbete? 

Det finns handlingsplaner på hur förbättringar skall gå till. Finns ett 
”ingenmansland” på grund av Acting titlar där chefer har en tillfällig 
tjänsteroll. Det finns också en osäkerhet i när medarbetare som varit borta 
från arbetet en längre tid kommer tillbaka. Detta för att många stora 
förändringar har genomförts.  

 

 

 

 
 



 

Bilaga 4: Informant 3 

Intervju på IKEA of Sweden den 2 april 2019 i Älmhult. Informationen från 
intervjun Används i kapitel 5 för att beskriva ett nuläge. 

Informant 3, sitter i ledningsgrupp, Internal Services. 

Arbetar ni idag med någon form av standardiserat arbetssätt? I så fall 
vilket? 

Det har påbörjats en resa med 5s och är för tillfället inne på fjärde steget 
med att skapa standarder. Det har skapats generella rutiner för IS och några 
är även kopplade till andra avdelningar som Finance som även påbörjat en 
annan resa med standarder.  

Det funderas kring rutinrubriker på en beskrivning av ledningsdokument av 
verksamheten. Det finns detaljerade instruktioner på en del avdelningar med 
inget beskrivet officiellt strukturmässigt kring hur en rutin ska se ut. Arbetet 
är i dess omedelbara linda och påbörjat men långt ifrån klart. 

Anser du att era interna rutiner är viktiga för det dagliga arbetet? 

Det är tveklöst viktigt för det dagliga arbetet men det skall inte överdrivas. 
Det skall finnas som hjälp och vägledning vid tveksamheter. Finns det inte 
svar i rutinerna så behöver det kompletteras. Organisationen skall vara med 
och påverka rutinerna och författarskapet skall tillhöra organisationen. Alla 
skall förstå innehållet och syftet med rutinerna. 

Anser du att det är viktigt att dokumentera era processer samt rutiner? 

Det påbörjas ett arbete med att uttrycka definitionen av en process. Det är 
viktigt att vid kartläggning av processer definiera vad en process är i skrift 
och att ha ett strukturerat tillvägagångssätt vid processkartläggning. Det 
används ett program, SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) i 
dagsläget för processkartläggning. 

Hur dokumenteras de beslut som tas? 

Det har påbörjats i ledningsgruppen och har som agenda att införa det som 
standard. Det protokollförs på möten. 

Hur ser den process ut när nya rutiner skall fastställas? 

Brist i dagsläget. Rutiner för dokumentstyrning och fastställande av rutiner 
är viktigt att ta fram och luta sig mot. Det arbetas med att ta fram 
fastställande rutiner utan att beskriva för mycket i detalj.  



 

Det har skickats ut remisser kring nya rutiner men svaren har visat sig vara i 
låg mognadsgrad. Det förs ett pågående arbete med att mogna i förståelsen 
av rutiner. Remissvaren bedöms som relevant eller inte. Utfärdaren ger svar 
på vad som är relevant eller inte. Dokumentstyrningen skall fastställa roller.  

Nya processer finns inte beskriven och dokumenterad i dagsläget men 
startad och påbörjad. 

Hur kommuniceras de beslut som tas på ledningsnivå ned till 
medarbetarna? 

Det sker via team-möten (quality team). Sekretess info tas inte upp utan ges 
muntligen. Var 14e dag. Det är viktigt att ta del av rätt information för att ta 
sig framåt.  

Använder ni 5s i det dagliga arbetet och finns det nedskrivna rutiner 
kring dessa verktyg? 

Se tidigare svar. 

Hur mäter ni den interna kundtillfredsställelsen? 

Den mäts inte i dagsläget. 

Hur ofta mäts den interna kundtillfredsställelsen? 

Se tidigare fråga. 

Tror du att använda sig av mer standardiserat arbetssätt kan skapa en 
bättre eller sämre arbetsmiljö? 

Övertygad om att det stödjer ambitionen att skapa en god arbetsmiljö. Det 
handlar attitydförändringar hos medarbetare och skydd mot skada och 
ohälsa. Viktigt att skapa rutiner och arbetssätt kring risker och definiera vad 
en arbetsrisk är på ett kontor.  

Fysiska eller psykosocial arbetsrisker? Finns en del att göra. 
Arbetsmiljöverket har påbörjat en resa med psykosocial stress och kan 
kopplas till hur en verksamhet styrs och leds.  

Standardiserade arbetssätt av rutiner och processer stödjer framgången. 

Dokumenteras de tankar kring förbättringar som medarbetarna 
kommer med? (i deras arbetssituation) 

Det har påbörjats ett arbete med att standardisera förbättringsarbeten. 
Mjukvaran Logbook nyttjas så att team kan gå in och identifiera 
förbättringsförslag. Alla förslag som inte medarbetarna kan genomföra lyfts 
till ledningsgruppen. Förslagen som medarbetarna själva kan lösa diskuteras 



 

tillsammans med närmsta chef och finns stipulerat i standarder. Det är 
viktigt att belysa vilka möjligheter som finns kring förbättringar. Det har 
påbörjats en resa kring av arbetet.  

Hur säkerställs att kompetensen upprätthålls inuti organisationen? 

Det är ett stort slöseri är att inte utnyttja medarbetarnas kompetens fullt ut. 
Det är viktigt att analysera vilken kompetens som behövs i framtiden och 
jämföra den med kundernas uppfattning om framtiden. Dokumentet 
Direction uttrycker vart man vill ta vägen i framtiden. Det har 
implementerats en jobbrotation för att minska sårbarheten och utveckla 
kompetensen. Den möjliggör en ökad anställningsbarhet i framtiden och 
breddar kompetensen inom organisationen.  

Det finns möjligheter att kartlägga kompetenser och att peka it önskvärda i 
framtiden vilket är avgörande. Annars finns det en risk för outsourcing som 
konkurrens. 

Dokumenteras eventuell kompetensutveckling? 

Det finns en osäkerhet kring hur kompetens dokumenteras. Med My 
Learning kan man ta del av allas kompetenser. Databasen registrerar all 
utbildning som genomförts sen anställningen. 

Finns det en standard kring i vilka situationer kompetensutveckling är 
aktuell? 

Finns det dokumenterade kvalitetsmål på processerna? 

Hur tror ni medarbetarna ser på tjänstekvalité? 

Det finns en god känsla om vad tjänstekvalité innebär hos medarbetarna och 
viljan att göra sitt bästa. Det är viktigt att veta på vilken nivå kvalitén skall 
erbjudas och på rätt resursmässigt.  

Uppstår det bristfällig service är det viktigt at ta reda på vad som kan 
förbättras. Det har påbörjats ett arbete kring kundutvärdering för att få det 
faktabaserat. Servicenivån är individbaserat och kan variera. 

Kommuniceras vikten av tjänstekvalité till medarbetarna? 

Den kommuniceras på ett bra sätt och möter kundernas uppfattningar. Det 
arbetas med avvikelserapporter där det är viktigt med snabb feedback och 
klargälla krav på service. 

 

 



 

Har det varit större tidigare förändringar på arbetsplatsen? Hur har 
dessa isåfall bemötts? Hur ser processen ut? 

IS bildades 2016 vilket innebar att medarbetaren kom från IKEA AB, IKEA 
IoS och IKEA Museum. Det har genomförts fyra stora omorganisationer 
vilket inneburit en turbulent tid som kunnat skapa oro och minskad 
motivation. Förändringsarbetet 5s påbörjades våren 2017 och har utvecklats 
succesivt med tiden. Det är ett pågående och ständigt arbete som kan skapa 
både positiva och negativa reaktioner. Det finns blandade uppfattningar 
kring 5s som i enlighet med Change Management omfattat olika 
reaktionsfaser.  

Vilka har tagit beslut kring de senaste förändringarna? 

IS ledning men även med support och kontinuerlig dialog med Finance & 
Administration.  

Hur dokumenteras ett förändringsarbete? 

Det dokumenteras, i Logbook, ständiga förbättringar med aktiviteter som 
måste genomföras. Med hjälp av en ”Action Plan” som är en handlingsplan 
där man kan se hur det ligger till. Det är två verktyg där allt dokumenteras 
på ett strukturerat sätt och tillsammans skapar en dokumentation kring hur 
det ser ut vid en given tidpunkt. På ”Kajen” finns bilder före och efter som 
visar visuellt hur resan på 5s har varit. Där finns det 5s rutiner kring 
uppmärkning och dokument att ta del av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5: Informant 4 

Intervju på IKEA of Sweden den 2 april 2019 i Älmhult. Informationen från 
intevjun används i det i kapitel 5 för att beskriva ett nuläge. 

Informant 4, sitter i ledningsgrupp, Internal Services. 

Arbetar ni idag med någon form av standardiserat arbetssätt? I så fall 
vilket? 

Det är en pågående implementering av ledningssystem och 
avvikelsehantering som ska ingå i Logbook. Finns som mål att även 
implementera rutiner, checklistor och arbetsflöden. Har tidigare varit chef på 
en annan avdelning och arbetat med ISO 1721 men standarden går inte att 
implementera på IS. 

Anser du att era interna rutiner är viktiga för det dagliga arbetet? 

Det är viktigt. Försöker skapa nya rutiner för det saknas vissa rutiner. Ska 
även digitalisera med smarta hjälpmedel, till exempel system med QR-kod 
som ska ingå i ett underhållsystem och kunna användas av alla anställda.  

Anser du att det är viktigt att dokumentera era processer samt rutiner? 

Det är viktigt att dokumentera rutiner och processer. Kartläggning av 
arbetsflöden ska ske för att se vad som tillför värde i organisationen samt se 
vad som inte tillför värde, där det som inte skapar värde, ska bort. Varför 
tillför det inte värde, rutiner etc.? Standarder är bra. 

Hur dokumenteras de beslut som tas? 

Många beslut som tas dokumenteras. Besluten dokumenteras genom ett 
mötesprotokoll och genom email, enklare arbetsflöden med rutiner och 
order. Vissa beslut fattas snabbt där rutiner tas fram efter, där dokumenteras 
det inte alltid.   

Hur ser den process ut när nya rutiner skall fastställas? 

Den som ansvarar för området är den som oftast utfärdar rutinen. Är det en 
rutin som berör mer av IoS än bara IS, fastställs rutinen av chefen för IS 
eller högre chef.  

 

 

 



 

Hur kommuniceras de beslut som tas på ledningsnivå ned till 
medarbetarna? 

De beslut som inte är konfidentiella kommuniceras vidare till berörda parter. 
Kommunikationen brukar ske från ledningsgruppen som sitter ovanför IS, 
där sedan kommuniceras till ledningsgruppen i IS som sedan kommunicerar 
ut till teamen. Ibland kommuniceras det även direkt genom email. 

Använder ni 5s i det dagliga arbetet och finns det nedskrivna rutiner 
kring dess verktyg? 

5s används i dagsläget men fungerar inte fullt ut. Det arbetas med rutiner där 
det fortfarande tillkommer rutiner. Alla rutiner är inte fastställda ännu. 
Några av de fastställda rutinerna som finns är till exempel för 
säkerhetsutrustning. 

Hur mäter ni den interna kundtillfredsställelsen? 

Det mäts inte för tillfället. 

Hur ofta mäts den interna kundtillfredsställelsen? 

Se förgående fråga.  

Tror du att använda sig av mer standardiserat arbetssätt kan skapa en 
bättre eller sämre arbetsmiljö? 

Det är alltid bättre. Det är viktigt att få dokumentation och checklistor kring 
säkerheten exempelvis.  

Dokumenteras de tankar kring förbättringar som medarbetarna 
kommer med? (i deras arbetssituation) 

De dokumenteras via Action Plan, detta fram till dagens datum. Det kommer 
nu istället heta Continuous Improvement Logbook, som i dagsläget håller på 
att implementeras. 

Hur säkerställs att kompetensen upprätthålls inuti organisationen? 

Kompetensen kommer på sikt att upprätthållas. Idag sker det en manuell 
upplärning i team. När medarbetare rekryteras får de göra en 
kompetensprofil. Det finns inga större ”trackrecords” på kompetens.  

 

 

 



 

Dokumenteras eventuell kompetensutveckling? 

Det som dokumenteras är utvecklingssamtal. Varje medarbetare kan även 
anmäla sig på utbildningar genom My Learning och utveckla kompetenser. 
Det finns i dagsläget inga krav på dokumentation. Det finns krav på 
truckkort, som säkerställs men följs inte upp systematiskt. På sikt ska det 
säkerställas vilka som får köra på området samt vilka som inte får.  

Finns det en standard kring i vilka situationer kompetensutveckling är 
aktuell? 

Vissa saker måste uppfyllas och därav kompetensen. Det som måste 
uppfyllas är de som kör truckar, de som arbetar i MUMS med 
kompetensprofiler. Finns i dagsläget inget systematiskt sätt.   

Finns det dokumenterade kvalitetsmål på processerna? 

Det har påbörjats med två mål per avdelning men de är inte kopplade till 
processerna. Finns som mål att kundnöjdheten ska vara 90 procent, där 
arbetssätt ska implementeras för att detta ska kunna uppnås.  

Hur tror ni medarbetarna ser på tjänstekvalité? 

Det finns en känsla att kvalitén är hög. Det finns olika syn på vad en hög 
kvalité är beroende på vem det är.  

Kommuniceras vikten av tjänstekvalité till medarbetarna? 

Den kommuniceras via ett inriktningsdokument. Det har implementerats 
kundfokus i dokumentet som säger att medarbetarna ska vara serviceminded, 
ha kundfokus med ett business sence. Det kommuniceras ut vilken riktning 
som vill tas.  

Har det varit större tidigare förändringar på arbetsplatsen? Hur har 
dessa isåfall bemötts? Hur ser processen ut? 

Det har varit många förändringar, fyra omorganisationer sedan 2016. Ett 
exempel är att arbetsplatsen gått från fasta skrivbord till ha en needbased 
kontorsyta. Det har varit jobbigt med många omorganisationer för en del 
personer. IS är ihopsatt med medarbetare från olika avdelningar samt från 
olika IKEA organisationer.  

Vilka har tagit beslut kring de senaste förändringarna? 

Det är ledningsgruppen för Finance & Administration, med stöttning av 
deras chef. 

 



 

Hur dokumenteras ett förändringsarbete? 

Förändringsarbetena dokumenteras inte jättebra. För att minska brister 
försöks det att implementeras rutiner och checklistor.  

Dokumenteras inte på ett jätte bra sätt utan mer. Försöker få in rutiner och 
checklistor för att minska brister. I framtiden kommer allt att loggas och 
dokumenteras i en Logbook som står för ständiga förbättringsarbeten. Det 
kommer även att arbetas med Lessons Learned, detta för att lära sig av 
misstag. Idag finns det inget systematiskt arbetssätt men det önskas i 
framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6: Informant 5 

Intervju på IKEA of Sweden den 12 april 2019 i Älmhult. Informationen 
från intevjun används i kapitel 5 för att beskriva ett nuläge. 

Informant 5, sitter i ledningsgrupp, Internal Services. 

Arbetar ni idag med någon form av standardiserat arbetssätt? I så fall 
vilket? 

Vissa delar av standardiserat arbetssätt har utvecklats längre än andra. Det 
har däremot inte utvecklats långt idag. Det finns standarder och mallar på 
bokningsunderlag men inget standardiserat arbete. I dagsläget är det arbetet 
långt bak. 

Anser du att era interna rutiner är viktiga för det dagliga arbetet? 

Det är viktigt att arbeta med interna rutiner. Det finns en avsaknad av 
skriftliga rutiner utan det sker i nuläget mest muntligt. Fler skrivna rutiner 
behövs.  

Anser du att det är viktigt att dokumentera era processer samt rutiner? 

Det är viktigt att dokumentera processer och rutiner. Det finns ingen 
dokumentation i dagsläget. Det finns ett kortsiktigt tänk där dokumentering 
och skapande av rutiner anses vara en arbetsbelastning. Det finns ett behov 
av tid för att skriva dokumentation.  

Hur dokumenteras de beslut som tas? 

De beslut som tas dokumenteras i Logbook och diverse forum där andra 
interna beslut tas bland annat protokoll från möten. Det dokumenteras 
egentligen inte mycket. De interna förändringar som avdelningen själva kan 
ta beslut om får inte skapa effekter på andra avdelningar.  

Hur ser den process ut när nya rutiner skall fastställas? 

Den sker genom ett icke strukturerat arbete. Det är en arbetsgrupp som 
signerar beslut vidare till nästa chef som till slut landar hos chefen för 
Finance & Administration. 

Hur kommuniceras de beslut som tas på ledningsnivå ned till 
medarbetarna? 

Beslut kommuniceras via mail till team, teammöten eller på forumsmöten. 
Information som behöver levereras snabbt kommuniceras innan teammöten. 

 



 

Använder ni och 5s i det dagliga arbetet och finns det nedskrivna 
rutiner kring dessa verktyg? 

Det behövs fler rutiner för 5s. Det finns inga dagliga rutiner på 5s i nuläget. 
Vissa avdelningar har arbetat mer omfattande med det och har kommit 
längre med skapandet av rutiner. Arbetet har avvaktat lite och väntat på att 
”pilotavdelningen” på IKEA 1 ska bli klart. 

Det finns inga skrivna dagliga rutiner på 5s men vissa delar i 5s har uppnåtts 
men inte alla. 

Hur mäter ni den interna kundtillfredsställelsen? 

Den mäts inte men kommer mätas i framtiden via Happy Customer. Det 
finns ingen bra uppföljning på kundnöjdheten. Den feedback som tas emot 
är från missnöjda kunder som hör av sig. 

Hur ofta mäts den interna kundtillfredsställelsen? 

Se tidigare svar. 

Tror du att använda sig av mer standardiserat arbetssätt kan skapa en 
bättre eller sämre arbetsmiljö? 

Den skapar en bättre arbetsmiljö.  

Dokumenteras de tankar kring förbättringar som medarbetarna 
kommer med? (i deras arbetssituation) 

Det dokumenterades tidigare i ”Action Plan”, nu är det samma procedur men 
i verktyget Logbook. Teamleaders tittar på förslag som framtagits av 
medarbetare och beslutar om det är lönt att gå vidare med. ”Site Operation 
Leaders” är bra på feedback men det är svårare med andra medarbetare som 
inte är aktiva med förbättringsarbetet.  

Hur säkerställs att kompetensen upprätthålls inuti organisationen? 

Det måste finnas en kompetensnivå som uppfyller de befintliga krav som 
ställs. Jobbrotationen infördes för att öka kompetensen. För att säkerställa 
kompetens är det utbildningar som gäller men finns inga i närtid. Det är en 
relativ låg personalomsättning och inte ett så stort behov med att 
kompetensutveckla nya medarbetare. Under jobbrotationen sker en manuell 
upplärning med en tidigare arbetare för att fånga upp tidigare kunskaper. Det 
är i grova drag samma arbetsuppgifter i alla byggnader. 

Dokumenteras eventuell kompetensutveckling? 

Nej. 



 

Finns det en standard kring i vilka situationer kompetensutveckling är 
aktuell? 

Finns det dokumenterade kvalitetsmål på processerna? 

Nej.  

Hur tror ni medarbetarna ser på tjänstekvalité? 

Det är överlag en bra serviceminded personal där de flesta ser det som en 
viktig del då avdelningen är en supportfunktion. Det skall levereras en bra 
service och det finns en bra medvetenhet kring tjänstekvalité.  

Kommuniceras vikten av tjänstekvalité till medarbetarna? 

Det diskuteras i ledningsgrupperna för att ta fram ett effektivt sätt att 
kommunicera ut vikten av tjänstekvalité till medarbetarna. 

Har det varit större tidigare förändringar på arbetsplatsen? Hur har 
dessa isåfall bemötts? Hur ser processen ut? 

Det har genomförts många förändringar. Först genomfördes en 
sammanslagning av olika avdelningar för att bilda IS. Sammanslagningen 
blev inte optimal utan det behövdes Change Management. Det 
kommunicerades inte ut varför det skulle ske och hur processen skulle gå 
till. Det har genomförts ett par till förändringar sedan dess men det finns 
ingen stabilitet och inga tydliga processer. 

Vilka har tagit beslut kring de senaste förändringarna? 

Den första togs på väldigt hög nivå, IoS management som bestämde om 
sammanslagningen som bildade IS. Organisationsförändringar som enbart 
påverkar avdelningen beslutas av chefen för Finance & Administration och 
jobbrotationen beslöts av ledningsgruppen för IS.  

Hur dokumenteras ett förändringsarbete? 

Den dokumenteras inte. Det kanske finns men inget som tagits del av. Det 
finns inget kring den senaste förändringen 1 september 2018.  

 



 

BILAGA 7: Enkätfrågor 

Enkätfrågor avslutades på IKEA of Sweden, Internal Services den 24 april 
2019 i Älmhult. Informationen från enkäterna används i kapitel 5 för att 
beskriva ett nuläge.  

Följande enkät kommer ligga till grund för ett examensarbete på 
kandidatnivå. Syftet är att skapa en bild av arbetsplatsen, hur den ser ut och 
fungerar. Följande frågor berör arbetsmiljö & operativ verksamhet samt 
strukturerat arbetssätt. 

Följande frågor ska besvaras i åtanke från din arbetsposition och hur du 
upplever följande påståenden/ frågor. Kryssa i ett alternativ i följande skala. 

Hur väl känner du dig involverad i planering och framtagning av 
arbetsmiljömål? 

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 

Är du medveten om vilka arbetsmiljömålen är? 

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 

Hur väl anser du att arbetsmiljömålen kommuniceras?  

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 

 



 

Hur väl anser du att kommunikationskanalerna med närmsta chef är?  

 

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 

Känner du att du har rätt kompentens kring dina arbetsuppgifter? 

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 

Känner du till ifall det finns någon fastställd dokumenterad beskrivning av 
dina arbetsuppgifter? 

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 

Känner du att du har tillgång till en beskrivning av alla processer och rutiner 
på din avdelning?  

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 



 

Känner du att du har tillgång till rätt resurser i det dagliga arbetet? 
(förbrukningsmaterial, elektronik etc.) 

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 

Om inte, vad saknas? 

 

Känner du till ISO-standarderna på arbetsplatsen? 

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 

Känner du att du har stöd för att arbeta på ett strukturerat arbetssätt? 

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 

Hur väl anser du att de interna rutinerna samt hur ni ska gå till väga i ert 
arbete kommuniceras?  

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 



 

Känner du till de rutiner som finns vid nödläge?  

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 

Vet du om rutinerna för nödläge är tillgängliga för läsning? 

Väldigt	  lite	   Lite	   Mycket	   Väldigt	  
mycket	  

 

Vet	  ej	  

 

Vet du om det finns det kända dokumenterade kvalitetsmål? 

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 

Hur är den kvalité på det material/ information som skickas mellan 
medarbetarna? 

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 

 

 



 

Har du underlag för att leverera rätt kvalité på information/dokument till 
dina medarbetare? 

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  

 

Hur känner du inför förändringar i den dagliga verksamheten? 

Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Bra	   Mycket	  bra	  

 

Vet	  ej	  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8: Deduktiv statistik enkätfrågor 

Statistik baseras på data ifrån enkätfrågorna på IKEA of Sweden i Älmhult. 
Statistiken sammanställdes deduktivt den 24 april 2019. Statistiken används 
i kapitel 5 för att beskriva ett nuläge. 
 
Tabell 2: statistik på svarsfrekvensen från enkätfrågor 

1 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 
Antal 0 3 5 0 2 

% 0 30 50 0 20 
2 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 1 6 1 0 2 
% 10 60 10 0 20 
3 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 0 9 1 0 1 
% 0 90 10 0 10 
4 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 0 0 7 3 0 
% 0 0 70 30 0 
5 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 0 0 3 6 0 
% 0 0 33,3 66,7 0 
6 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 3 4 1 2 0 
% 30 40 10 20 0 
7 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 2 7 1 0 0 
% 20 70 10 0 0 
8 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 1 1 8 0 0 
% 10 10 80 0 0 
9 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 2 5 1 0 2 
% 20 50 10 0 20 
10 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 0 2 6 1 1 
% 0 20 60 10 10 
11 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 0 3 5 0 2 
% 0 30 50 0 20 
12 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 0 2 7 1 0 



 

% 0 20 70 10 0 
13 Väldigt lite Lite Mycket Väldigt mycket Vet ej 

Antal 5 3 2 0 0 
% 50 30 20 0 0 
14 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 1 5 1 0 3 
% 10 50 10 0 30 
15 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 0 2 5 0 3 
% 0 20 50 0 30 
16 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 0 2 5 0 3 
% 0 20 50 0 30 
17 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej 

Antal 1 0 6 3 0 
% 10 0 60 30 0 

 

 
Figur 1: visar vad medarbetarna svarade på frågan ”Hur väl anser du att kommunikationskanalerna 

med närmsta chef är? 
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Figur 2: visar vad medarbetarna svarade på frågan ”Känner du till ifall det finns någon fastställd 

dokumenterad beskrivning av dina arbetsuppgifter”? 

 

 
Figur 3: visar vad medarbetarna svarade på frågan ”Känner du att du har tillgång till en beskrivning 

av alla processer och rutiner på din avdelning”? 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Väldigt	  lite

Lite

Mycket

Väldigt	  mycket

Vet	  ej

Känner	  du	  till	  ifall	  det	  finns	  någon	  
fastställd	  dokumenterad	  beskrivning	  

av	  dina	  arbetsuppgifter?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Väldigt	  lite

Lite

Mycket

Väldigt	  mycket

Vet	  ej

Känner	  du	  att	  du	  har	  tillgång	  till	  en	  
beskrivning	  av	  alla	  processer	  och	  

rutiner	  på	  din	  avdelning?



 

 
Figur 4: visar vad medarbetarna svarade på frågan ”känner du att du har stöd för att arbeta på ett 

strukturerat arbetssätt”? 

 

 
Figur 5: visar vad medarbetarna svarade på frågan ”Hur känner du inför förändringar i den dagliga 

verksamheten”? 
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Bilaga 9: Checklista observationer 

Checklista observationer är gjorda på IKEA of Sweden den 2 april 2019 i 
Älmhult. Checklista observationer används i kapitel 5 för att beskriva ett 
nuläge. 
 

Tabell 3: Checklista observationer som visar vilka processer som fungerar samt om det finns 
dokumenterade rutiner 

Områden 

Fung
erar 
bra 

Funge
rar 
dåligt 

Det finns 
rutiner 

(Ja) 

Det finns 
inte rutiner 

(Nej) 

Det finns rutiner 
(Ja) ej 

dokumenterade 
MUMS           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s x   x     

Arbetsinstr
uktioner x       x 

Reception
er           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s   x x     

Arbetsinstr
uktioner x   x     
ID-kort           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s   x x     

Arbetsinstr
uktioner x       x 

Fastighets
underhåll           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 

5s x   x     
Arbetsinstr

uktioner x   x     
Posthanter

ing           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 



 

5s   x   x   
Arbetsinstr

uktioner   x     x 
Förbrukni
ngsmateri

al           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 

5s x   x     
Arbetsinstr

uktioner x       x 
Quality 
Service           

Standardise
rade 

arbetssätt   x     x 
5s x   x     

Arbetsinstr
uktioner x   x     

Print           
Standardise

rade 
arbetssätt   x     x 

5s x   x     
Arbetsinstr

uktioner x       x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 10: Nyckeltal för 5s 

Nyckeltal för 5s är framtaget och mättes på Kajen 1 som tillhör IKEA of 
Sweden den 12 april 2019 i Älmhult. Nyckeltal för 5s innehåller ett index på 
hur väl 5s fungerar och kommer att användas i det empiriska resultatet för 
att beskriva ett nuläge.  

 
Tabell 4: nyckeltal för 5s, pallområde 

Område Målbild 
 
 
 
 

Pallområde 

 
Parametrar Nuläge 

 
Jämna nivåer pallar 

 
Sorterade 

 
Markering 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 5: nyckeltal för 5s, truckområde 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 
 

Truckområde 

 
Parametrar Nuläge 

 
Truckområde 

 
Sorterade 

 
Innanför markering 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 6: nyckeltal för 5s, förvaringsskåp 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaringsskåp 

 
Parametrar Nuläge 

 
 
 
 
 

Påfyllt 
 

Varje sak på rätt plats 
 

Markerat 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 7: nyckeltal för 5s, golvyta 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 
 

Golvyta 

 
Parametrar Nuläge 

 
 
 

Rent 
 

Sorterat 
 

Markerat 

 
Index målbild  

10  
Index nuläge  

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 8: nyckeltal för 5s, övrig uppmärkning 
Område Målbild 

 
 
 
 
 
 
 

Övrig uppmärkning 

 
Parametrar Nuläge 

 
 

Tillgänglighet 
 

Sorterat 
 

Uppmärkning 
 

Index målbild  
10  

Index nuläge  
6  

 
Tabell 9: sammanställning av olika områdenas index till ett total index 

  Index målbild Index resultat 
Pall område 10 4 

Truckområde 10 6 
Förvaringsskåp 10 10 

Golvyta 10 8 
Övrig uppmärkning 10 6 

      

Index total 50 34 
Index total procent - 68 % 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 11: Översiktlig kartläggning nuläge 

Översiktlig kartläggning nuläge är gjorda på IKEA of Sweden den 1 april 
2019 i Älmhult. Kartläggningen kommer att användas i det empiriska 
resultatet för att beskriva ett nuläge. 

 
Figur 6: kartläggningen visar om det finns befintliga standarder 

 
Figur 7: kartläggningen visar hur den dagliga verksamheten fungerar 

 
 

Figur 8: kartläggningen visar om det finns dokumenterade arbetssätt 



 

Bilaga 12: Underlag för verksamhetsmanual 

I följande bilaga finns grunddata för verksamhetsmanual och tabeller som 
används i analys & diskussion av verksamhetsmanual, som visar de olika 
processtegen i framtagning av rubriker till en verksamhetsmanual. 

 
Tabell 10: översiktlig bild av olika ämnesområdens innehåll för underlag av verksamhetsmanual 

ISO 14001      ISO 9001      ISO 45001 
Förord      Europeiskt förord      Förord 

Orientering      Orientering      Introduktion 
Omfattning      Omfattning      Normativa referenser 
Normativa 

hänvisningar     
Normativa 

hänvisningar      Termer och definitioner 
Termer och 
definitioner     

Termer och 
definitioner      Organisationens innehåll 

Organisationens 
förutsättningar     

Organisationens 
förutsättningar     

Ledarskap och 
medarbetarnas involvering 

Ledarskap      Ledarskap      Planering 
Planering      Planering      Support 

Stöd      Stöd      Verksamhet 
Verksamhet      Verksamhet      Utvärdering av prestanda 

Utvärdering av 
prestanda     

Utvärdering av 
prestanda      Förbättringar 

Förbättringar      Förbättringar      Vägledning standard 
Vägledning standard      Vägledning standard      Litteraturförteckning 
Litteraturförtecknin

g     
Litteraturförtecknin

g   
Alfabetiskt 
termregister     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 11: översiktlig bild av olika ämnesområden för underlag verksamhetsmanual 

    

The Toyota 
Way           Lean Production      TQM 

1 

Basera beslut på 
långsiktigt 
tänkande      1 

Beskriv värde utifrån kundens 
perspektiv     

Kundorien
tering 

2 

Skapa 
kontinuerliga 
processflöden      2 Kartläggning av värdeflöde     

Processori
entering 

3 
Låt efterfrågan 

styra      3 Skapa flöde      Ledarskap 

4 
Jämna ut 

arbetsbelastningen      4 
Tydliggöra kundens krav och 

arbeta utifrån "pull"-principerna     

Kvalité 
från 

grunden 

5 
Bygg upp kultur 

som löser problem      5 
Kundens behov ska levereras 

exakt     
Resultator
ientering 

6 
Standardiserat 

arbetssätt      
7 Visuell styrning      

8 
Använd utprovad 

teknik      
9 Utveckla ledare      

1
0 

Utveckla 
människor och 

team      

1
1 

Respektera 
nätverket av 

partners      
1
2 

Gå och se med 
egna ögon      

1
3 

Fatta beslut 
långsamt      

1
4 

Bli en lärande 
organisation      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 12: tabell över gemensamma faktorer för ISO-standarder 

Gemensamma faktorer för 
ISO-standarder Förklaringar 

Förord Inledning till standard 

Orientering 
Hur en organisation ska orientera sig i 

standarderna 
Definitioner Definition av termlogi och begrepp 

Organisationens förutsättningar 
Förutsättningar för en organisation att 

arbeta med ISO-standarder 

Ledarskap 
Ledarskap och åtagande inom ledarskap, 

medarbetare och kultur 

Planering 
Åtgärder för att hantera för att hantera 

risker och möjligheter 

Stöd 
Hur resurser, personal, kommunikation 

ska fördelas och användas 
Verksamhet Beskrivning av verksamheten 

Utvärdering av prestanda 
Övervakning, mätning, analys och 

utvärdering 

Förbättringar 
Hur förbättringar ska genomföras, 
förbättringverktyg och avvikelser 

Vägledning för användning av 
denna standard 

Hur organisationen ska orientera sig i 
standarderna 

Litteraturförtecking Innehållsförteckning i standarderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 13: tabell över gemensamma faktorer för TQM och TTW 

  
TQM: 

Ledarskap 
Processorie

ntering 
Kundorie

ntering 
Kva
lité 

Resultatori
entering 

TT
W:1 x         

2   x   x   
3     x     
4   x       
5 x         
6           
7           
8   x       
9 x         

10 x         
11           
12       x   
13   x       
14           

 
Tabell 14: tabell över jämförelse av gemensamma ISO-standarder respektive gemensamma ämnesområden 

  
Gemensamma 
ISO-standarder 

Gemensamma TQM 
&The Toyota Way 

Definitioner x - 
Orientering/av
gränsning x - 
Organisation x - 
Ledarskap x x 
Planering x x 
Resurshanterin
g x x 
Förbättringsve
rktyg x x 
Processorienter
ing - x 
Resultatoriente
ring - x 

 
 



 

Tabell 15: Tabell över rubrikstruktur för verksamhetsmanual 
1 Förord 
2 Orientering 
3 Definitioner 

    Övergripande definitioner 
    Internal Services definitioner 

4 Verksamheten 
5 Ledarskap & ansvar, medarbetare samt kultur 

    Ledarskap & ansvar 
    Medarbetare 
    Kultur 
 6 Planering 

   SMARTa mål 
    Logistik 
    Förändring 
    Beslut 

7 Stöd 
    Resurser 
    Processmiljö 
    Kompetens & personal 
    Ledarskap & hjälpmedel 

8 Standardiserat arbete & ständiga förbättringar 
    Kund 
    Interna rutiner & processer 
    Utvärdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 13: Lösningsförslag 

Följande bilaga innehåller lösningsförslaget, som är framtaget som ett 
förslag till fallföretaget. 

1. Förord 

Denna verksamhetsmanual är ett övergripande dokument för interna rutiner, 
processer och en beskrivning av det dagliga arbetet. Detta för att styra det 
mot ett standardiserat arbetssätt samt ständiga förbättringar inom Internal 
Services på IKEA of Sweden i Älmhult. Det standardiserade arbetssättet är 
en gemensam standard för alla som utför arbetet. Verksamhetsmanualen är 
framtagen för att stödja och beskriva övergripande hur verksamheten styrs 
och leds ur operativ-, kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt. 

2. Orientering  

Verksamhetsmanualen är ett övergripande dokument för att styra och 
kontrollera organisationens interna rutiner, processer samt det dagliga 
arbetet mot ett standardiserat arbetssätt. I denna verksamhetsmanual 
beskrivs också övergripande hur verksamheten styrs och leds ur operativ-, 
kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt. 

Verksamhetsmanualen är uppbyggd utifrån ISO-standarderna 9001, 14001 
och 45001. Manualen utgår även ifrån The Toyota Way samt Total Quality 
Management. 

3. Definitioner 

3.1 Övergripande definitioner 

ISO 9001 är en internationell kvalitetsledningsstandard 

ISO 14001 är en internationell miljöledningsstandard 

ISO 45001 är en internationell arbetsmiljöstandard 

The Toyota Way (TTW) är en utgångspunkt ifrån Lean Production, för att 
skapa resurssnålhet inom alla affärsområden 

Total Quality Management (TQM) har som utgångspunkt att styra och leda 
utifrån kvalitet 

Change Management (CM) är ett ledarskap för att hantera och leda 
förändringar 

 

 



 

3.2 Internal Services definitioner 

Happy Customer är ett verktyg för att mäta kundtillfredsställelsen på utförda 
tjänster 

Continuous Improvements är ett verktyg för att driva ständiga förbättringar 

My Learning är ett utbildningsverktyg för medarbetare som stödjer 
kompetensutveckling 

4. Verksamheten 

Internal Services ingår i Finance & Administration, IKEA of Sweden AB 
(IoS). IoS är ett produktutvecklingsbolag inom Inter IKEA Group, Range & 
Supply och har som uppgift att 
utveckla varuhussortimentet i 
IKEAs återförsäljarverksamhet. 

Internal Services är en 
tjänsteproducerande verksamhet 
med cirka 40 stycken medarbetare. 
Tjänster som Internal Services 
erbjuder finns inom följande områden och ingår som ett serviceerbjudande 
inom IoS: 

MUMS, café & restaurangverksamhet 

Bemanning av receptioner 

Framtagning av ID-kort 

Site & Logistics, intern logistik och fastighetsunderhåll, post- & 
pakethantering 

Print, produktion av trycksaker 

Quality Service, verksamhetsutveckling (arbetssätt, processer och metodik) 

Internal Services ska planera, implementera, styra samt kontrollera de 
verksamhetsprocesser som är nödvändiga för att uppfylla krav på att 
tillhandahålla tjänster. 

Internal Services ska styra och kontrollera planerade förändringar och 
granska konsekvenserna av oavsiktliga förändringar, samt i nödvändig 
utsträckning vidta åtgärder för att motverka negativa effekter. 

 

 



 

5. Ledarskap & ansvar, medarbetare samt kultur 

All personal ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett 
strukturerat sätt med stöd från ett tydligt ledarskap där standardiserat 
arbetssätt stödjer måluppfyllnad och uppfyllnad av kundförväntningar. 

5.1 Ledarskap och ansvar 

Ledningen för verksamheten ska säkerställa att relevanta roller har tilldelats 
ansvar och befogenheter samt att dessa är kommunicerade och förstådda 
inom Internal Services. Relevant information ska kommuniceras på ett 
tydligt och korrekt sätt. 

Ledningen för verksamheten ska göra åtaganden i fråga om kundfokus med 
ett tydligt ledarskap som bakgrund. Chefer ska planera och stödja viktiga 
verksamhetsprocesser samt basera beslut på fakta. 

Chefer och ledare ska se till att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicys 
upprätthålls.  

Det ska finnas ett engagerat ledarskap som engagerar personalen. Chefer ska 
leda med initiativ och exempel samt använda ledarskap som stärker 
personalen. Det är viktigt att ledarskap möjliggör kompetensutveckling hos 
personalen. IKEA värderingar stödjer och vägleder ledarskapet i vardagen.  

Chefer och ledare ska ha kunskap om arbetet och lära ut detta till 
medarbetare men även leva efter organisationens kultur och filosofi. 

5.1.1 Förändringsarbete från en ledares perspektiv 

Ledarskap för förändringar och förändringsarbete ska utgå ifrån Change 
Management. Ledarskapet ska tydligt förklara varför förändringsarbetet sker 
och hur det kommer ske, detta för att skapa förståelse så personalen ska 
känna nytta och delaktighet för att skapa engagemang. 

5.2 Medarbetare 

Medarbetare ska tydligt kommunicera och ta ansvar för det arbete som 
utförs/utförts. Det ska alltid finnas ett kundfokus i det värdehöjande arbetet 
och möjligheter att involvera medarbetare i ständiga förbättringar och 
kvalitetsarbetet.  

Grunden för medarbetarnas kompetens sker genom lärande i det dagliga 
arbetet. Som stöd för kompetensutveckling ska respektive ledare ta fram 
kompetensutvecklingsplaner där kompetensgap hos medarbetarna åtgärdas. 
Medarbetare ska ha en strävan att arbeta i team och mot gemensamma mål 
samt att på sikt utvecklas till ett självbestämmande team. Teamets 
kompetensmatris beskriver vilken status teamet har avseende kompetens. My 



 

Learning på Inter IKEA intranät registreras medarbetarnas kompetens samt 
att respektive ledare planerar och registrerar kompetenshöjande aktiviteter.  

5.3 Kultur 

IKEA värderingar ligger till grund för företagskulturen. 

Standardiserat arbetssätt ligger till grund för ett framgångsrikt arbete med att 
identifiera och åtgärda avvikelser. Genom förebyggande insatser skapas 
möjligheter för rätt kvalitet från början. 

Ständiga förbättringar ligger som en viktig del i en framgångsrik 
företagskultur. 

6. Planering 

När organisationen planerar ska det beaktas samt avgöras vilka risker och 
möjligheter som behöver hanteras för att nå uppsatta mål. För att säkerställa 
måluppfyllnad finns det långsiktiga (3-5 år) och kortsiktiga (1-3 år) 
handlingsplaner framtagna. Åtgärder som vidtas för att hantera risker och 
möjligheter ska stå i proportion till deras tänkbara inverkan på tjänsternas 
överensstämmelse med krav. I tjänsteprocesser ska arbetsbelastning jämnas 
ut. 

6.1 SMARTa mål 

Mål som finns inom organisationen ska kommuniceras samt beröra de 
befintliga verksamhetsprocesserna och vara: 

•   Specifika 
•   Mätbara 
•   Accepterade 
•   Realistiska 
•   Tidsbestämda 

6.2 Förändring 

Planering för förändringar och förändringsarbete ska utgå ifrån etablerade 
strategier och där Change Management är ett verktyg för att skapa förståelse 
och engagemang. I planeringen ingår noggrannhet, tillräcklig 
detaljeringsgrad-, och tydlighet i stegplanen för förändringsarbetet.  

6.3 Beslut 

Strävan är alltid att ledningsbeslut ska baseras på långsiktighet, även då det 
sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Beslut ska baseras på risk- 
och konsekvensanalys och om möjligt i konsensus, där samtliga alternativ 
ska övervägas noga och sedan verkställas snabbt. Beslutsfattande sker med 
strategiska-, taktiska- och operativ hänsyn.  



 

7. Stöd 

Internal Services ska fastställa vilka resurser som behövs för att upprätta, 
införa, underhålla och ständigt förbättra verksamheten med ett standardiserat 
arbetssätt som grund. Organisationen ska även tillhandahålla dessa resurser.  

7.1 Resurser 

Internal Services ska bestämma och tillhandahålla nödvändiga resurser för 
att ett verkningsfullt införande av standardiserat arbetssätt samt för att styra 
och genomföra det dagliga arbetet och dess verksamhetsprocesser. Detta ska 
även tillhandahållas med syfte att uppnå de krav och mål som ställs på 
tjänsterna.  

7.2 Processmiljö  

Internal Services ska bestämma, tillhandahålla och underhålla den miljö som 
är nödvändig för att genomföra det dagliga arbetet och dess processer i en 
processorienterad miljö. 

7.3 Kompetens & personal 

Internal Services ska säkerställa att personal har rätt kompetens och rätt 
utbildning för arbetsuppgifter samt vidta åtgärder för att införskaffa 
nödvändig kompetens (se Kapitel 5.1 och 5.2).  

7.4 Ledarskap & hjälpmedel 

Ledarskapet inom Internal Services ska uppmuntra personalens kreativitet 
och yrkesfärdighet för att ta fram nya lösningar som skapar ytterligare värde 
i verksamhetsprocesserna (se kapitel 8). Det ska utvecklas tekniker/ 
hjälpmedel för att metodiskt kunna hantera det dagliga arbetet och dess 
verksamhetsprocesser. 

8. Standardiserat arbete & ständiga förbättringar 

Internal Services ska använda standardiserat arbete inom alla 
verksamhetsprocesser samt vidta nödvändiga åtgärder vid avvikelser från det 
standardiserade arbetet. Respektive team och verksamhet utvecklar 
standarder och är en naturlig del i 5s arbetet. Internal Services ska också 
bestämma förbättringsmöjligheter samt vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla kundkrav och driva ständiga förbättringar i verksamheten. Motorn i 
arbetet med ständiga förbättringar är ledningen som ytterst stödjer 
förbättringsarbetet och som skapar rätt förutsättningar för medarbetarna. 
Standardiserat arbete och ständiga förbättringar engagerar hela 
verksamheten inom Internal Services.  

 



 

8.1 Standardiserat arbete 

Standardiserat arbetssätt är en grund för att skapa effektivitet och ska 
engagera teamen med att skapa och kontinuerligt utveckla standarder. För att 
undvika överadministration ska de arbetssätt som skapar mervärde åt kunden 
standardiseras och läras ut.  

Det ska användas visuell styrning på de områden som är möjliga, för att 
synliggöra möjligheter. Det ska finnas tydliga indikatorer för att synliggöra 
huruvida efterlevnad av standard sker eller ej.   

8.1.1 Förbättringsverktyg 5s 

5s (Sortera, Systematisera, Städa & Rengöra, Standardisera, Sköta om) är ett 
förbättringsverktyg och arbetsfilosofi som genomsyrar alla aktiviteter. 5s ska 
också ligga till grund för standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar 
(se också 8.2.3).  

8.1.2. Avvikelser 

Avvikelser från det standardiserade arbetssättet ska följas upp samt 
säkerställa efterlevnad av standard. När en avvikelse inträffar ska Internal 
Services: 

Observera och reagera på avvikelser och vidta åtgärder för att hantera och 
korrigera 

Utvärdera och eliminera grundorsaker till avvikelser 

Ta fram förebyggande åtgärder så att avvikelser inte uppstår igen 

8.2 Ständiga förbättringar 

8.2.1 Kund 

Ledningen ska arbeta med genomgång av planering och de ständiga 
förbättringarna samt konstant utvärdera data och feedback genom 
kontinuerlig datainsamling, med data från kunder och personal. 
Kundtillfredsställelsen ska övervakas och mätas genom analys och 
utvärdering. Ständigt förbättra genom att kritiskt granska samt genom 
analyser. 

8.2.2 Interna rutiner och processer 

Internal Services ska identifiera och definiera nyckeltal för processer som 
ligger till grund för ständiga förbättringar för att maximera potentialen i 
företagets processer. 



 

Personalen ska uppmuntras för deras kreativitet och yrkesfärdighet för att ta 
fram nya idéer som förbättrar processerna ytterligare. 

Processer ska analyseras och utvärderas för att skapa underlag för framtida 
beslutsfattande. 

8.2.3 Utvärdering  

8.2.3.1  Mätning av kundnöjdhet            

Kundnöjdheten ska kontinuerligt mäta resultatet på processer och tjänster 
som kunden använder, som ska ligga till grund för ständiga förbättringar. 
Kundnöjdheten ska mätas med Happy Customer. 

8.2.3.2 Mätning av interna rutiner och processer 

Kontinuerlig utvärdering och analys ska mäta resultatet på interna rutiner 
och processer, som ska ligga till grund för ständiga förbättringar. Interna 
rutiner och processer ska mätas med: 

Continuous Improvements 

Index för 5s 

SMARTa mål 
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