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Sammanfattning 

Titel:   Grus i maskineriet – en fallstudie om förbättringspotential 

Författare:  Olah Davidsson, Joakim Janekärr, Oscar Wissinger 

Handledare:   Hans Wessblad 

Problem:  Växeln AB, ett företag som bedriver försäljning, service och 

reparationer av industriväxlar, har kontaktat uppsatsens författare och 

bett oss undersöka inom vilka områden företaget har 

förbättringspotential. Ständiga förbättringar är ett återkommande och 

aktuellt ämne som många företagsledare inte lägger tillräckligt stor vikt 

vid. Ett stort problem hos företag ligger ofta i att helhetstänket inte 

finns i lika hög grad genom hela organisationen vilket ger vid handen att 

de som inte ser hela förloppet inte förstår betydelsen av att följa de 

rutiner som satts upp.  

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att ge rekommendationer till Växeln AB inom 

de områden som har förbättringspotential. 

Metod:  Vi har använt oss av en kvalitativ metod med huvudsakligen 

semistrukturerade intervjuer vilket föranlett en induktiv ansats. 13 

medarbetare som jobbar på olika avdelningar inom Växeln AB har 

deltagit i intervjuerna. Empirin har föranlett oss att strukturera 

uppsatsen efter tre huvudområden gällande förbättringspotential: 

information, kommunikation och förslagshantering.  

Resultat:  De tre stora områdena med förbättringspotential är sammanlänkade 

med varandra och löper genom hela företaget. Problem som har 

framkommit och som har kategoriserats inom de tre områdena är bland 

annat problemen med en helhetsförståelse för företaget, att nedskrivna 

arbetssätt saknas eller ej efterföljs, och att Växeln AB saknar rutiner för 

hur förbättringsförslag ska hanteras. Genom att informera och involvera 

samtliga medarbetare i utvecklingen av företagets arbetsgång anser vi 

att Växeln AB kan förbättras.  
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1. Inledning 

Det första kapitlet avser att introducera läsaren i ämnet förbättringsarbete och i 

uppsatsen. Inledningsvis redogör vi för hur ämnet valdes genom att förklara hur Växeln AB 

kontaktade oss med önskemål om en utredning gällande områden med 

förbättringspotential. Detta följs av en företagsbeskrivning där uppsatsens författare avser 

att ge Er som läsare en förklaring för vad Ni bör känna till om fallföretaget. Vidare följer en 

problembakgrund där vi diskuterar fram problemformuleringen samt vad 

förbättringsarbete har för betydelse i dagens affärsklimat. Därefter presenteras 

uppsatsens syfte samt studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Ämnesval 

Växeln AB har som mål att försöka förbättra sig. Företaget har ett visst hum om vilka områden som 

det finns problem i, men vill att uppsatsens författare undersöker detta vidare. Växeln AB hade också 

som önskemål att få reda på hur de ständigt skulle kunna jobba med förbättringsarbete. Enligt Växeln 

AB:s önskemål har vi därför i denna uppsats försökt undersöka områden med förbättringspotential i 

och hur Växeln AB skall hantera förbättringsförslag. Uppsatsens författare vill uppmärksamma 

läsaren på att Växeln AB är ett fingerat namn. Anledningen förklaras mer ingående i kapitel 2.  

 

Genom de tre årens studier som snart är genomförda vid Handelshögskolan BBS, Kalmar Högskola 

(numera Linnéuniversitet) har vårt intresse, vår kunskap och vår förståelse för ekonomi och 

ekonomiska termer ökat. Nyligen läste vi en kurs i verksamhetsstyrning – en mycket intressant kurs 

där uppsatsens författare kunde läsa om controllerns roll i en organisation. I och med kursen började 

uppsatsens författare intressera sig för olika sätt att förbättra en verksamhet.  Vi var därför inte sena 

att tacka ja när vi fick kontakt med Växeln AB som undrade om vi kunde genomföra en studie på dess 

verksamhet för att utröna om de kunde förbättra sig. 

 

1.2 Företagsbeskrivning 
Växeln AB bedriver försäljning, service och reparationer av industriväxlar och är till 100 % ägt av dess 

moderbolag som i sin tur till 100 % är ägt av ett annat moderbolag. Moderbolagen är stationerade i 

Finland. Växeln AB är stationerat i Göteborg och har ungefär 25 anställda. Verksamheten är uppdelad 

i tre huvudenheter: försäljning, ekonomi och produktion, där ungefär 20 % av de anställda jobbar 

fysiskt med industriväxlarna. 

Av årsredovisningen 2010 (avseende verksamhetsåret 2009) framgår att Växeln AB:s omsättning 

uppgick år 2009 till ungefär 50 miljoner kronor, vilket var en 18 % -ig ökning från året innan. 2009 års 

resultat uppgick till nära 2 miljoner kronor, vilket var en ökning på över 150 % jämfört med 

föregående år. I årsredovisningen 2010 (avseende verksamhetsåret 2009) framgick vidare att de 

största störningsmomenten i verksamheten varit leveransförseningar från underleverantörer. 
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1.2.1 Problembakgrund 

Att ständigt kunna förbättra sig har sedan urminnes tider varit en framgångsfaktor för allt liv. Ända 

sedan vi lärde oss att tygla elden har vi strävat efter att förbättra oss. Det samhälle och den värld vi 

idag lever i skulle inte ha sett ut som den gör om det inte vore för vår strävan att ständigt förbättra 

oss. Det organiserade kvalitetsarbetet var i det gamla hantverkarsamhället av mindre betydelse, men 

i och med den industrialisering som skedde i slutet av 1800-talet blev företagen större och svårare 

att överblicka, vilket ökade behovet av systematiskt kvalitetsarbete (Sörqvist, 2004). Bland dagens 

organisationer, så som i Växeln AB, har bland annat konkurrens bidragit till att företag ständigt måste 

utveckla sig för att kunna fortleva – det går idag inte att tro att ett företag kommer att behålla en 

marknadsledande position utan att vara berett att utveckla och anpassa sig.  

Sörqvist (2004) framhåller att konkurrens och intressenters krav idag bidrar till att människor och 

organisationer ständigt försöker förändra och förbättra sig för att få en bättre tillvaro. Precis som att 

en idrottsman måste fortsätta träna och kanske testa nya tekniker, måste även företag försöka 

utvecklas och förbättras för att få ett övertag gentemot dessas konkurrenter. Ett företag som slutar 

att bli bättre slutar även snart att vara bra (Bergman & Klefsjö, 2002).  

Med bakgrund mot den strävan som finns att ständigt förbättra sig har en del teorier kring ämnet fått 

extra uppmärksamhet. Många av modellerna och verktygen utvecklades i USA under 1900-talets 

första hälft då pionjärerna Walter Shewhart och Joseph Juran var aktiva. Det stora genombrottet 

kom efter andra världskriget. Japans ekonomi var slagen i bitar och var i stort behov av hjälp. Jurans 

idéer om förbättringsarbete omsattes i handling och den japanska succén var ett faktum. 1970 var de 

japanska produkterna kvalitetsmässigt ikapp de västerländska.  De teorier och metoder som ofta 

kommer på tal är TQM (Total Quality Management), Kaizen och Lean. De tre modellerna ger var och 

en sin syn på kvalitetsutvecklingsarbete (Sörqvist, 2004). 

I teorin är det ett logiskt antagande att företag ständigt vill - och arbetar med - att förbättra sig. 

Egnell (1999) skriver att många företag saknar rutin för ett arbete med en ständig förbättring av dess 

processer. Egnell (1999) skriver också om de svårigheter många företag har med att komma igång 

med förbättringsarbetet, då det bland annat råder osäkerhet kring att identifiera viktiga 

förbättringsprocesser.  

Att förbättring är nödvändig är de flesta teoretiker överens om, men hur företag ska arbeta med 

ständiga förbättringar finns det många svar på. Sörqvist (2004) belyser vikten av återkoppling och 

uppföljning av förbättringsprojekt. Vidare skriver Sörqvist (2004) att implementera 

förbättringsgenomförandet kan vara avgörande för om ett företag blir framgångsrikt eller inte. 

Nilsson (1999) skriver vidare om vikten av att ha engagerade chefer och att allas röst skall få komma 

till tals är viktigt. Enligt Lars Nilsson (1999) har Sverige en medelfrekvens på 0,53 inlämnade 

förbättringar per medarbetare och år. Jämfört med Japan (25,6) ligger svenska företag långt efter 

denne världsledare på förbättringsområdet.  

Förändringsarbeten är ett centralt begrepp inom företagsvärlden, främst för att öka lönsamhet, men 

också för att skapa en god arbetsmiljö och anställdas tillfredsställelse. Inom ett företag kan det ofta 

förekomma förändringsmotstånd som kan yttra sig både medvetet och omedvetet hos medarbetare. 
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Det är således en besvärlig miljö att skapa och upprätthålla förbättringsarbeten inom ett företag 

(Berling, 2005). 

 

1.3 Problembeskrivning 
I samband med att Växeln AB tog kontakt med oss berättade vår kontaktperson att Växeln AB har en 

strävan att ständigt förbättra sig för att bland annat öka lönsamheten. Vidare berättade 

kontaktpersonen att Växeln AB idag inte har en fungerande rutin för att arbeta med ständiga 

förbättringar och bad därför uppsatsens författare att ta reda på områden med förbättringspotential.   

Studier har visat att det är uppstartandet och det nya tillkommande ”tänket” som är mest 

komplicerat att lösa när det gäller att realisera en förbättringsteori i ett företag. Att få begreppet 

”ständig förbättring” att vara en del av vardagen hos alla medarbetare är svårt för många på 

företaget (Nilsson, 1999).  

Kontaktpersonen på Växeln AB inser vikten av ständiga förbättringar. Ett försök till kartläggning av de 

viktigaste processerna gjordes för snart tio år sedan. Vidareutveckling med kartläggningen som grund 

har dock inte skett och sedan kartläggningen gjordes har stora förändringar skett inom och utom 

Växeln AB.  

Kontaktpersonen berättar att på Växeln AB finns i dagsläget många medarbetare med idéer, tankar 

och förslag på bland annat förbättringsåtgärder, men att företaget inte hanterar förslagen på bästa 

sätt. Genom att belysa områden med förbättringspotential tror ledningen att företagets verksamhet 

kan förbättras kontinuerligt. Robinson & Schroeder (2008) skriver att 80 % av alla förbättringar finns 

hos medarbetare utan ledarbefattning. Utifrån ett företags utvecklingsperspektiv är det naturligtvis  

inte särskilt klokt att bortse från medarbetarnas tankar och idéer. 

Genom att skapa en medvetenhet om förutsättningar, möjligheter och problem som finns vid 

införandet av de ständiga förbättringarna kan ett företag förhoppningsvis börja arbeta med 

fortlöpande förbättringar på ett så effektivt sätt som möjligt. 

1.4 Problemformulering 

1.4.1 Frågeställning 

 Vilka områden har förbättringspotential inom Växeln AB? 

1.4.2 Problemets betydelse 

Ständiga förbättringar är ett återkommande och aktuellt ämne som många företagsledare inte lägger 

tillräckligt stor vikt vid. Om företaget vet om de problem som finns inom verksamheten, kan det 

försöka lösa dem. För att företagets intressenter ska förbli nöjda ställs vissa krav på organisationen 

gällande information. För att kunna tillgodose intressenternas informationskrav är det nödvändigt för 

företaget att ligga i framkant i processutvecklingen (www.process.nu). Det största problemet ligger 

ofta i att helhetstänket inte finns i lika hög grad genom hela organisationen, vilket ger vid handen att 

de som inte ser hela förloppet inte heller förstår betydelsen av att följa de rutiner som satts upp 

(http://www.chef.se). 
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1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge rekommendationer till Växeln AB inom de områden som har en 

förbättringspotential. 
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2. Metod 

I kapitlet förklarar uppsatsens författare vilka metoder som har använts för datainsamling, 

vilka metodval som har gjorts och hur uppsatsens författare har gått tillväga för att 

besvara uppsatsens frågeställning. Uppsatsen baseras på en fallstudie på Växeln AB som 

har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer, vilket föranlett att en induktiv ansats 

antagits, där problem noterats och sedan behandlats i uppsatsen.  
 

2.1 Empiriska studier 

Vårt syfte har utformats efter Växeln AB:s önskemål. Efter att de empiriska studierna genomförts har 

vi även kunnat skapa tre preliminära problemområden att arbeta efter. Trost (2010) menar att ett 

kvalitativt synsätt är lämpligt när en forskare skall försöka hitta ett mönster eller göra en beskrivning 

av en viss situation. Eftersom vi har åsyftat att tolka och beskriva den situation som visas i Växeln AB, 

har Trost (2010) resonemang ovan föranlett oss att använda ett kvalitativt synsätt för att få en 

djupare förståelse om uppsatsens ämne. Vidare har vi försökt ge lösningsförslag på aktuella 

förbättringspotentialområden inom Växeln AB. En kvantitativ studie skulle medföra att väsentliga 

infallsvinklar missas enligt tolkning av Bryman och Bell (2007).  

Uppsatsens författare har försökt att beskriva och tolka situationen objektivt utifrån de empiriska 

studierna. Hartman (2001) menar att teorier som skapas vid en empirisk studie kan vara påverkade 

av de föreställningar som forskaren har. Uppsatsens författare har vid den empiriska intervjun varit 

medvetna om att en fullständig objektivitet är omöjligt. Inom teorin benämns denna medvetenhet 

ibland för intersubjektivitet. Författarna till uppsatsen har försökt få fram informanternas sanna 

åsikter och tankar. Genom att vi har utfört ett antal (13 stycken) intervjuer kommer flera sanningar 

att uppenbaras. 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Patel och Davidson (2003) skriver att hermeneutikerna strävar efter att se helheten i 

forskningsproblemet. Forskaren sätter helheten i förhållande till delarna och skiftar mellan dessa för 

att därigenom åstadkomma en förståelse. Hartman (2001) skriver att författarna börjar med att 

samla in datamaterial utan att ha en hypotes från början. När datainsamlingen är klar analyseras 

materialet och författarna försöker se samband i datamängden. Vidare skriver Hartman (2001) att en 

hermeneutisk teori är en detaljerad beskrivning av en grupp människors förståelsevärld och en sådan 

beskrivning måste framträda genom tolkning. Den kan inte tänkas ut för att sedan testas. 

Uppsatsens författare tillämpar ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom författarna genomför en 

kvalitativ studie samt att vi vill se helheten i forskningsproblemet. Under bearbetningen av 

intervjumaterialet har uppsatsens författare först granskat helheten av intervjuerna för att sedan 

analysera delar av intervjuerna för att få en djupare förståelse för dessa delar. Detta har lett till att 

författarna till uppsatsen har pendlat mellan helheten och delarna vilket sker i det hermeneutiska 

tillvägagångssättet.  

2.1.2 Forskningsansats  
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Det finns två olika sätt att angripa ett forskningsproblem; på ett induktivt eller ett deduktivt sätt. De 

två metodansatserna representerar förhållandet mellan empiri och teori. Den deduktiva ansatsen 

utgår från befintliga teorier när hypoteser tas fram. Hypoteserna testas sedan empiriskt (Bryman och 

Bell (2007). Den induktiva ansatsen utgår från datamaterial i form av empiriska undersökningar, utan 

hänsyn till tidigare teorier, vilket genererar nya hypoteser som prövas mot befintlig teori (Olsson och 

Sörensen, 2007).  

2.1.3 Val av forskningsansats  

För att förklara sambandet med förhållandet mellan empiri och teori har vi utgått från en induktiv 

ansats. Vi anser att ett induktivt angreppssätt är mest lämpat för vår studie, eftersom situationen och 

problemområdena på Växeln AB i sig kan vara svåra att angripa på ett deduktivt sätt. Under empirins 

datainsamling har problemområden uppenbarats och av oss kategoriserats i tre sådana.  

 

2.1.4 Forskningsmetod 

Jacobsen (2002) menar att det inom forskningsmetodiken finns två metoder att arbeta utifrån vid 

insamlandet av information. Dessa två metoder utgörs av en kvalitativ metod och en kvantitativ. Den 

kvalitativa metoden är mest lämplig då forskaren ämnar genomföra djupgående analyser av ett fåtal 

enheter. I enlighet med Bryman och Bell (2007) skriver Repstad (2007) att den kvalitativa metoden 

går in på djupet istället för på bredden. Närheten mellan forskaren och intervjuinformanten betonas 

om en kvalitativ metod används och en tolkning av kroppssignaler och tonläge är därmed möjlig. 

Genom den kvalitativa metoden kan forskaren gå in på djupet och få en förståelse för de 

bakomliggande orsakerna. Närheten och den personliga kontakten är en av den kvalitativa metodens 

styrkor och för att nå människors tolkning av deras egen situation är det viktigt att just beakta denna 

kontakt (Jacobsen, 2002).  

2.1.5 Val av forskningsmetod  

Eftersom vi ämnar undersöka områden med förbättringspotential (eller problemområden som vi 

ibland kallar det), har vi valt en undersökningsmetod som ger en sådan insikt som Jacobsen (2002) 

beskriver gällande hur människor tolkar sin situation. Genom att välja en kvalitativ forskningsmetod 

kan vi försöka tolka och uppfatta våra informatörers verklighetsbeskrivningar. Uppsatsens metodval 

styrks av teorin då avsikten är att göra förhållandevis få intervjuer med avsikten att få uttömmande 

svar. En kvantitativ studie skulle medföra att väsentliga infallsvinklar missas, då enkäter eller 

statistiska undersökningar, enligt oss, ej ger tillräckligt uttömmande svar för att besvara uppsatsens 

syfte.  

Inför studiens datainsamlingsfas har vi i största mån försökt undvika att skaffa oss någon teoretisk 

grund som skulle kunna påverka våra tolkningar och våra frågor till informatörerna. Trots att 

uppsatsens författare har en del förkunskaper inom ämnet anser vi att vi kan vara systematiska och 

sakliga. 

2.2 Datainsamling  
 

Enligt Bryman och Bell (2007) kan data delas upp i sekundär- respektive primärdata. Primär- och 

sekundärdata kan användas i olika grad och sammanhang och de kräver olika mängd arbetsinsats för 
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att de skall kunna redogöras. En datainsamling som behandlas på ett annat sätt än genom en 

undersökning som har strukturerats utgör en sekundärkälla. Den primära datainsamlingen till 

empirin har utgjorts av 13 intervjuer samt ostrukturerade observationer. Bryman och Bell (2007) 

beskriver att målet med observationer är att iaktta mer ingående detaljer hos bland annat objektens 

beteende och åsikter. I och med att en av uppsatsens författare delvis arbetar på Växeln AB har 

observationer gjorts för att skapa ett djup och en större förståelse för personalens attityder och 

åsikter kring förbättringar. Närvaron av denna har gynnat uppsatsen att på en helhetsnivå avspegla 

företaget på ett mer korrekt sätt, bland annat genom förtydliganden av oklarheter.  

 

De primärdata som har samlats in anser vi håller god kvalitet. De intervjuade har representerat 

företagets olika avdelningar på ett tillfredsställande sätt.  I arbetet med uppsatsens utformande har 

det varit svårt att hitta sekundärkällor som är direkt applicerbara på Växeln AB. En sekundärkälla som 

har använts är Växeln AB:s årsredovisning, som gett oss en uppfattning om hur företaget är och hur 

företagssituationen kan uppfattas från utsidan.  

 

2.2.1 Intervjumetod 

Bryman och Bell (2007) skriver att vid en kvalitativ intervju tillåts viktiga frågor att utvecklas under 

intervjuns gång. Samtidigt menar Bryman och Bell (2007) att uppsatsens författare aktivt måste 

försöka styra intervjun mot dess huvudsakliga syfte. Jacobsen (2002) poängterar vikten av att 

informanter skall få uttrycka sig fritt och med egna ord. Bryman och Bell (2007) skriver att intervjuer 

ofta är ostrukturerade eller semistrukturerade. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer, vilket 

enligt Bryman och Bell (2007) innebär att endast en grovmall med ett fåtal stora frågor används vid 

intervjun. Våra frågor har inte följts strikt utan mer fungerat som ledning för intervjuerna och 

framförts på ett sådant sätt att de uppmanar informanten till egna åsikter och tankar. I enighet med 

Hartman (2001) syftar uppsatsens intervjufrågor till att uppmärksamma icke-kända företeelser, 

attityder och det som informanten anser mest väsentligt. Denna typ av intervjuer är lämplig utifrån 

en kvalitativ ansats (Bryman och Bell, 2007). 

Elva av intervjuerna har varit av personlig karaktär medan de två resterande varit telefonintervjuer 

med personal som ej varit anträffbara då de personliga intervjuerna genomfördes. Vid personliga 

intervjuer har frågeställaren möjligheten att tolka kroppsspråk och tonläge, menar Jacobsen (2002). 

Närheten och den personliga kontakten är en av den kvalitativa metodens styrkor och för att nå 

människors tolkning av den situation de befinner sig i är det viktigt att just beakta denna kontakt 

(Jacobsen, 2002).  

Våra intervjuer har varierat från 20 minuter till över en timme beroende på de intervjuades position. 

Personal med större insikt i organisationen som helhet har i vissa fall haft mer att delge oss 

intervjufrågeställare. Våra informatörer har fritt fått prata om områden med förbättringspotential, 

komma med förbättringsförslag och ange sin syn på förbättringar och organisationen. Intervjuerna 

har skett under informella och avslappnade former. De öppna frågorna som har använts under 

intervjun har i vissa fall genererat en diskussion med informatören. Författarna anser att de öppna 

frågorna har bidragit till mer uttömmande svar. Vid samtliga personliga intervjuer har en diktafon 

använts för att vi på ett korrekt sätt skulle kunna återge de svar som framkommit under intervjun. 

Genom att vi använde en diktafon har en mer öppen intervju möjliggjorts då vi i efterhand har 

kunnat gå tillbaka och lyssna på intervjun om några viktiga detaljer förbisetts, så som kroppsspråk 
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eller jargong. Uppsatsens författare har under den pågående intervjun även fört hjälpanteckningar. 

För att inte missa information under intervjuns gång har författarna i viss mån fått styra in 

informatören på ”rätt spår” om denna tenderade att sväva iväg alltför mycket i sitt svar.  

Vi har inte tilldelat informatören några frågor före intervjuns utförande. Vi ansåg att om 

informatören var oförberedd skulle denna ge oss spontana och riktiga svar, vilket i första hand skulle 

avslöja de egentligt stora problemen, eller möjligheterna om man så vill, inom Växeln AB:s 

verksamhet. Inför intervjuerna har informatörerna lovats anonymitet och har på så vis haft 

möjligheten att återge sin verkliga uppfattning utan att den skulle kunna spåras tillbaka till den 

enskilda informatören. Vi har påvisat för informatörerna att samtalen spelades in – något som ingen 

hade något emot. Slutligen, innan intervjun började informerade vi informatören om vad vi ämnade 

undersöka med intervjun.  

Uppsatsförfattaren som arbetar på Växeln AB har inte medverkat vid intervjuerna för att motverka 

subjektivitet hos båda parterna, utan har som tidigare nämnts gjort observationer på företaget.  

2.2.2 Urval 

Tack vare att en av uppsatsens författare har god insyn i företaget har uppsatsens författare från 

början använt sig av ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet har inneburit att vi har intervjuat 

personer som vi tycker är intressanta för uppsatsens syfte. Under intervjuernas gång har även våra 

informatörer gett oss tips på lämpliga medarbetare att intervjua. Inom teorin benämns denna vidare-

länkning som snöbollseffekten (Denzin, 1989). Metoden är ett bra tillvägagångssätt när en 

intervjuperson har liten kunskap inom det studerade området (Denzin, 1989). Eftersom vårt syfte är 

att hjälpa Växeln AB, såg vi det näst intill nödvändigt att intervjua de personer som det tipsades om 

eftersom vi inser att den största kunskapen finnas hos personalen som dagligen arbetar inom 

företaget. Med utgångspunkt i vår kontaktperson på företaget har vi i många fall kunnat länkas 

vidare till övrig personal. De utvalda informatörerna har försett oss med fakta som är nödvändiga för 

att vi skulle kunna slutföra vårt uppdrag. 

Vi anser att den valda personalen har försett oss med tillräckliga fakta och kunskap för att kunna 

bedöma vilka områden som har förbättringspotential inom Växeln AB. Genom att de intervjuade 

personerna sitter på olika avdelningar i företaget ges en bred syn på förbättringspotentialen. Urvalet 

har i slutändan varit snarlikt fördelat på de olika enheterna. Intervjuerna har fungerat mycket bra och 

varit givande för uppsatsens mål. Enligt flera informatörer har även intervjun varit givande för dem, 

då de mer har börjat fundera kring förbättringsarbeten. Om vi väljer att enbart studera de 

övergripande förbättringsområdena vågar vi påstå att de intervjuer och observationer som gjorts har 

lett till empirisk mättnad då merparten av de intervjuade har haft samma övergripande tankar kring 

förbättringsområdena. 

2.2.3 Val av informatörer 

Eftersom vi har lovat informatörerna anonymitet, har vi valt att fingera namnen på dem och även 

vilken avdelning de arbetar på. Könen är inte representativa för de verkliga informatörerna. Som 

tidigare nämnts är de intervjuade fördelade ungefär lika på företagets olika enheter. Informanterna 

har olika bakgrund, ålder, livssituation och utbildningsnivå. Följande informatörer har medverkat och 

svarat på frågor gällande uppsatsens problemområden: 
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 Adam 

 Britta 

 Cecilia 

 David 

 Emilie 

 Fredrik 

 Gabriella 

 Hans 

 Isabella 

 Johan  

 Kerstin 

 Ludvig 

 Nils 

 

2.2.4 Forskningsprocess 

Bearbetning av data 

Vid de personliga intervjuerna har primärdata spelats in med en diktafon. Det inspelade materialet 

har sedan transkriberats för att lättare kunna bearbetas och analyseras. Utifrån det transkriberade 

materialet har vi vidare kategoriserat aktuell information under tre huvudsakliga områden som 

belyser förbättringspotentialen i företaget.  

 

De två telefonintervjuerna har spelats in via den mobiltelefon som användes i samtalet. Även 

telefonintervjuerna har transkriberats och bearbetats på samma sätt som de personliga intervjuerna. 

De observationer som har gjorts har återberättats och skrivits ner för att tilldela uppsatsens samtliga 

författare informationen. Sekundärkällan i form av delar av årsredovisningen har använts för att ge 

läsaren en helhetsuppfattning om Växeln AB:s ekonomiska läge och struktur. 

 

Genom transkribering har vi lättare kunnat överblicka det insamlade materialet för att sedan kunna 

dela in det i kategorier. Transkriberingen har varit något tidskrävande, då vi haft flertalet intervjuer 

att arbeta med. Genom att transkribera intervjuerna har vi själva fått en repetition av materialet och 

lättare kunnat urskilja de olikheter och likheter våra informatörer belyser. 

2.2.5 Analys och data 

De insamlade data har via den uppdelning som gjordes i bearbetningen kunnat beskrivas i tre 

områden: information, kommunikation och förslagshantering. Utifrån de framtagna kategorierna har 

sedan aktuell empiri delats. Därefter har vi undersökt vad befintlig teori säger om det vår empiri 

visar. Därefter har en tolkning och diskussion gjorts av empirin ställd emot teorin. Den befintliga teori 

vi använt oss av för att till viss del tolka vår empiri är inhämtad från universitetsbiblioteket i Kalmar, 

där också sökningen av litteratur har utförts via internet, bibliotekets databas och via tidigare 

uppsatser som berör förbättringsarbete. Vanliga sökord som har använts är ”förbättringsarbete” och 

”ständiga förbättringar”. Författarna till uppsatsen har huvudsakligen försökt studera litteratur från 

senare delen av 00-talet för att försäkra oss om att teorin är aktuell. I några fall har äldre litteratur 

använts om dess information av oss bedömts som trovärdig, riktig och tillförlitlig. Två framträdande 
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böcker i uppsatsen har varit Lars Sörqvists bok ”Ständiga förbättringar” (2001) och Lars Nilssons ”Den 

vakne jägaren” (1999). 

De tre kategoriernas empiri har fördelats mellan uppsatsens tre författare som först enskilt 

sammanställt lämpliga data från intervjuerna. Efter sammanställningen har samtliga av oss läst 

igenom delarna och eventuellt flyttat text som har en större lämplighet under ett annat 

kategoriområde. Därefter har vi tillsammans letat befintlig teori tillsammans för att se vad den 

befintliga teorin berättar om de fenomen och områden vi belyst från vår empiri. Slutligen har varje 

kategoriområde fått en avslutande diskussionsdel där vi tolkar vår empiri och teori.  

 

Den struktur vi har arbetat efter har varit tidseffektiv och bidragit till att samtliga uppsatsskrivare fått 

ge sin tolkning och syn på problemet.  

2.2.6 Sanningskriterier 

Reliabilitet och validitet är enligt Patel och Davidson (2003) två begrepp som är nära sammanbundna. 

Inom den kvalitativa forskningen är reliabilitet och validitet svåra att uppnå då informanter genom 

insikter eller situationer kan påverkas i sitt svar, vilket gör att en enda sanning kan vara svår att 

uppnå. Jacobsen (2002) menar att validitet inom den kvalitativa forskningen innebär att en värdering 

ska göras gällande om forskaren har lyckats undersöka det som från början var tänkt att undersökas.  

Den empiriska delen i uppsatsen baseras på fakta om reella ställningar och därmed inte på de 

subjektiva bedömningar som en undersökare kan tänkas göra, menar författarna Bryman och Bell 

(2007). 

 

Vi anser att vår uppsats uppfyller kraven på validitet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. 

De data som har samlats in anser vi har samlats in på ett systematiskt och trovärdigt sätt. De 

personer som intervjuats har blivit rekommenderade eller utvalda på grund av deras kunskap och 

åsikter. Intervjupersonerna har beskrivit arbetssituationen utifrån sin synvinkel utan att ha givits 

möjlighet att koordinera sina svar. 

 

2.2.7 Metodkritik 

Uppsatsens författare anser att det är helt omöjligt utföra en helt induktiv metod, då författarna 

alltid har vissa kunskaper och är medvetna om ungefär vad de vill forska om. Därför har det varit 

omöjligt att vara helt objektiv under intervjuernas gång. Vid intervjuerna har vi spelat in samtalen, 

vilket enligt Repstad (2007) har både fördelar och nackdelar. Författaren menar att inspelningen är 

väsentlig för att man skall kunna återge resultaten av intervjuerna korrekt och för att inte utelämna 

viktig information. Vidare menar Repstad (2007) att en inspelning underlättar då forskaren helt kan 

fokusera på informanten och vad denne säger istället för att behöva fokusera på att skriva ner vad 

informanten säger. En nackdel kan enligt Bryman och Bell (2007) vara att informanten blir nervös och 

att intervjun hämmas av att den spelas in. Detta är dock inget vi märkt av, då våra informanter agerat 

lugnt och naturligt. En anledning till det kan vara att vi betonat för informanterna att de kommer att 

vara anonyma i uppsatsen och deras namn kommer att fingeras. 

2.2.8 Källkritik 
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Vi vill poängtera för läsaren att vi är medvetna om att vi använt några källor som kan anses vara 

något föråldrade, men vi anser att de här källorna trots det bidrar till tolkningen av vårt problem och 

uppsatsens resultat, exempelvis Nilsson (1999) samt McKinnon & Bruns (1992). Vi vill även klargöra 

att vi är medvetna om att böcker och undersökningar kan vara vinklade och påverkade av 

författarens bakgrund, men vi anser också att all forskning är mer eller mindre subjektiv, vilket 

medför att vi är av åsikten att dessa böcker och undersökningar är ett bra stöd i skapandet av denna 

uppsats. 
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3. Information 

Informationsavsnittet är uppdelat i tre olika delar: empiri, teori samt egna reflektioner. 

Empiridelen beskriver sammanfattande hur personalen uppfattar problem kring tidsbrist 

och rapportering. Teoridelen innefattar bland annat teorier om processer och 

informationsbearbetning; här ska uppsatsens författare bland annat förklara vad en 

process är och hur processer kan förbättras. De egna reflektionerna baseras på tolkningar 

och tankar kring empiri och teori. 

3.1 Informationsinhämtning via intervjuer 

3.1.1 Processerna och dess problem  

Adam berättar att det finns många olika avdelningar på fallföretaget. Adam menar vidare att i och 

med de många olika avdelningarna blir det svårt att få genomslag i hela organisationen när det 

kommer till förändringar. Hans bekräftar Adams resonemang när Hans berättar att problemen bara 

blir större och större om det inte finns rätt information från början.  

”Om du gör det rätt, så blir det inte fel i kedjan.” 

Adam 

Adam pekar på att om inte säljarna gör rätt från början kommer problemet att senare hamna i 

produktionen inom organisationen. Adam menar vidare att han inte tror att personalen ser nyttan i 

vad de gör. Adam berättar att det skett en omstrukturering inom företaget och att vissa rutiner har 

strukturerats upp. David håller inte med Adam, utan menar att Växeln AB:s ökade omsättning och 

fler anställningar lett till att alla rutiner på företaget kanske inte har hängt med. Det finns ingen tydlig 

dokumentation om hur processerna inom företaget ska gå till, menar David, och fortsätter berätta 

att en tydligt nedskriven ansvarsfördelning hade varit en fördel att ha: Vem ansvarar för vad? Hans 

bekräftar Davids resonemang och tillägger att många av de arbets- och tillvägagångssätt som finns på 

fallföretaget ej är nedskrivna utan bundna till exempelvis en anställds rutin. Ludvig förtydligar att 

många rutiner och processer är sammankopplade med varandra inom företaget. 

3.1.2 Beredning1  och dess informationsbehov  

Adam menar att struktureringen och digitaliseringen har medfört förbättringar i företaget då 

informationsinsamling blivit enklare, mer centrerat och därutöver mer digitaliserat. Även Cecilia 

håller med om att digitalisering är bra, då risken för att tappa bort oersättligt material minskar. 

Problem som ändå kvarstår, menar Adam, är att beredningen är underbemannad och att 

informationen därför har svårt att passera mellan avdelningarna på ett korrekt sätt. David håller med 

om att beredningen är underbemannad och belyser att ett tydligt strukturerat arbete skulle frigöra 

tid. Hans tar det ett steg längre och bekräftar att beredningen är en flaskhals i företaget men belyser 

samtidigt, i enighet med bland annat David, Adam och Cecilia, att det inte är personalen på 

beredningen som gör fel, utan felen uppkommer genom tidsbrist och dåliga system.  

                                                           
1
 Beredningen är en avdelning som bland annat förbereder det material som serviceteknikerna ska ha med sig 

när de åker ut till kunder. 
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Nils har ett annat synsätt på hur beredningsavdelningen är uppbyggd: 

”De är inte underbemannade, men så som administrationen är uppbyggd blir de det.” 

Nils 

Nils säger att underbemanningen till stor del beror på kraven från de finska ägarna. Vidare beskriver 

Nils att han tycker det är underligt hur Växeln AB är uppbyggt då det är ett serviceföretag med mer 

administrativ personal än servicetekniker. Även Johan belyser att beredningsavdelningen är 

underbemannad vilket gör att dess arbetsbörda fördelas ut på avdelningar som egentligen inte skall 

behöva ha med den att göra. Johan menar att de tillkommande arbetsuppgifterna från beredningen 

gör att Johan har svårt att fullfölja sina befintliga arbetssysslor, vilket även bekräftas av Isabella som 

menar att mycket information flödar genom enheter som huvudsakligen inte skall leverera den 

information de nu tvingas sprida. Britta förklarar problemet med arbetsuppgiftsomfördelning  genom 

att berätta hur farligt det är att en person har mycket av sin kunskap om rutiner och processer i 

huvudet och inte på papper i form av nedskrivna tillvägagångssätt. 

Informationssvårigheterna bidrar enligt Adam till att verkstadspersonalen inte gör sitt jobb på bästa 

eller mest effektiva sätt, något som även Hans håller med om då han berättar att serviceteknikerna 

har en dator men saknar tillgång till vissa databaser som skulle kunna underlätta deras arbete. Den 

dåliga insynen ser även Isabella som ett problem. Britta berättar att historiken är A och O när det 

gäller att utföra ett nytt arbete på så bra sätt som möjligt. Hans förklarar att informationen som 

serviceteknikerna har tillgång till ibland är ouppdaterad men att den ofta finns att tillgå på företaget 

men inte i de system som används. Fredrik anser att datorn som finns att tillgå har till en viss del 

underlättat informationsflödet till serviceteknikerna – om ett underlag saknas har serviceteknikerna 

åtminstone en chans att kolla om de kan hitta informationen på egen hand. 

3.1.3 Problemen med informationssystemen, moderbolaget och informationsbehovet 

Vidare förklarar Adam att Växeln AB använder ett komplext system, kallat Lean, som samlar ihop 

informationen om bl.a. inköp, försäljning och fakturor och ser till att kostnader hamnar där de ska. 

Ibland slarvar inköpare och gör beställningar utanför systemet, vilket leder till att företaget missar att 

fakturera dessa inköp, menar Adam och förklarar vidare att misstagen troligen görs på grund av slarv 

eller glömska. Information som skrivs in på fel sätt är bl.a. information om frakt och leveransdata, 

och Adam menar vidare att om dessa skulle ha gjorts på ett korrekt sätt från början, hade företaget 

kunnat spara in stora tidsförluster i slutändan. Ludvig förklarar att Lean oftast förknippas med att 

göra fel. Vidare menar Ludvig att få vet hur problemen ska rättas till, då det inte finns några riktlinjer 

för problemkorrigering. Ludvig säger att om riktlinjer tas fram så kommer problemen och felen att 

minska och det är också något som har börjat införas på företag. På grund av slarvet i början av 

processen menar Adam att felen måste korrigeras i varje nästkommande steg i processkedjan, något 

som är tidskrävande för de involverade. Adam får medhåll av Ludvig som menar att felen uppenbarar 

sig genom hela processkedjan på grund av att personalen inte har insyn i hur dess arbete påverkar 

företaget i alla led – något som de borde ha vid det här laget, enligt Ludvig.  

Adam framhåller vidare att systemet ibland är svårarbetat: 
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”Ibland blir det tokigheter i programmet som man inte riktigt förstår hur det uppkommer och… vi har 

kommit på vad man inte ska göra för att det tokar till sig.” 

Adam 

Adam beskriver att det pågår ett ”krig” mellan enheten i Sverige och enheten i Finland. Adam skildrar 

vidare hur nya system tidigare har utvecklats och testats i Finland och när dessa implementerats på 

fallföretagets Göteborgs-enhet var de inte ens översatta från finska. Problemen, menar Adam, har 

dock blivit bättre sedan koncernens struktur och ägarförhållanden ändrats. 

Adam påpekar att tidsbristen är ett stort problem när det gäller framtagandet av information, något 

som också bekräftas av Hans som enkelt uttrycker det: 

”Tid är problemet – vi hinner inte.” 

Hans 

Kerstin berättar att beredningen har tillgång till fyra, fem olika program för att söka reda på 

information till nya projekt. Hans säger i enlighet med Johan att systemen fungerar dåligt till följd av 

bland annat finanskrisen som bidrog till att vissa system ej kunde synkroniseras på ett 

tillfredsställande sätt och beskriver att det finns glapp mellan de tungarbetade systemen. Johan 

hävdar att även informationssökningsproblemen beror på långsamma datorer. 

På grund av de dåliga systemen menar Hans att informationen ibland är mycket svår att få tag på, 

framförallt från Finland. Johan bekräftar svårigheten, men talar även om att informationsletandet är 

väldigt tidskrävande. Vid intervjun visar Kerstin att en enkel sökning i Notes, en av databaserna, kan 

ta flera minuter. Det finns ett fristående system i Finland som Växeln AB ej har tillgång till. Kerstin 

berättar vidare att hon måste ringa till Finland och tjata för att få ut informationen från det 

fristående systemet. Svårigheterna med att få information från Finland bekräftas av David som inte 

beskriver informationsproblemet som ett problem mellan Sverige – Finland, utan snarare Finland – 

alla. Även Hans poängterar kommunikations- och informationsproblemen som finns med Finland 

genom att förklara hur det informationsmässigt inte alltför sällan är helt tyst från Finland. Hans 

beskriver informationen från Finland som: 

”En svart klump man inte har en aning om.” 

Hans 

Vidare berättar Kerstin att Finland håller på att utveckla ett nytt system som skall knyta samman flera 

av de gamla systemen.  

3.1.4 Rapporternas problem 

Kerstin förtydligar att rapporterna skrivs av serviceteknikerna och innehåller information om 

besiktning och montering av t.ex. växlar och berättar vidare att databasen innehåller information 

från jobb som är upp till tolv år gamla. Adam förklarar att det ibland dröjer 5-10 år innan kunder 

återkommer med problem.  

Kerstin förklarar att besiktnings- och monteringsrapporterna ger utrymme för egna tankar och 

beskrivningar kring arbetet som utförts, men det är sällan dessa fria textrutor innehåller information 
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som är fullt användbar och förståelig. Emelie håller med om att serviceteknikerna fyller i rapporterna 

dåligt och poängterar samtidigt att dagens rapporter är för krångliga och innehåller för mycket 

information som ska upprepas onödigt många gånger. Hans verifierar att informationen som finns att 

tillgå ibland är dålig men belyser att mycket dold och icke-nedskriven information finns att tillgå hos 

serviceteknikerna, men även hos andra anställda på företaget. En informant anser att för mycket 

dokumentation kan vara skadligt, då serviceteknikerna är rädda att deras misstag eller fel kan spåras 

direkt till dem via dokumentationen.  

Britta menar att den mest bristfälliga informationen är den information som kommer från 

beredningen och rör historiken på tidigare utfört arbete. Vikten av att få med så mycket information 

som möjligt i rapporterna belyses av Hans, och han menar vidare att historiebeskrivning av vad som 

gjorts på ett projekt är mycket viktig, både för Växeln AB:s egna personal och även för den berörda 

kunden. Johan håller med Hans i tankarna kring historikberättelsen och menar att projektunderlagen 

blir bristfälliga på grund av att det är besvärligt att plocka fram gammal dokumentation. Johan säger 

att: 

”Det var bättre förr när vi bara hade ett arkiv med massa papper.” 

Johan 

3.1.5 Informationsproblem mellan avdelningarna 

Även Nils håller med om att det var bättre förr och berättar att det successivt blivit sämre sedan tio 

år tillbaka och att informationen som flödar mellan avdelningarna blivit sämre med tiden. Vidare 

beskriver Nils att han har en önskan om att i större utsträckning få ta del av de, för Nils intressanta, 

rapporter som passerar genom företaget. Genom att uppföljningsrapporter och utredningar inte 

delges Nils, beskriver han att han blir osäker när han ställs inför ett nytt arbetsprojekt. Emelie håller 

med om att informationen mellan säljarna och verkstadsteknikerna måste förbättras. Fredrik menar 

att säljarna ibland ändrar i rapporter utan att verkstadspersonalen meddelas. När ett arbete sedan 

ska utföras, fortsätter Fredrik, överensstämmer inte kunskapen verkstadspersonalen besitter med 

rapporterna som har ändats, och saken måste diskuteras på nytt. Fredrik fortsätter med att berätta 

att den information serviceteknikerna får måste vara korrekt och att serviceteknikerna inte kan gissa 

sig till vad som skall göras. 

Hans talar vidare om de extrema konsekvenser som kan bli om viktig information försvinner eller inte 

kommer med i systemet. Dessutom anser Hans att rapporterna måste ändras för att göras enklare 

och Hans förklarar vidare att rapporterna måste anpassas efter företagets verklighet. Cecilia håller 

med om att företagsmiljön är föränderlig.  

En informatör berättar att säljarna ofta lägger sig i hur jobbet skall göras, men att de har problem 

med att leverera ett bra underlag och bakgrund till problemet. Med avseende på hur rapporterna 

och underlagen ser ut idag anser Hans - med medhåll från Britta - att säljarna borde ta del av och 

delge information till och från serviceteknikerna för att kunna planera och sammanställa 

informationen inför ett projekt. Även Britta håller med om att informationen fastnar hos säljarna och 

att serviceteknikerna har svårt att förstå hur de ska utföra sitt jobb om de inte har tillgång till rätt 

information. Britta menar vidare att informationen som serviceteknikerna får ta del av är mycket 

bristfällig och intetsägande – varje växellåda är unik och en beskrivning som säger ”putsa inkråmet” 

är en för övergripande beskrivning på ett specifikt problem. 
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3.2 Vedertagna tolkningar av information 

3.2.1 Vad är en process? 

En process är enligt Per-Olof Egnell (1999) en serie aktiviteter som har en preciserad början och ett 

preciserat slut. Ljungberg och Larsson (2001) beskriver processen som en kedja aktiviteter som 

förädlar input till ett visst antal av output. Processen beskrivs av Egnell (1999) som ett vanligt 

förekommande nätverk där resurser och information används för att förädla objekt som kommer in. 

Processen är alltså en apparat för att identifiera och tillfredsställa kundbehov. Egnell (1999) har satt 

ihop en punktlista på hur en intresserad kan identifiera en process. En process: 

 har en början 

 har ett slut 

 har någon som efterfrågar ett resultat 

 har en leverantör som levererar resultatet 

 har en överenskommelse mellan kund och leverantör 

 består av ett nätverk av aktiviteter 

 producerar ett definierbart värdeskapande resultat 

 upprepas gång på gång 

 

Bergman och Klefsjö (2002) skriver att alla processer kräver resurser för att fungera. Resurserna kan 

bestå av information, energi eller arbetstid. En viktig slutsats ledningen kan dra efter en lyckad 

processgranskning är att få reda på vem som gör vad och hur olika medarbetare bidrar till 

slutresultatet. Denna information kan sedan analyseras och det kan bli möjligt att effektivisera 

verksamheten (Bergman och Klefsjö, 2002). 

3.2.2 Förhållningssätt till processen 

För att förstå hur en organisation fungerar måste betraktaren veta hur människan och processen 

fungerar tillsammans (Bredenlöw, 2002). Bredenlöw (2002) menar att hur en arbetsuppgift i ett 

företag blir gjord teoretiskt kan förklaras genom att det finns uppsatta riktlinjer genom företagets 

policy och diskurser (helhet av sammanhängande uttryck och begrepp). Bredenlöw (2002) fortsätter 

förklara att ett företag måste bestämma var företaget skall börja sitt arbete med förbättringar.  

Genom att inblandade personer tvingas tänka själva, kritiskt och uppta influenser för att kunna hitta 

en lösning på problemet menar Bredenlöw (2002) att en kreativ och skapande process krävs. 

Förutsättningen är att individerna kan åstadkomma de föreställningar och mål som behövs för att 

skapa objektet som företaget sedan ska handla utifrån.  

Olof Rentzhog (1998) skriver att det är viktigt att skapa flödesorienterad förståelse för hur 

organisationen fungerar som helhet. Han menar att en klar bild av en organisations processer har en 

positiv inverkan tvärfunktionellt och att klarheten river murarna mellan olika avdelningar i och med 

att arbetarna får större förståelse för varandras arbete. Rentzhog (1998) skriver vidare att när fokus 

tas bort ifrån syndabocks-letande kan energin istället koncentreras på att bygga bort problemen i ett 

visst arbetssätt. Rentzhog (1998) menar vidare att om en process är för svår och komplicerad, 

kommer personalen aktivt att arbeta med att hitta en lösning kring processen istället för att göra sitt 
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egentliga jobb. Genom att personalen kontinuerligt lär sig ifrågasätta processer och genomföranden 

kommer den att vänja sig vid en föränderlig situation.  

Genom att medarbetare bara känner till sina egna arbetsdelar har de sällan en klar och tydlig bild av 

hur verksamheten fungerar i sin helhet, menar Rentzhog (1998). Den dominerande teorin inom 

helhetsförståelse utgörs normalt av en beskrivning av ett företags formella organisation. 

Helhetsförståelse-teorin skapar en uppfattning om verksamhetsområden och ledningsstrukturer 

inom ett företag, det vill säga ansvarsområden, befogenheter och rapporteringsvägar. En 

helhetsförståelse erhålls inte enbart genom att kunskaper finns nedskrivna på papper eller i en chefs 

huvud. Alla måste förstå hur ett kundorienterat agerande ska ske, och förståelsen, menar Rentzhog 

(1998), är svår att uppnå om medarbetarna inte ens inser hur deras eget arbete påverkar kunderna.  

Nilsson (1999) skriver om vikten av att medarbetarna på ett företag har förståelse för företaget (som 

helhet) och varandra och menar att olika processer och enheter är sammanlänkade likt en kedja i ett 

företag. Nilsson (1999) skriver att ett väl fungerande samarbete och förståelse bland medarbetare 

leder till stabilare förbättringar.   

3.2.3 Hur en process kan förbättras 

Egnell (1999) skriver att det i en organisation finns processer som är viktigare än andra, och det är 

dessa som ledningen ska fokusera arbetet kring. Om ledningen fokuserar på för många processer 

samtidigt, går det åt för mycket resurser, och organisationen kommer att få ägna sig åt de olika 

processernas avgränsningar och ansvar utan att det ger mycket till förbättring. Vidare menar Egnell 

(1999) att det klassiska sättet att ta reda på vilka processer som finns inom företaget har varit att 

göra en övergripande processkarta som beskriver organisationens viktigaste processer. När det är 

fastställt går det att besluta vilken process som är viktigast att starta med. Ljungberg och Larsson 

(2001) skriver om processens betydelse för helheten och menar att ett företag som vill förbättras 

måste förbättra processerna i företaget.  

 

Ett flödesschema visar processer på ett översiktligt och 

lättillgängligt sätt. Sörqvists (2001) figur visar hur en 

process kan brytas ner i nivåer för att finna ett enskilt 

arbetsmoment som utförs. 

Figur 1 Flödesschema över processer. 

 

 

Rentzhog (1998) menar att en process inom 

ett företag kan förstärkas genom processförbättrings-sätt. En förbättring genom processförbättrings-

sättet innebär att existerande processer analyseras för att finna dess förbättringsmöjligheter som 

implementeras genom lämpliga justeringar. Modellens styrka sitter i att den är en vidareutveckling 

av befintliga kunskaper om processer. Rentzhog (1998) menar vidare att genom att analysera sina 

processer lär man mer om processerna, vilket kan leda till ytterligare förbättringar.  
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Genom att processförbättrings-modellen bygger på 

befintliga system blir de mindre omfattande och 

drastiska jämfört med ett process-redesign-sätt 

(Rentzhog, 1998). Det som redan fungerar bra inom 

processen behålls. Synsättet illustreras i Demings 

(1993) PDSA-cykel. 

(Deming, W.E. (1993. The New Economics for Industry, 

Government, Education. Cambridge, Massachusetts: 

Massachusetts Institute of Technology, s. 132.) 

Figur 2 PDSA-cykel. 

 

En fråga som måste ställas enligt Rentzhog (1998) är 

varför den nuvarande processen ser ut som den gör. Gällande processen måste betraktaren se på 

dess kunder och deras behov. Betraktaren bör även se till processens ändamålsenlighet, effektivitet, 

anpassningsbarhet och flexibilitet. Inom ett företag och dess processer finns det ett antal 

förbättringsprinciper att iaktta enligt Rentzhog (1998). Några av dessa är: 

 Eliminera byråkrati 

- ta bort administrativa rutiner och pappersarbete. 

 Eliminera dubbelarbete 

- ta bort identiska aktiviteter som utförs i olika delar av processen. 

 Förenkling 

- göra processer så enkla som möjligt genom att ta bort onödiga beslutspunkter, 

överlämningar, dokumentation och aktiviteter.  

 Error proofing 

- eliminera möjligheterna till att göra misstag. I dagsläget är det mer rutin på att hantera 

misstag istället för att eliminera möjligheter till att göra dem. Förenkla rutinerna istället för 

att ge information om hur misstagen skall lösas. Ifyllningsformulär bör utformas på ett 

sådant sätt att möjligheten att göra fel försvinner.  

 Standardisering 

- Genom att få alla att arbeta på samma sätt kan arbetet effektiviseras. 

Sörqvist (2001) menar att individrelaterade fel kan uppkomma på fyra sätt: 

 ofrivilligt fel 

 metodfel 

 kommunikationsfel 

 medvetna fel 
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De ofrivilliga felen är oavsiktliga och individen önskar inte felen medvetet. Felen som uppstår är 

individen ovetandes om tills felens effekter och konsekvenser blir synliga senare i kedjan. Felen 

uppkommer i många fall till följd av en olycklig kombination av små delorsaker. Lösningen är att 

eliminera felmöjligheten eller underlätta arbetsgången. Nödvändiga processer eller arbetssätt måste 

därför ofta nödvändigtvis ändras (Sörqvist, 2001). 

Metodfel uppstår på grund av olika sätt att utföra ett arbete och är starkt relaterade till individers 

kunskaper och erfarenheter. Genom att identifiera de bästa arbetssätten och sprida kunskapen till 

samtliga involverade kan metodfelen undvikas (Sörqvist, 2001).  

Genom att viktig kommunikation uteblir eller att information formuleras fel uppstår ibland 

kommunikationsfel. Informationsöverföringen kan fungera dåligt och information kan feltolkas. Det 

växande informationsflödet i dagens samhälle försvårar både kommunikations- och 

informationsöverföringar. Att fastställa informationsbehovet hos de inblandade i en processkedja 

kan leda till att arbetet på ett lättare sätt kan utföras. Även missuppfattningar motverkas (Sörqvist, 

2001).  

Sörqvist (2001) menar att ett informationsflöde måste fungera i två riktningar. Det är vanligt att ena 

riktningen glöms bort. Det viktiga informationsflödet bör fungera utan avbrott och fel. För att 

åstadkomma ett fel- och avbrottsfritt informationsflöde måste informationsflödet identifieras. Även 

språket som används måste säkerställas och standardiseras så att information uppfattas på samma 

sätt hos berörda parter (Sörqvist, 2001). Informationskanaler skall väljas på ett lämpligt sätt och 

informationsmottagandet skall säkerställas tillsammans med mottagarens förståelse. Information 

med avgörande betydelse för utförande och resultat måste säkerställas med avseende på 

mottagarens informationsuppfattning (Sörqvist, 2001). 

Medvetna fel uppkommer genom att avsiktliga felaktigheter fattas av medarbetare. Anledningen kan 

vara individers välmående, men också slarv eller motivationsbrist. Felen kan minskas genom 

exempelvis regelbunden granskning, förbättrad kommunikation och genom stimulans och motivation 

(Sörqvist, 2001). 

3.2.4 Standardisering 

En standardisering av en process eller ett arbetssätt innebär att gemensamma arbetsrutiner 

upprättas och att viktiga delar i en process utförs på ett enhetligt och effektivt sätt, menar Sörqvist 

(2001). Standardiseringen skall upprättas med en enhetlig dokumentation som exempelvis kan bestå 

av skriftliga instruktioner och rutiner utifrån de användare som skall utföra arbetet och rutinen i det 

dagliga arbetet. Standardiseringen skall vara så användbar som möjligt (Sörqvist, 2001). 

3.2.5 Informationsbehov 

Sörqvist (2001) antyder att djupt engagerade och delaktiga medarbetare utgör grunden för ett 

framgångsrikt förbättringsarbete. Genom att involvera dessa i förbättringsarbetet finns goda 

förutsättningar att nå säkra resultat. Delaktigheten har stor betydelse för att motverka negativa 

attityder. Människor som varit med och utvecklat exempelvis en arbetsrutin tror på rutinen och 

försvarar den, menar Sörqvist (2001). Delaktigheten behöver inte skapas genom fysisk sådan i 

arbetet utan kan uppnås genom att hålla en individ informerad och tillfrågad. Upplysta människor 

som ges en kontinuerlig insikt känner sig mer trygga. Därför är öppenhet och transparens viktiga då 
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allt som kan missuppfattas eller skapa rädsla bör bemötas med förebyggande kommunikation. 

Chefers förmåga att undvika informationsspridning beror på chefens upplevda osäkerhet (Sörqvist, 

2001).  

McKinnon & Bruns (1992) menar att chefer och personer med ledande befattningar har en primär 

uppgift i de flesta organisationer – att sprida information. För att planera långsiktigt måste 

information om det förflutna finnas. Informationen kan ha olika innebörd beroende på hur den 

presenteras. 

3.2.6 Informationssystem 

Karlsson (1998) skriver att det inom ett företag finns många olika faktorer och system som 

producerar information.  Information som är tillförlitlig och utförlig hjälper till att ge en effektiv 

styrning. Ax, Johansson och Kullvén (2005) menar att olika personer i ett företag kan få sitt 

informationsbehov tillfredsställt genom innehållsrika rapporter. Inom ett komplext företag är kraven 

på information högre.   

För att informationsmottagaren ska förstå informationen på ett önskvärt sätt måste den framföras 

på bästa sätt genom en välutnyttjad informationskanal. Dagens digitalisering har gjort att 

information lätt kan lagras och skickas inom ett företag – men även manipuleras (Bruns och 

McKinnon, 1992). Glader och Samuelson (2001) menar att ett välfungerande affärssystem snabbt ska 

kunna ge ett företag anpassad information. Affärssystemet ska därför anpassas efter verksamhetens 

krav på och behov av funktion och arbetssätt. McKinnon & Bruns (1992) skriver att det ibland är 

nödvändigt att skapa ett fristående personligt informationssystem för att tillfredsställa 

informationsbehovet.  

I boken ”Processorientering” skriver Rentzhog (1998) att vi i hög grad använder ny 

informationsteknologi till att automatisera och snabba upp ett traditionellt arbetssätt. Genom att 

bryta inlärda tankemönster kan personalen dra nytta av nya IT-möjligheter. Vidare menar författaren 

att fokus måste ske från separata aktiviteter till processer som involverar hela arbetsflödet.  

3.3 Egna reflektioner 
Personalen ser inte nyttan i sitt arbete vilket gör att fel som uppstår sprids i processkedjan som löper 

genom företaget, vilket Adam menar när han poängterar att ”Om du gör det rätt, så blir det inte fel i 

kedjan”. Genom att felen görs i början av kedjan kommer dessa att uppenbaras genom hela 

organisationen då processkedjan involverar många enheter i Växeln AB. Rutiner och processer är 

starkt relaterade i Växeln AB. Teorin säger att om ett företag vill förbättras, måste företaget förstå 

hur processerna påverkar helheten och hur processerna kan förbättras. Förståelsen för helheten och 

processkedjan (Nilsson, 1999) är viktig för en väl fungerande organisation och genom att granska och 

analysera processers gång kan bristfälligheter hos Växeln AB upptäckas i bland annat bristande 

förståelse för helheten. För företag är det viktigt att informera personal om hur deras arbete 

påverkar medarbetarna och organisationen. 

Företaget verkar sakna riktig dokumentation om ansvarsfördelning; dessutom följs inte de 

nedskrivna tillvägagångssätten på ett satisfierande sätt. Bristerna bidrar till att fel kan uppstå på 

grund av slarv, missförstånd och lathet. Vikten av att standardisera arbetsgången och delge 

personalen skriftliga instruktioner blir uppenbarad. Om personalen får vara med och utveckla en 
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arbetsrutin, menar Sörqvist (2001) att de inblandade blir mer benägna att tro, försvara och följa 

arbetsrutinen. Felen som uppstår kan visa på att de rutiner som finns nedskrivna inte efterföljs på 

grund av att dess användare inte har känt sig delaktiga i utformandet.  

Ändrade ägandeförhållanden har medfört större krav från externa intressenter. De ändrade 

ägandeförhållandena har även lett till att information har digitaliserats i och med de många olika 

informationssystemen som har införts på Växeln AB. Genom digitaliseringen har pappersarbetet 

minskat och teorin (Bruns och McKinnon, 1992) säger att en digitalisering medför att information 

lättare kan skickas inom ett företag, fast Johan dementerar detta när han säger att ”Det var bättre 

förr när vi bara hade ett arkiv med massa papper”. 

På Växeln AB fungerar informationsövergången inte helt tillfredsställande, vilket visar på att 

systemen inte har utvecklats efter Växeln AB:s verklighet, vilket även bekräftas av Hans som 

beskriver informationen som ”En svart klump man inte har en aning om”. De införda systemen är 

från början skapade och anpassade efter moderbolagets verklighet. Växeln AB har fått acceptera 

systemen trots detta. Adam säger att ”Ibland blir det tokigheter i programmet som man inte riktigt 

förstår hur det uppkommer och… vi har kommit på vad man inte ska göra för att det tokar till sig”, 

vilket betyder att systemen är svårarbetade och komplexa. Nödvändig information för Växeln AB kan 

finnas i olika system, vilket i många fall leder till ett tidskrävande arbete för att finna informationen. 

De svårarbetade, komplexa och tidskrävande systemen visar på att informationskanalen inte 

fungerar på ett önskvärt sätt, något som är av stor vikt då det gäller informationsuppfattning 

(Sörqvist, 2001).  

Den långa söktiden leder till tidsbrist (”Tid är problemet – vi hinner inte” – Hans) i kombination med 

eventuella fel i och svårtolkningar av informationen i processkedjan blir projektunderlagen och 

därmed informationen från beredningen bristfällig. Den bristande informationen tyder på att 

informationen som passerar genom Växeln AB inte fungerar i båda riktningarna. För Växeln AB är det 

viktigt att förstå att ett fel- och avbrottsfritt informationsflöde först kan uppnås när 

informationsflödet identifierats (Sörqvist, 2001). Tidsbristen hos Växeln AB kan antyda att vissa av de 

fel som genereras kan vara av medveten karaktär då personalen slarvar och medvetet utelämnar 

viktig information för att påskynda sitt arbete.  

När informationen är bristfällig blir serviceteknikerna osäkra och störda. Paradoxalt ger även 

serviceteknikerna ifrån sig undermåliga projektrapporter, och därmed information, till beredningen. 

Informationen i rapporterna är bristfällig på grund av att rapporterna upplevs som svåra och 

krångliga. En stor del information blir därför inte nedskriven, vilket försvårar arbetet på kommande 

jobb där en bra historik krävs. Vi tolkar att den dolda informationen kan utgöra ett stort hot för 

verksamheter om personer som besitter dold information plötsligt blir otillgängliga. Att 

serviceteknikerna blir otrygga tyder på att insikten om problemet är dålig. Genom öppenhet och 

kontinuerlig insikt kan tryggheten hos serviceteknikerna öka, menar Sörqvist (2001).  

Eftersom rapporterna är bristfälliga, tyder detta på att den inblandade personalen ej har utformat 

rapporternas innehåll och ifyllnadskrav tillsammans. Att utforma rapporterna tillsammans är av stor 

vikt om företaget vill säkerställa att den information som framkommer är relevant. Genom tvivelaktig 

kommunikation och informationsöverlåtelse uppstår problem i verksamheten då rapporternas 

innehåll inte överensstämmer med sändarens och mottagarens föreställningar. Teorin påtalar att 
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språket som används av sändaren och mottagaren måste standardiseras för att informationen skall 

uppfattas på samma sätt av alla parter och kunna säkerställas med avseende på förståelsen.  

 

 

Egen tolkning av processer i Växeln AB. 

Figur 3 Beskriver hur ett fel kan påverka alla delar i processen. 

Figuren beskriver hur ett fel kan påverka alla delar i processen på Växeln AB. Säljavdelningen skickar 

en rapport till beredningen, vilken innehåller felaktigheter. Storleken på felet kan variera kraftigt 

men oberoende av hur stora felen är får det konsekvenser genom hela processen. Den felaktiga 

rapporten går vidare från beredningsavdelningen till teknikerna på golvet som i sin tur möter kunden 

med den bristfälliga informationen. De blå pilarna i figuren illustrerar den kunskap som teknikerna 

har men även som de får hos kunden. Kunskapen förmedlas inte alltid in i rapporterna och på det 

viset går viktig information från de aktuella kunderna om intet.   

Svåra system, rapporter och viss ignorans från delar av personalen leder till begränsad 

informationsspridning, vilket påverkar både företaget och slutkunden. Bristfällig information leder 

också till dubbelarbete och tidsbrist om det finns fel i processkedjan.  

Genom att tillämpa så kallad error proofing (Rentzhog, 1998) kan möjligheterna att göra fel 

elimineras. Om det bara finns få möjligheter till att göra fel, kommer informationen att förmedlas 

mer korrekt genom företaget.  

Tidsbristen leder till att arbetsuppgifter omfördelas, något som genererar ny tidsbrist och stress på 

andra avdelningar, som Nils menar när han säger ”De är inte underbemannade, men så som 

administrationen är uppbyggd blir de det”. Informationsspridningen flyttas från en befintlig avdelning 

till en annan avdelning vars ursprungliga uppgift inte var att sprida den typ av information den nu 

tvingas sprida. Arbetsförflyttningen bidrar till att nya icke-noterade rutiner och arbetssätt skapas. 
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4. Förslagshantering 

I kapitlet ska författarna reda ut begreppet förslagshantering. Först blir det en 

sammanställning av vad informanterna på Växeln AB berättade om förslagshantering. 

Därefter följer teoretiska referenser som kopplas till ämnet.  I slutet av kapitlet följer 

författarnas egna reflektioner och en sammankoppling mellan det empiriska underlaget 

och den teoretiska ramen.  

4.1 Intervjuinhämtning angående förslagshantering 
Informanterna har olika roll inom företaget och ser på verksamheten från skilda infallsvinklar, vilket 

leder till skild syn på vad som måste förbättras inom verksamheten. Ludvig säger att olika företags-

avdelningar har olika möjligheter att rätta till sina misstag och se hur misstag påverkar hela kedjan 

inom företaget, till skillnad från till exempel säljare som bara ser sin del av kedjan och inte 

slutresultatet. 

Intervjuerna visar att det genomgående i företaget finns ett tydligt mönster på att rutinerna vid 

inlämnade förslag kan förbättras.  

Adam berättar att han startade ett ”One Växeln AB”2 för att företaget skulle ha ett forum där 

medarbetare kunde komma med idéer och förslag till förbättringar. Det var tänkt att personalen 

skulle ha ett möte i månaden i en arbetsgrupp, men det rann ut i sanden. Adam säger att 

uteblivandet av möten berodde på att personalen inte kallades till mötena på grund av tidsbrist. 

Hans berättar att det kan vara viktigt att ha ett forum, men att forumet inte får vara ett ställe som 

personalen går till utan att veta varför de går dit. Forumet måste vara ordentligt förankrat inom 

organisationen så att det blir fart på mötena. De gånger personalen hade möten säger Adam att det 

fungerade bra och att  en del förbättringar kom till stånd men att många förbättringsförslag inte blev 

av på grund av kostnader och tidsbrist.  

Planen med ”One Växeln AB” var att så fort medarbetarna kom med förslag skulle de noteras och tas 

med till möten där förslagens detaljer skulle bestämmas gällande när, var och hur förslagen ska 

genomföras. Ludvig förklarar att om ”One Växeln AB” ska bli som det var tänkt från början så krävs 

att fler människor intresserar sig för att förbättra saker och ting. Hans nämner även ”One Växeln AB” 

och att det fanns rutiner för hur förslagshantering skulle fungera men att hanteringen blev uddlös 

och glömdes bort trots att protokoll skrevs. Adam berättar även att när det kommer in förslag så är 

de ansvariga dåliga på att sätta en deadline på när hanteringen ska vara klar eller när ett svar ska 

komma till förslagslämnaren. Vidare berättar Adam att de har försökt att få en ansvarig till varje 

förslag men att det inte har fungerat speciellt tillfredsställande.  

Även Ludvig förklarar att ”One Växeln AB” var ett bra sätt att ventilera saker som borde förbättras, 

men förklarar precis som Adam att tidsbristen gjort att projektet fått dålig genomslagskraft. De 

förslag som kom in återvände ofta till den som hade lämnat förslaget med följden att den personen 

fick försöka lösa det på annat sätt. Enligt Ludvig var tanken från början att ”One Växeln AB” skulle 

engagera alla anställda en halvtimme i veckan för att försöka förbättra verksamheten. Det var svårt 

att få arbetet implementerat hos samtliga anställda. 

                                                           
2
 Med hänsyn till fallföretagets önskan om anonymitet är benämningen ”One Växeln AB”, trots att det heter något annat. 
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Ludvig berättar även att småsaker ofta hamnar i andra hand eftersom det finns viktigare saker att 

fokusera insatsen på, vilket Ludvig säger kan påverka hur administrationsavdelningen uppfattas 

bland övriga anställda. Emelie säger att det är ganska tungarbetat när det gäller förslagshanteringen 

inom företaget, men att det varierar beroende på hur mycket de ansvariga har att göra på företaget 

för tillfället. Nils förklarar att lyhördheten är näst intill noll och att feedbacken på förslag knappt 

existerar, medan andra informanter från andra avdelningar anser att det fungerar relativt väl. Även 

Emelie berättar att medarbetarna ibland struntar i att lämna förslag för att de vet att de inte får 

något gehör för sina åsikter. Medarbetarna kan också nämna ett förslag en gång och sedan vänta och 

se om något händer.  

Britta säger att hon flikar in med förslag på förbättringar hela tiden, men att förslagen sedan 

mottages på olika sätt, något som Ludvig belyser med att det kan vara svårt att göra även små 

ändringar för ändringarna kan få större konsekvenser i slutänden än vad alla avdelningar kan 

överblicka. Britta berättar vidare att lösningarna till ändringar fick tas om hand av 

administrationsavdelningen, eftersom de sitter centralt och har en bra överblick. Ludvig säger också 

att rutiner har författats för hur problemen skall hanteras men att de inte alltid efterföljs, eftersom 

instruktioner och rutiner inte uppfattas som roliga. 

”instruktioner och rutiner är aldrig roliga.” 

Ludvig 

Vidare säger Ludvig att en del avdelningar är tröga på att komma med förslag, medan Nils säger att 

när de från hans avdelning kommer med förslag så får de ingen respons alls. Johan förklarar även att 

medarbetarna i verkstaden är väldigt olika när det gäller att lämna förslag. En del kommer ofta med 

vansinniga förslag, så han vet på förhand hur beslutet kommer att fattas, och andra kommer knappt 

med några förslag alls, för de är nöjda med sin arbetssituation. En del förslag som kommer in är 

gamla och har testats tidigare. Ludvig säger att förslag hanteras olika beroende på från vem förslaget 

kommer och vad förslaget handlar om. Ludvigs svar blir ofta att han ska ”kika” på det senare. Den här 

inställningen delar han även med David, som dock inte anser att han sitter i en sådan position att han 

ska få in så många förslag på förbättringar.  

Cecilia berättar att hon inte alltid känner till alla förändringar som sker inom företaget, vilket hon 

förklarar med att medarbetarna klarar av att lösa en hel del problem själva. Johan säger att en del 

förslag som kommer in inte är realistiska och att det är därför som de negligeras. Britta menar att 

förslagen tas emot både positivt och negativt, att det är lite motvallskärring över det hela, att de 

alltid får ett motargument till allting. Ludvig säger även att de i ledningen inte lämnar någon tid då 

ansvariga ska ha lämnat feedback till förslagslämnaren och att han inte har någon särskild lista där 

alla förslag skrivs ned, utan han har ”en del lappar som ligger lite här och var”. Det här nämner även 

David när han säger att förslagen som kommer in inte skrivs ned men att förslagen dock diskuteras. 

David menar att förslagen borde dokumenteras bättre.   

Vidare berättar Emelie att teknikerna har skyddsmöten som ofta används till att också få igenom 

andra förslag som inte har med skydd att göra. Därför görs frågorna ibland om till skyddsfrågor för 

att de ska få någon form av respons. Ytterligare aspekter på förbättringsarbetet menar Emelie är att 

serviceteknikerna kan vända sig direkt till VD för att lämna förslag, eftersom de ”fikar ihop”. 

Egentligen ska medarbetarna vända sig till verkstadschefen. Emelie belyser att det kan vara aktuellt 
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med en förslagslåda och en kommitté som ska protokollföra förslag som lämnas in, för då finns allt 

på papper och blir lite mer konkret. Hon berättar att förslagen skulle tas upp på ett annat vis än nu 

då det ofta sker muntligt. Angående förslagslåda säger Cecilia att i ett så här pass litet företag som 

fallföretaget är så behövs det ingen förslagslåda utan förslagen kommer in i alla fall. När Hans får in 

ett förslag går han till sin närmaste chef och kollar vad som gjorts tidigare och vad som är lämpligt att 

göra. Förslagen måste försöka lösas medan det är lugnt i verkstaden, därför blir en del saker 

framflyttade hela tiden på grund av att det kommer jobb i vägen. Johan säger att när det kommer in 

nya förslag ska de samlas och tas med till nästa möte och sen bearbetas där, såvida det inte är 

skyddsfrågor, då tas de upp direkt. 

Hans berättar vidare att Växeln AB har haft investeringsstopp och att stoppet har medfört att allt 

arbete blivit svårplanerat. Hans berättar vidare att om medarbetarna kommer med klagomål gäller 

det att börja nysta direkt. Britta förklarar att när hon får in förslag så brukar de bolla frågan med 

varandra och att de pratar om förbättringar hela tiden.  

”Man kan inte komma med en idé själv och tro att den är bäst i hela världen.” 

Hans 

4.2 Vedertagna tolkningar av förslagshantering 

4.2.1 C2 Management  

C2 management handlar om att engagera hela personalstyrkan, även ledning och VD, i 

förbättringsarbetet och få dem att känna sig delaktiga och på så sätt kunna motiveras till 

förändringar. Detta går ut på att medarbetarna lämnar in förslag på saker som kan vara värda en 

förbättring. Nilsson (1999) skriver att det inte är mängden förslag per anställd som är det viktiga utan 

det är att alla medarbetare lämnar förslag på förbättringar som är det betydelsefulla. För att komma 

igång med förbättringsarbetet skriver Nilsson (1999) att det kan vara bra att införa ett 

belöningssystem men att det är av yttersta vikt att det inte påverkar medarbetarnas relationer till 

varandra, då belöningar kan skapa avundsjuka bland personalen. Det är också viktigt att förslag som 

lämnas in av en grupp belönas mer än om ett förslag lämnas in av en enskild person, detta för att 

understryka hur viktigt det är med samarbete mellan medarbetarna. Nilsson (1999) menar även att 

det är viktigt att inlämnade förslag behandlas av en utvald person inom en förutbestämd tid och att 

det i svaret klart framgår om det är värt att gå vidare med frågan eller om ärendet ska läggas ned. 

Anledning till att förslaget ska läggas ner kan till exempel vara att budgeten inte tillåter ytterligare 

investeringar under den aktuella perioden. Ett sådant här första svar bör komma inom 24 timmar 

från det att förslaget lämnades in. Anledningen till att utse en ansvarig i ledningen är att om de 

personer som lämnar in ett förslag inte får svar inom överskådlig tid leder det till att inga fler förslag 

kommer från den individen (Nilsson 1999).   

Genomsnittet för svenska företags behandlingstid vid förslagsärenden är flera månader, skriver 

Nilsson, (1999), vilket inte gynnar medarbetarnas syn på deras involvering av förbättringar inom 

företaget. Nilsson (1999) skriver att ett hjälpmedel som finns för att förenkla användandet av C2 är 

”förbättringshjulet 4F”. 4F står för Fakta, Fundera, Förbättra och Följ upp.  
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Inspirerad av Nilsson (1999) 

Figur 4 Förbättringshjul 4F  

Fakta – Medarbetarna börjar med att samla in fakta för att mäta hur dagens situation är.  

Fundera – När fakta har sammanställts gäller det att fundera om det är ett problem, om det är värt 

att göra något åt det och vad som är målet.  

Förbättra - När grundorsakerna har konstaterats gäller det att lösa problemet. Här är det viktigt att 

vara kreativ och hitta en enkel och bra lösning och se om den fungerar. När det är gjort ska det 

permanentas in i organisationen.  

Följ upp – Efter implementeringen är det viktigt att kontrollera och följa upp för att se om lösningen 

är effektiv och målet har nåtts. Ytterligare aspekt att ta ställning till är om förslaget kan vara till nytta 

på andra ställen inom organisationen, om andra avdelningar kan lära sig något av resultatet. Det kan 

födas andra idéer om liknande förbättringar (Nilsson, 1999).  

Enligt författaren (1999) visade det sig att förbättringshjulet blev ett bra verktyg för cheferna att 

använda vid delegering och utbildning. När anställda kommer och klagar på olika saker kan chefen i 

det första skedet säga att arbetaren ska återkomma och till dess ska han/hon ha samlat på sig fakta. I 

det andra steget får medarbetaren till uppgift att systematiskt arbeta med att fundera på 

grundorsaken till problemet. Vid tredje skedet ska medarbetaren komma med ett lösningsförslag 

vilket diskuteras och analyseras och med en motivering varför just detta förslag har valts. Som fjärde 

och sista steg, om det vill sig väl, får medarbetaren även genomföra och följa upp resultatet. Nilsson 

(1999) skriver att tidigare hade cheferna löst medarbetarnas problem, nu blev det istället 

medarbetarna som fick lösa sina egna arbetsproblem. En viktig chefsuppgift är att utveckla 

medarbetarna, inte genom att berätta vad som är rätt och fel, utan genom att ställa rätt frågor 

(Nilsson 1999).  

4.2.2 Singelloopar och dubbelloopar 

Eriksson-Zetterquist (2006) skriver att om en människa märker att den kunskap som hon besitter inte 

är tillräcklig eller relevant, genom att hennes handlingar blir fel, söker hon kunskap för att förbättra 

resultaten. Människor är dock inte alltid så rationella. Forskning visar (Eriksson-Zetterquist, 2006) att 

vi människor inte ändrar våra referensramar och värderingar utan vidare, trots att en individ 

upptäcker att dennes handlingar inte är tillfredsställande händer det att han/hon tolkar händelsen så 
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att inte referensramen framstår som felaktig. Det här leder till ovilja och oförmåga att ta till sig ny 

teknik och nya idéer. ”Så här har vi alltid gjort på det här stället och det fungerar bra. Jag ser ingen 

anledning att ändra.” Det här förfarandet kallas för singellooplärande, för att påvisa att lärandet bara 

gör ett ”varv” längs sekvensen handling – reflektion - handling. Dubbellooplärande indikerar att man 

gör en reflektion och tänker utanför de befintliga referensramarna. För att det här ska lyckas krävs 

det att individerna är receptiva och har en vilja att förändra, men även att man har energi nog för 

studier och tillräcklig information som kan omsättas i handling. På det här sättet ändrar individen sin 

kunskap och kan även förbättra sin effektivitet (Eriksson-Zetterquist, 2006). Det här leder till ett 

starkare lärande och kan få stora positiva konsekvenser på organisatorisk nivå. När de första 

signalerna på negativ feedback finns det en tendens att individen ignorerar den eller tolkar den på så 

sätt att det inte behövs någon revidering av hans/hennes kunskap. Efter hand tar individen till sig det 

negativa och prövar till slut en ny typ av agerande eller handling. Om sen den nya lösningen fungerar 

får individen positiv feedback, vilket stöder fortsatt agerande enligt den nya reviderade kunskapen. 

 

Författarnas tolkning av singel- respektive dubbellooplärande. Inspirerad av Argyris och Schön (1974). 

Figur 5 Singel- och dubbellooplärande. 

Sven Lindblom menar att det är viktigt att få arbetarna att berätta fritt kring organisationen och 

sedan låta dem reflektera över det. Lindblom påpekar att en mening kan ha olika betydelser för olika 

individer och just därför är det viktigt att låta medarbetaren tolka sin egen berättelse. Lindblom 

berättar vidare att det är lättare att få med sig medarbetare om medarbetaren känner igen sig i 

situationen, därmed är det också lättare att skapa förändringar om det enligt Lindblom råder 

konsensus om nuläget (www.subjecta.se)3. 

Det framgår i internetkällan att CityMails4 ledning och organisation hade olika syn på problem inom 

organisationen. Tillsammans med ett bristfälligt ledarskap fann Subjecta, som genomförde mätningar 

på CityMail, att ledningen och organisationen som helhet observerat olika problem. Bland annat 

framkom att ledningen uppfattade medarbetares inflytande som stort, medan medarbetarna själva 

tyckte att de hade svagt inflytande (www.subjecta.se).   

                                                           
3
 Företag som sysslar med marknadsundersökningar. 

4
 En postoperatör i Norden. 
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4.3 Egna reflektioner om förslagshantering 
 

För att förslagshanteringen på Växeln AB ska fungera är det viktigt att anställda blir medvetna och 

intresserade av att utveckla företaget och att själva utvecklas som individer. Vi fick genom 

intervjuerna reda på att företaget har påbörjat ett internt arbete med att implementera ständiga 

förbättringar i organisationen. Dock har arbetet runnit ut i sanden, vilket till stor del beror på 

tidsbrist hos de anställda som hade till uppgift att samordna de möten som var kopplade till 

förbättringsarbetet, men även på grund av brist på motivation hos medarbetarna. Lars Nilsson (1999) 

skriver i Den vakne jägaren att grunden för allt förbättringsarbete ligger i att få med hela 

organisationen i utvecklingen. På Växeln AB är det en handfull medarbetare som inte alls känner sig 

delaktiga i utvecklingsarbetet och att de förslag de kommer med inte behandlas på ett 

tillfredsställande vis, vilket Ludvig menar kan leda till komplikationer, ty ”instruktioner och rutiner är 

aldrig roliga”. Flera informanter nämner att mottagandet av förslag är bristfälligt på många sätt, och 

Hans påpekar att ”Man kan inte komma med en idé själv och tro att den är bäst i hela världen”. Dels 

är inte alla chefer lika villiga att ta emot förslag, för det ger dem själva mer arbete, dels är 

feedbacken på de förslag som lämnas in nästan obefintlig.  

C2 Management beskriver hur ledningen bör gå tillväga när det kommer till förslagshanteringen inom 

företaget. Nilsson (1999) menar att det är av yttersta vikt att förslagslämnarna får ett preliminärt 

svar, helst inom 24 timmar. Svaret ska besvara om ärendet ska utredas mer eller om det ska läggas 

ned. Om de ansvariga kommer fram till att det ska läggas ned är det viktigt att det motiveras. 

Eventuellt är det ett bra förslag men det ligger fel i tiden och förslagslämnaren ska återkomma med 

förslaget vid ett senare tillfälle. Anledning till att det kan ligga fel i tiden kan till exempel vara att 

budgeten inte tillåter det. 

Två sidor av samma mynt är när Nils berättar att de inte får någon feedback på förslag, medan Cecilia 

säger att medarbetarna gör en hel del förbättringar själva utan att hon känner till det. Enligt Nils gör 

de förbättringarna för att de inte får någon feedback och för att det då ska hända något tar de 

initiativ utan inblandning från ledningen. Cecilia menar däremot att förfarandet beror på att 

medarbetarna inte behöver respons för att de ska utveckla verksamheten, utan de vet inom vilka 

ramar det är okej att agera. Enligt Nilssons förbättringshjul och de effekter det för med sig tolkar 

uppsatsens författare så att ledningen använder sig av förbättringshjulets fördelar, vilka är att 

medarbetarna själva ska lösa de problem som de stöter på. Förfarandet står skrivet ovan i 

teoriavsnittet.  
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Inspirerad av Nilsson (1999). 

Figur 6 Förbättringshjul 4F. 

Nilsson (1999) skriver att det är lämpligt att ha en färdig mall där det enkelt går att fylla i de förslag 

som medarbetarna har och där det tydligt framgår när det ska komma feedback på förslaget. Det 

förbättringsarbete som påbörjats inom Växeln AB anser uppsatsens författare vara en god bit på 

vägen till att bli något i stil med vad C2 Management handlar om. Nedan kommer en tolkning på hur 

en mall kan se ut. 

 

Mallen är inspirerad av Den vakne jägaren (Nilsson 1999). 

Figur 7 Förslagsmall. 

Det framkommer av intervjuerna att en del chefer på företaget som borde vara öppna för förslag inte 

är det i den utsträckning som är önskvärd. En motivering har varit att många förslag som kommer in 

har testats tidigare och därför inte är aktuella att testa igen. Ett sådant beteende kan likställas med 

singellooplärande. För att ändra lärandet till dubbellooplärande krävs det att medarbetarna och 

cheferna är receptiva och har en vilja att förändra, men även att de har tillräcklig information som 

kan omsättas i handling. Genom att medarbetarna får feedback kan de öka på sin förståelse och även 

förbättra sin effektivitet. (Se figur 4.4) För att Växeln AB ska kunna bli en än mer lärande organisation 

krävs det att alla anställda försöker se på förslagen från den situation som råder för tillfället och inte 

basera besluten på gammal information från en tid då företaget var i en annan situation och hade 

andra förutsättningar. 
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Precis som marknadsundersökningsföretaget Subjecta skriver kan uppsatsens författare se att det 

finns olikheter i hur ledningen bedömer arbetarnas inflytande, och hur medarbetarna bedömer sitt 

eget inflytande. Medarbetarna anser att de har ett begränsat inflytande medan ledningen anser att 

inflytandet och medbestämmandet är tillfredsställande för de anställda. 

För att förslagshanteringen inom ett företag ska bli tillfredsställande krävs det utöver ovanstående 

redogörelse att ledningen lägger ner den tid och de pengar som krävs för att satsningen ska bli 

lyckad.  

”Det som verkligen motiverar människor är feedback på resultatet” 

Felix ”Doc” Blanchard JR 
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5. Kommunikation 

Kommunikationsavsnittet är uppdelat i tre delar: empiri, teori och egna reflektioner. 

Empiridelen beskriver sammanfattande hur personalen uppfattar problem kring 

kommunikationen. Teoridelen innefattar bland annat teorier om hierarkisk, medie- och 

informell kommunikation. De egna reflektionerna baseras på tolkningar och tankar kring 

empiri och teori. 

5.1 Intervjuinhämtning angående kommunikation 
 

Adam anser att det är trögt att komma med idéer för att vissa säljare och verkstadspersonal inte 

förstår nyttan, trots att nyttan har förklarats och blivit förmedlad flera gånger. Vidare beskriver Adam 

att det finns förbättringar att göra om alla förstod vad allas roller och uppgifter i organisationen 

innebar, samtidigt som nyttan av det som görs förklarades. Adam menar att allt som behöver 

förmedlas i organisationen, i form av förbättringar, klarläggs på verkstads- och försäljningsmöten. 

Adam insinuerar senare att det finns brister mellan delar i företaget, men kan inte sätta fingret på 

exakt vad det är. Adam pekar också på att arbetet mellan avdelningarna har brister, där övergången 

av information och kommunikation haltar, men poängterar också att det är en god stämning på 

företaget och att alla är glada. Både Britta och Emelie instämmer och tycker det fungerar bra och 

menar att det inte är en uppbyggd informell struktur av ”vi mot dom”-tänkande inom företaget, utan 

alla känner alla och kan umgås och ta en öl tillsammans. 

Adam säger att det förekommer slarv vid inköpen både på kontoret i Göteborg och från de övriga 

kontoren och menar att det inte borde vara så när de har tillgång till samma system som Växeln AB i 

Göteborg och påpekar att det vid problem går att ringa och reda ut det. Både Fredrik och Gabriella 

berättar att de tycker det skulle vara bra om de fick delta i kompetenshöjande kurser. Adam berättar 

att små saker blir stora när de inte tas om hand direkt. Adam menar att det kan vara svårt att se 

helheten om du inte befinner dig i mitten av en organisation. Det kan därför enligt Adam bli påtagligt 

att en enkel fråga ignoreras. 

Ludvig antyder att det är lätt att få feedback i organisationen, men säger senare att 

administrationsavdelningen inte uppfattas som lyhörd när det kommer till förslagshantering. Ludvig 

uppmärksammar också att alla kanske inte är medvetna om helheten i företaget och uppfattar 

enbart sin egna bidragna del av jobbet, vilket skapar problem i senare led i organisationen. 

Emelie menar på att det är väldigt dålig kommunikation mellan säljare och verkstadspersonal, även 

mellan verkstadspersonal och Finland/Tyskland är det dålig kommunikation. Hans menar också att 

kommunikationen med Finland är bristfällig då han inte har någon insikt i vad organisationen där 

sysslar med, han förklarar vidare att det är ”som en svart klump”. Hans berättar också att han varit i 

kontakt med kontoret i Finland för att få specificeringar men har inte fått något svar.  Isabella hävdar 

att hon har dålig koll på vad som händer i företaget, speciellt angående budget och andra siffror. 

Emelie anser dock att det blivit bättre sedan Teemu5 arbetade på kontrakt i Göteborg för att sedan 

åka tillbaka och jobba i Finland, hon menar att det finns en nytta med att ha honom där borta. Emelie 

menar vidare att Växeln AB i Göteborg skulle kunna uppnå ett helt annat resultat om 

                                                           
5
 En medarbetare från Finland som delvis var stationerad på Göteborgskontoret 
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kommunikationen var bättre med Finland, då skulle logistiken bli bättre, men också slutprodukten då 

det finns delar som Finland inte skickat, alltså ofärdiga produkter och delar till produkter. Emelie 

berättar även att det finns fler medarbetare inne på kontoret än ute på golvet, samtidigt som hon 

skrattar lite. När det gäller rapportering så tycker Emelie att berednings- och ekonomiavdelningarna 

ofta är för petiga. Hon menar att de inte lyssnar på vad som sägs. Emelie fortsätter med att tala om 

att om Johan är borta så blir det svårt att hantera orderbekräftelser för att de inte kommer in i Lean.  

Isabella menar att arbetet som utförs får utformas efter vad man behagar, vilket hon anser vara bra. 

Arbetet mellan avdelningarna tycker Isabella fungerar bra, därför att verkstadsanställda kan gå in till 

de andra avdelningarna och begära att få information utan att det blir något strul. Kommunikationen 

är också bra enligt Isabella, fast hon antyder att det finns meningsskiljaktigheter i Växeln AB, liksom 

på nästan alla andra företag. Gabriella instämmer med detta och anser att kommunikationen mellan 

avdelningarna fungerar bra. Hon säger att det är bra, för det finns alltid någon som ställer upp ifall 

det skulle behövas. 

Hans och Nils känner sig inte riktigt delaktiga i företagets utveckling i den utsträckning som önskas 

och Hans tillägger att det inte finns något fungerande forum för att hantera sådana saker. Hans 

berättar vidare att han inte lägger sig i de andras arbete, utan har som funktion att ta upp saker på 

andra sätt och låta medarbetarna sköta det som de kan. Nils fortsätter med att uttrycka missnöje 

över att ledningen inte lyssnar på dem som arbetar på golvet och att det inte spelar någon roll till 

vem de vänder sig.  

”Vi kan komma med alla åsikter... de går in i en mjuk gummivägg, kommer tillbaka och ramlar ner.” 

Nils 

Britta har mer att säga till om, men har insett vikten av att alla är delaktiga i företagets utveckling. 

Samtidigt menar hon att det finns väldigt många individualister och att det därför kan uppstå dåligt 

samarbete och argumentationer, som får lösas på högre orter. Dock tycker Britta att det är dåligt 

med feedback, åtminstone positiv feedback, och när det väl kommer så är ett ”men” ofta inkluderat. 

”Ja, det var bra, men...” 

Britta 

Hans belyser att det ibland är bra att ta upp saker på ett annat sätt, vilket gör det till en uppgift för 

honom/henne att föra det uppåt i organisationen. Hans poängterar att det är viktigt att försöka få 

med alla, ge alla en chans att delta i de dagliga aktiviteterna.  

”Om jag inte har med allihop så vill jag ändå ha gett dom en chans att vara med så det inte blir så att 

halva verkstaden är mot och man inte vet om det, utan man ska veta att de är emot och att man 

fattar ett beslut mot halva verkstaden – för det kan man ju vara tvungen att göra.” 

Hans 

Hans hävdar att det kan vara svårt för medarbetare att öppna sig för människor man inte skapat 

något slags relation till, vilket kan leda till att väsentlig kommunikation uteblir.  
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Hans betonar vidare att det finns en viktig person inom företaget som är lätt att tala med och 

diskutera sakfrågor med, just därför att han är öppen och säger vad han tycker och tänker kring 

saker. Hans säger även att det har förekommit en del konflikter mellan säljare och golvet, men menar 

på att säljarna skulle kunna vara med och bestämma olika saker med golvet innan de talade med 

kunder, alltså inte bara skriftligt, då det ibland kan vara lättare att ta upp saker muntligt. Hans vet 

hur han vill ha det och säger att det inte fungerar bra om säljare går ut och säger att det ska vara si 

och så, utan att först bestämma med golvet innan förhandlingar med kunder startar. 

”Vi är ett litet företag så vi ska inte krångla till det med för många roller, men sedan är det så med 

mekaniker och killar som inte har högre teoretisk utbildning att de kan ha lite svårt att uttrycka vad 

de tänker – men man ska ha en jävla respekt för det dom tänker och istället försöka hjälpa till att få 

fram det och sätta ord på det och hjälpa dom att formulera det så att det blir bra.” 

Hans 

När Britta mottager förslag eller annat från medarbetare så tar hon emot dem genom att lyssna, för 

att sedan försöka skapa debatt genom att bolla frågan med andra. Britta fortsätter med att berätta 

att det är dagsformen på individer som bestämmer ifall rapporteringen fungerar korrekt och ifall 

status på växel är korrekt. Britta finner det irriterande att allt ska dissekeras in i minsta detalj i 

företaget, hon menar att om man orsakat ett fel så är man själv medveten om det och då behövs det 

inte påpekas från andra håll. Britta berättar vidare att om hon behöver ventilera något, så går hon till 

Hans och talar ut om det, som lyssnar och kommer med feedback. 

Nils berättar vidare att han skulle vilja ha en fungerande kommunikation, där de ansvariga lyssnar 

och tar emot förslag för att sedan ge feedback. Numera har vi slutat diskutera med de ansvariga och 

anpassar och bestämmer för oss själva, säger han och efterlyser mer inblick från kontoret. Nils finner 

det också irriterande att mötena som hålls två gånger per år enbart finns till för att administrationen 

ska klanka ner på verkstadspersonalen. Emelie är positiv till att mäta anställdnöjdheten två gånger 

om året.  

Johan menar att det uppkommer konflikter i kommunikationen när det är överbelastning hos 

beredningsavdelningen. Johan fortsätter med att berätta att han vet vilka som brukar komma med 

vilka förslag.  

David hävdar att han har koll på det mesta som går genom företaget och får ofta frågan vad han 

tycker och tänker om vissa saker. Han berättar vidare att man lyssnar på alla, men sedan kanske 

värderar och agerar efter vilken position sändare och mottagare förfogar över. David anser att 

kommunikationen fungerar bra, men reflekterar över att det kanske beror på att han har den 

position han har. David menar också att det alltid kan fungera bättre, samtidigt som han påpekar att 

det brister rejält i kommunikationen mellan Göteborg och Finland. David menar att Finland gör en 

massa saker som Göteborgskontoret inte får reda på. 

”Något som alltid måste förbättras i alla företag, kommunikation, för det brister ju alla i på det ena 

eller andra sättet. Men jag tycker ändå att det fungerar bra här i Göteborg.” 

David 
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Kerstin anser att de på golvet tycker det är bra att det är just hon och inte någon okänd som säger åt 

dem vad de ska göra och ger direktiv. Gabriella berättar att det är viktigt att hålla brister mellan 

avdelningarna, som oftast går i cykler, så att det inte påverkar kunden på något sätt.  

Fredrik tycker att samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna och menar på att det mesta löser 

medarbetarna själva. Han poängterar dock att större delen av arbetet är utformat så att det är 

självständigt. Fredrik tycker att det är enkelt att hålla koll på vad de andra sysslar med, just för att 

kommunikationen fungerar bra. Han tycker dock att kommunikationen ibland görs omständigare än 

vad den behöver vara. 

5.1.1 Observationer 

Uppsatsens författare har också studerat kommunikation i olika situationer i organisationen, 

exempelvis i fikarum och i korridor. 

5.2 Vedertagna tolkningar om kommunikation 
Enligt Heide & Falkheimer (2007) består den interna kommunikationen av tre byggstenar: hierarkisk 

kommunikation, mediekommunikation och informell kommunikation. Dessa tre byggstenar är 

ömsesidigt beroende av varandra och utgör ett kommunikationssystem. 

5.2.1 Hierarkisk kommunikation 

Hierarkisk kommunikation bygger på grundtanken att information går till medarbetarna från 

ledningen och sedan tillbaka. Den hierarkiska kommunikationen innebär att ledningsgruppen kan få 

tillgång till all information i företaget och på så sätt fatta optimala beslut. Dock är verkligheten 

komplexare i praktiken, men trots detta lever Henri Fayols administrativa skola kvar, nämligen den 

om att information alltid ska gå tjänstevägen (Heide & Falkheimer, 2007). 

En organisation blir mer och mer komplex ju större den blir. Så fungerar det även med 

informationsspridning. I ett litet företag kan den hierarkiska kommunikationen fungera, där 

spridningen sker uppifrån och ned och där medarbetarna inte reflekterar nämnvärt över betydelsen 

av informationen. I ett större företag å andra sidan fungerar hierarkisk kommunikation troligtvis 

sämre, då det finns flera steg som informationen måste vandra mellan för att nå mottagaren. Det 

finns då en stor risk att informationen snedvrids eller helt stannar upp innan mottagaren hinner 

uppfatta den. Det kan också ta lång tid innan mottagaren får budskapet. Den hierarkiska 

kommunikationsmodellen förutsätter att chef och ledning besitter viss kommunikativ förmåga och 

kompetens, samtidigt som undersökningar visar på att medarbetare föredrar att få information från 

den närmsta chefen. Heide & Falkheimer (2007) hyser uppfattningen att medarbetarna upplever 

informationen från den närmsta chefen som mer trovärdig jämfört med om den skulle komma direkt 

från ledningen. 

Heide & Falkheimer (2007) skriver att organisationer är dåliga på att förmedla vilket 

kommunikationsansvar chefer har. Det är viktigt att information genom kommunikation måste 

anpassas efter mottagaren, att informationen återberättas med en känsla av sammanhang och att 

det görs på ett engagerande sätt. Chefens uppgift är att sålla bland informationen som ska 

förmedlas, då ett återkommande problem är att det finns för många olika tolkningar. Därmed ska 

chefen också hjälpa medarbetaren att tolka informationen på rätt sätt, genom att reda ut oklarheter, 

med andra ord anpassa budskapet efter mottagaren. Det är vanligt förekommande att information 



Grus i maskineriet – en fallstudie om förbättringspotential 2010 
 

39 
 

går direkt från ledning till medarbetare, främst för att ledningen kan ha egna intressen, kunskaper 

eller prioriteringar, men också för att chefer inte vågar gå emellan och tolka informationen i tron att 

de ska förvanska budskapet (Heide & Falkheimer, 2007). 

Heide & Falkheimer (2007) framhåller att det är viktigt att chefer och ledare tillämpar ”management 

by walking around”, dvs. att chefer och ledare förekommer ute i organisationen som kommunikativa 

förebilder. De ska sträva efter och vara intresserade av att föra en god och kontinuerlig dialog med 

medarbetarna. Det finns förutsättningar att skapa en bra kommunikationsmiljö om personer från 

ledningen deltar i kommunikationen på de olika hierarkiska nivåerna i företaget, detta i sin tur leder 

till att det skapas en bra grund till förtroende mellan medarbetarna.  

5.2.2 Mediekommunikation 

Den interna kommunikationen består av flera olika mediekanaler, bland annat e-post, nyhetsbrev, 

personaltidningar, möten och webbsidor. När dessa medier infördes i organisationer innebar det en 

ökad kontroll och timing av meddelanden, jämfört med när bara chefer agerade 

informationsförmedlare. Mediekommunikation inom företag innebär att medarbetare inte behöver 

ta hänsyn till tid och rum, samtidigt som de måste spendera mer tid till att läsa, granska, sortera och 

dumpa information, vilket tar tid från de egentliga arbetsuppgifterna (Heide & Falkheimer, 2007). 

Heide & Falkheimer (2007) betonar tre fördelar med intranät och mediekommunikation. 

1. Information blir mer lättillgänglig och organisationen anses som transparent och förståelig av 

medarbetarna. 

2. Organisationen upplevs som mer demokratisk när information går fram till ledning och 

medarbetare har tillgång till mer information. 

3. Organisationslärandet expanderar när fler har tillgång till mer information. 

Generellt sett bland chefer finns det en negativ inställning till användande av intranät och att skicka 

e-post, just därför att det tar tid från de verkliga arbetsuppgifterna. Heide & Falkheimer (2007) 

menar på att det gäller att hitta en balans mellan arbetsuppgifterna och informationshantering och 

organisatoriskt lärande, då detta bidrar till att medarbetarna blir välinformerade och anskaffar 

kunskap. 

5.2.3 Informell kommunikation 

Heide & Falkheimer (2007) berättar att det är ådagalagt genom undersökningar att den informella 

kommunikationen är det som är avgörande för en framgångsrik organisation. Den informella 

kommunikationen är också den mest omfattande, där kommunikation mellan chef och medarbetare 

sker genom avdelningsmöten, i lunchrum, i korridorer och via e-post. Den informella 

kommunikationen, som betraktas som den informella organisationen, har som funktion att fylla ut 

luckorna som den formella kommunikationen, mediekommunikationen och den hierarkisk 

kommunikationen, inte kan fylla ut. 

Liksom mediekommunikationen anser chefer och ledningsgrupper ofta att informell kommunikation, 

t.ex. i korridoren är något dåligt, men det betyder bara att den informella kommunikationen 

förflyttas till andra ställen, bland annat e-postkorrespondens. Den informella kommunikationen är 
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ett billigt sätt att sprida kunskap och lärande inom en organisation, vilket en bra ledare inser och 

utnyttjar som kommunikationsverktyg. Ett sätt att ta tillvara på den informella diskussionen inom ett 

företag är att ”ledaren” bjuds in till månatliga möten med VD och övriga ur ledningsgruppen, vilket 

leder till att det som diskuteras sprids snabbt i organisationen (Heide & Falkheimer, 2007). 

5.2.4 Förmedling av negativ information 

Heide & Falkheimer (2007) påvisar att det finns en tendens i många företag att information kan gå 

från medarbetare till chefer, men inte tvärtom. Om inte feedback når chefer och ledning så fattas 

beslut utifrån endast positiv information, vilket leder till att beslut inte blir optimala. 

Det är viktigt att inte vara förmanande när en medarbetare har gjort fel. När fel har begåtts är det 

viktigt att ge kritisk återkoppling, då det kan vara så att medarbetaren tror att hon har gjort rätt. Det 

är viktigt att inte ösa missnöje över medarbetaren utan istället försöka uppmuntra denne till att inte 

tappa arbetslusten (www.chef.se). 

Heide & Falkheimer (2007) framhåller också att chefer och ledning ofta också har svårt att leverera 

negativ information till medarbetare. När motvillighet till att förmedla negativ information uppstår så 

kan budskapet försenas, delegeras till någon annan eller förvanskas av den som ska förmedla det. 

Genom att chefer undviker interpersonella situationer, genom användning av t.ex. e-post, så kan 

missnöjet bland de drabbade bli större än vad det skulle blivit med direkt kontakt och personlig 

kommunikation. Ett begrepp som ligger nära till hands när det gäller negativ informationsförmedling 

är interaktionsrättvisa, vilket är kvaliteten på den interpersonella behandling som en individ får i en 

organisation. Begreppet består av två områden, informationsrättvisa och interpersonell rättvisa. 

Informationsrättvisa handlar om i vilken utsträckning individen får svar på frågor som ”Varför?” och 

”Varför just jag?”. Interpersonell rättvisa handlar om hur individer behandlas i organisationen (Heide 

& Falkheimer, 2007). 

Erikson (2008) menar att medarbetare och organisationer påverkas av samhällsförändringar. Den 

externa kommunikationen har de senaste tio åren utvecklats. Under denna period har den interna 

kommunikationen inte utvecklats lika mycket, vilket har bidragit till att kommunikationskulturen 

inom företagen har stannat upp. Det kan bero på att den villkoren för kommunikationen utanför 

själva arbetet har förändrats, det har blivit lättare att kommunicera externt, vilket har påverkat den 

interna kommunikationen. Författaren förklarar att det är fackliga organisationer som har fått axla 

ansvar när chefer inte har tid att kommunicera med medarbetare. För att nå framgång måste 

organisationer inte bara kommunicera externt utan en betydelsefull del av kommunikationen borde 

ske internt för att stärka företagets sammanhållning (Erikson, 2008).  

Varje medarbetare måste ses som en kugge i hjulet och en viktig resurs för kommunikationen. Vid en 

total ignorans av underrättelse, kommunikation, blir följden att ingen vet någonting, vilket i sin tur 

skulle leda till kaos och sannolikt en total kollaps av företaget eller organisationen. Erikson (2008) 

antyder att kommunikation mellan avdelningar och medarbetare i ett företag eller en organisation 

därför är nödvändig för dess fortlevnad. Det finns flera anledningar till att använda omfattande 

intern kommunikation (Erikson, 2008): 
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 Ge medarbetare överblick 

Beroende på den rådande personalomsättningen är det viktigt att använda kommunikation, 

framför allt då personalomsättningen är hög. När unga utexaminerade akademiker tar över 

jobb från lojala arbetare som går i pension krävs det ett visst mått av kvalitativ intern 

kommunikation redan från början. Det är således en förutsättning att ha kunskap om sin 

omgivning för att kunna göra sitt eget arbete på rätt sätt. Detta gäller inte bara mellan 

medarbetare utan också för organisationen som helhet gentemot omvärlden. 

 Skapa enighet om mål 

Genom ständig kommunikation och dialog inom organisationen blir det enklare att förenas 

under likadana tillvägagångssätt och samlas kring ett enhetligt mål (Erikson, 2008). 

 Ge bättre beslutsunderlag 

Erikson (2008) menar att vid en gedigen kommunikation och rätt informationsbehandling får 

medarbetare ökade kunskaper, vilket leder till större kompetens, vilket i sin tur leder till att 

det är lättare att fatta bra beslut. Den interna kommunikationens informationsbasering 

består inte enbart av utåtgående mål som marknad och konkurrenter, utan också interna mål 

och visioner som speglas i organisationens affärsstrategi, vilka är viktiga för formandet av 

företagets ansikte utåt. För att informationen ska förmedlas på rätt sätt måste det som ska 

sägas externt först förstås internt av de egna medarbetarna. Om budskapet om mål och 

vision inte har kommunicerats på rätt sätt, riskeras att när det når marknaden blir det en 

felaktig profilering. Erikson (2008) förklarar att ju fler personer som involveras i en dialog 

inom företaget, desto större är risken för olika uppfattningar och tolkningar av budskapet. 

Det är gestaltningen av dessa olika tolkningar av budskapet som når omvärlden. Eftersom 

kommunikation är en ständig process fram och tillbaka mellan toppen och botten av 

organisationen, finns det alltid risk att informationen snedvrids eller filtreras. Detta gör att 

det för de centrala delarna av organisationen blir svårt att identifiera vad som faktiskt når 

marknaden och hur det uppfattas av den som exponeras för detta.  

 Skapa motivation och vi-anda 

Grunden till ett bra arbetsklimat anses av Erikson (2008) vara en rätt utformad dialog. 

Överblick innebär för individen delaktighet i helheten, vilket leder till ökad motivation. 

Medarbetaren kan sätta sin egen roll i ett perspektiv där den bidrar till resultatet av 

slutprodukten. Slutsatsen är att det blir roligare att arbeta om kommunikationen är fri och 

öppen inom organisationen. 

 Underlätta samarbete 

Erikson (2008) betonar betydelsen av att ha ett fungerande informationssystem för kontakt 

mellan organisationens olika avdelningar. Han menar på att organisationer och företag 

tenderar att arbeta i projekt, nätverk och processer, vilket leder till att informationsspridning 

genom kommunikation är väldigt viktig för samarbetet mellan medarbetarna. 

 Motverka ryktesspridning 
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De flesta upplever utebliven kommunikation och information som irriterande och destruktivt 

inte bara för medarbetaren utan också för organisationen som helhet. Vid utebliven 

kommunikation och förståelse för andra och andras arbete börjar motivationen sjunka, vilket 

leder till att oro och osäkerhet infinner sig hos medarbetaren. När en organisation eller ett 

företag genomgår gedigna förändringar innebär det också ett ökat krav på kommunikation, 

vilket betyder att oro och osäkerhet ofta finns hos organisationer som har genomgått detta. I 

den allra svåraste graden kan verksamheten lamslås totalt vid utebliven eller ofullständig 

kommunikation (Erikson, 2008). 

 Underlätta delegering 

Erikson (2008) berättar att i en ständigt utvecklande företagsmiljö där centralism mer och 

mer splittras, framför allt för att utdragna beslutsprocesser inte hinns med, behöver 

organisationer och företag använda intern kommunikation för att förmedla mål och visioner 

men också för att delegera det dagliga arbetet.  

 Minska personalomsättning 

Det finns ett samband mellan personalomsättning och trivsel i en organisation eller företag, 

där faktorer som inverkar bl.a. är utrymme för egen utveckling och korrekt belöning spelar 

roll. För att reda upp och uppfylla kraven från medarbetare gäller det att ha en fungerande 

kommunikation. Kostnaden för personalomsättning kan i många fall vara hög och borde 

därför jämföras med utgifterna för införandet av ordentliga kommunikationsmedel för att 

skapa en konstruktiv dialog inom företaget (Erikson, 2008). 

 Underlätta rekrytering 

Erikson (2008) poängterar att en korrekt uppfattning och god Word of Mouth av företaget 

leder till ovärderlig informationsspridning. Den traditionella marknadsföringen når inte upp 

till samma nivå som förmedlad god uppfattning av de egna medarbetarna. Om rätt 

kommunikation föreligger kommer också de egna medarbetarna att besitta mer kunskaper 

och mer motivation till att förmedla en korrekt och positiv bild utåt av företaget. 

 Bidra till personlig utveckling 

Enligt Erikson (2008) består ett företag av två olika dimensioner. Den ena är de rent 

operationella målen som försäljning och avkastning, medan den andra berör 

personalutveckling. Det är viktigt att ge alla anställda meningsfulla uppgifter där de känner 

samhörighet med organisationen för att kunna utvecklas och deltaga i dennas utveckling. 

Kommunikation bidrar med kunskap som var och en själv inte besitter. 

 Skapa förändringskompetens 

Organisationer och företag befinner sig i en dynamisk värld. Kommunikation är ett sätt att 

underrätta medarbetare, vilket gör att det blir en gemensam förståelse för hur 

förbättringsarbetet måste fungera. Det blir också lättare för medarbetarna att arbeta med 

förändringar gentemot konkurrenterna (Erikson, 2008). 

 Nå bättre resultat/öka lönsamheten 
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Det har alltid varit svårt att mäta avkastning på intern kommunikation, men det kan delvis 

göras med hjälp av nyckeltal. Information får inte förekomma enbart som ett självändamål 

utan ska kontinuerligt fungera i företaget (Erikson, 2008). 

Peacock (2008) menar att en nyanställd från den så kallade Y-generationen kan sluta sitt jobb inom 

två månader om personen i fråga blir utesluten för beslutsfattande eller om dennes idéer ignoreras. 

Det handlar inte om hur snabbt de nyanställda kan anpassa sig till organisationen, utan hur 

organisationen kan anpassa sig till de nyanställda. I artikeln skriven av Peacock (2008) nämner Angela 

O’Connor att delegering av arbete borde vara en tvåvägsprocess mellan chef och anställd. O’Connor 

menar att det arbete en anställd gör inte ska vara begränsat av instruktioner, det ska istället vara 

fritt. Enligt O’Connor gör den anställde sitt arbete och får betalt därefter. En lista av saker som den 

anställde ska fullfölja kan då resultera i att individen blir begränsad. 

För att medarbetare på ett smidigt och anonymt sätt ska kunna kommentera beslut och andra saker i 

organisationen har Reynolds introducerat Web 2.0-teknologin som är ett system som uppmuntrar 

medarbetare att vara aktiva i organisationen. Genom denna teknologi har Reynolds också 

introducerat en blogg där medarbetare helt anonymt kan kommentera och ge feedback. Reynolds 

antyder att det kan vara obehagligt att få negativa kommentarer, men han menar att så länge 

medarbetare tycker det är bra att kunna kommentera något så är det värt det (Peacock, 2008). 

O’Connor menar också att det handlar om att organisationer måste anpassa vilka metoder som 

lämpar sig bäst för deras anställda. Hon fortsätter med att betona att kommunikation i en 

organisation aldrig kan bli överflödig (Peacock, 2008). 

 

5.3 Egna reflektioner 
 

Det finns tydliga motiv till att företag borde ha en fullt fungerande kommunikation, främst för att 

främja organisationens inre välmående, men också för att stödja alla sektioner i organisationen, 

vilket leder till ökad lönsamhet. Kommunikation behövs, vilket också teorin påpekar, för att de olika 

organisatoriska enheterna liksom personerna inom dessa enheter ska kunna förstå varandra och byta 

ut dyrbar information. Det understryker Hans när han säger: ”Om jag inte har med allihop, så vill jag 

ändå ha gett dom en chans att vara med så det inte blir så att halva verkstaden är mot och man inte 

vet om det, utan man ska veta att de är emot och att man fattar ett beslut mot halva verkstaden – 

för det kan man ju vara tvungen att göra.” För Växeln AB innebär kommunikation en viktig del av det 

dagliga arbetet och genom kontinuerliga uppföljningar av de principiella metoderna kan företaget 

förbättras väsentligt. 

I Växeln AB finns en tydlig hierarkisk kommunikation där medarbetare mer eller mindre tvingas 

kommunicera med de övre skikten av hierarkin. Kommunikationen är dock bristfällig, bland annat är 

de tydliga målen och syftena med arbetet inte kommunicerade på rätt sätt. Vi anser att det borde 

finnas klara uppsatta mål om hur en organisation ska styras, dessutom ska dessa kommuniceras ut till 

medarbetarna på ett tydligt sätt, precis som Heide & Falkheimer (2007) betonar. Växeln AB är än så 

länge ett litet företag där det borde vara lätt för hierarkisk, medie- och informell kommunikation att 

fungera. Efter våra empiriska studier har vi insett att så inte är fallet, dvs. att det är komplexare i 
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verkligheten. Genom observation har vi insett att informell kommunikation är bra och löser ganska 

många problem, det är bland annat mycket prat och diskussioner i fikarummet. 

Mediekommunikation är mest bristfällig på grund av kontoret i Finland. Växeln AB har utformade 

system för hantering av fakturor, reseräkningar och andra ekonomiska dokument, men dessa system 

krånglar, mycket beroende på kontoret i Finland. Det är nämligen så att vissa system inte är 

kompatibla med systemen i Finland, vissa är till och med på finska och innebär därför ytterligare 

problem för Växeln AB i Göteborg.  

I empirin klargör flera personer tydligt att trots att kommunikationen inte alltid fungerar är det en 

bra stämning på Växeln AB. Det tyder enligt oss på att den informella kommunikationen fungerar 

som den ska. Genom observation som vi genomfört har vi noterat att det är bra atmosfär i fikarum 

och i korridorerna. Teorin (Heide & Falkheimer, 2007) menar att den informella kommunikationen 

fyller de luckor som lämnas av den hierarkiska kommunikationen och mediekommunikationen, vilket 

den också gör i Växeln AB. I Växeln AB förekommer det ofta mycken kommunikation utanför de 

mediekommunikationskällor som finns, därför kan problem lösas tämligen enkelt. Det bästa vore helt 

enkelt om Växeln AB kunde omarbeta den hierarkiska kommunikation så att så få problem som 

möjligt uppstod från början, därmed skulle också mediekommunikationen behöva förbättras. 

Mediekommunikationens största problem är i Växeln AB att det är problem med systemen i Finland, 

vilket också gör att det uppkommer problem på kontoret i Göteborg. 

Det finns flera exempel i empirin som tyder på att det finns bristfälligheter vid uppmärksamhet av 

förslag och andra anmärkningar som kommer från medarbetare på golvet till dem som är högre 

uppsatta. Ovanstående problem pekar bland annat Nils på när han säger att ” Vi kan komma med alla 

åsikter, de går in i en mjuk gummivägg, kommer tillbaka och ramlar ner”. I Växeln AB avspeglas detta 

som ett stort problem från golvet medan det verkar finnas en allmän uppfattning om att den är bra 

av dem som är högre uppsatta. Det finns alltså en tydlig negligering av existerande problem, eller ett 

outrett problem, som ledningen inte är medveten om. 

Bland annat påpekar Johan att det finns en tendens att bli felaktigheter i kommunikationen så fort 

det är överbelastning på någon del av avdelningarna. Den bristfälliga kommunikationen som uppstår 

är inte på något sätt konstig, då de som arbetar på den drabbade avdelningen måste se till att de 

utför jobbet och prioriterar således annat framför att få en god kommunikation. Egentligen borde de 

dock veta vad det innebär att utesluta en god kommunikation; för fokuserar man på något annat så 

innebär det indirekt att det påverkar arbetet, vilket betyder att god kommunikation leder till mindre 

överbelastning från början. Att god kommunikation, på alla plan (hierarkisk, medie- och informell 

kommunikation), fungerar är viktigt, då det är grunden för Växeln AB:s behandling av såväl interna 

problem som kunder. 

Britta menar att det bland vissa individer inom Växeln AB finns ett problem i att olika komplikationer 

som uppstår ska gnetas för mycket. Britta tycker att det räcker med att höra att ett problem uppstått 

en gång, kanske inte ens det, då hon säger att man mycket väl är medveten om att vissa problem har 

uppstått. Britta brukar ibland få feedback som låter något i form av ”Ja, det var bra, men...”. På 

Växeln AB finns alltså en motvillighet att höra negativa saker, vilket också Heide & Falkheimer (2007) 

uppmärksammar, något som inte förbättrar chefers möjligheter till att förmedla negativa 

upplysningar till medarbetare. Det bildas då en osäkerhet som är svår att eliminera, trots att chefer 

har all makt över medarbetare. Vi anser att det är lätt att tyda om det finns motvillighet för att ta till 
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sig kritik. Direkt eller indirekt påverkas medarbetare och inte minst chefer av det rådande 

arbetsklimatet.  

Inom Växeln AB finns det en välvillighet att hjälpa varandra, det påpekas främst då många instämmer 

att allt löser sig till slut och menar på att individer inom organisationen vill hjälpa varandra och göra 

ett så bra jobb som möjligt. Denna arbetsmiljö är en positiv aspekt som Växeln AB ska föra vidare, 

men det får inte påverka arbetet så att det stjälper medarbetares ursprungliga arbetsuppgifter. Just 

nu blir det ofta att mycket av arbetet lastas över på personer som redan har väldigt mycket att göra. 

Det är då det skapas förskjutningar i arbetsgången så att det inte går att arbeta på ett korrekt sätt 

utan att det blir förstoppningar på de olika avdelningarna. I Växeln AB är det enligt informanterna en 

bra arbetsmiljö och det finns alltid någon att vända sig till när problem uppkommer.  

 

 

Figur 8 Kommunikationsmodell I Växeln AB. 

Egen tolkning av kommunikationen i Växeln AB. 

Figur 8 är en överblick över hur kommunikation fungerar och vad det leder till för Växeln AB. Chefer 

och ledning kommunicerar med medarbetare på golvet och övriga medarbetare genom hierarkisk 

kommunikation och mediekommunikation. Det tomrum som den hierarkiska kommunikationen och 

mediekommunikation lämnar innebär ett stopp i informationsflödet som påverkar slutprodukten. 

Om Växeln AB hade haft en väl fungerande hierarkisk kommunikation och mediekommunikation 

hade kommunikationsflödet gått direkt till slutprodukt enligt de blå pilarna. Då inverkar enbart en 

marginell del av informell kommunikation. Innan slutprodukten är nådd inverkar informell 

kommunikation, som i praktiken är möten i korridorer, prat i fikarum och resterande kommunikation. 

För Växeln AB är informell kommunikation en viktig del, då den medverkar i att fullgöra 

slutprodukten så att den når en nivå som är önskvärd av ledning och kunder. Modellen visar att ju 

mer som fullföljs i hierarkisk kommunikation och mediekommunikation, desto mindre behöver 

informell kommunikation täcka upp. Tack vare att det som förmedlas genom hierarkisk 
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kommunikation och mediekommunikation är ett tydligt budskap och anpassat efter medarbetarna i 

Växeln AB, så kan en bättre effektivitet uppnås. 

Genom observation och intervjuer har vi kommit fram till att det är för många luckor i 

kommunikationen, då främst förståelsen av att ha ett fungerande rapportsystem. Empirin pekar på 

att medarbetare på golvet inte till fullo inser vikten av att ha ett bra rapportsystem som fungerar, 

vilket kan bero på att de nuvarande mediekanalerna (mediekommunikationskanalerna) inte är 

intakta. I grund och botten är problemet att mediekanalerna inte fungerar, vilket i sin tur påverkar 

omdömet hos medarbetarna. Mediekanalerna och den hierarkiska kommunikationen kan bestå av e-

post eller andra rapportsystem och inverkar då på omfattningen av den informella 

kommunikationen. Den informella kommunikationen får då fler luckor, kommunikationsområden, att 

bearbeta. Den informella kommunikationen är inte enbart dålig. Heide & Falkheimer (2007) menar 

att vid förmedling av negativ information kan budskapet förvanskas eller inte vidarebefordras alls. 

Förmedling av negativ information är något organisationer i allmänhet behöver arbeta med och 

Växeln AB i synnerhet. För att en process som blivit avbruten av ett fel ska kunna återhämta sig krävs 

att förmedling av negativ information sker på ett snabbt och smidigt sätt.  

Kommunikation är något alla organisationer kan förfina. David är medveten om att organisationen 

kan förbättras när det kommer till kommunikation då han yttrar ”Något som alltid måste förbättras i 

alla företag, kommunikation, för det brister ju alla i på det ena eller andra sättet. Men jag tycker 

ändå att det fungerar bra här i Göteborg”.  Det är viktigt att arbeta med kommunikation då det ger 

medarbetare inblick i organisationen och skapar enighet och medvetenhet kring uppsatta mål 

(Erikson, 2008). Erikson (2008) betonar också vikten av att ha en fungerande intern kommunikation 

då det bidrar med att underlätta samarbete och underlag för beslut. Bland annat Nils påpekar att 

medarbetare skulle uppskatta en fungerande kommunikation där samarbetet fungerar och feedback 

förekommer. Som det är nu så får inte alla reda på allt som händer i organisationen, vilket kanske 

inte begärs, men David hävdar att han har koll på det mesta som går genom organisationen, medan 

Nils säger att de ibland tar beslut själva utan att samverka med ledning eller chefer. 

När en fungerande kommunikation har uppnåtts, menar Erikson (2008) att det kommer att leda till 

underlättad delegering, minskad personalomsättning, bidra till personlig utveckling och ökad 

lönsamhet. När en medarbetare fått inblick i organisationen blir det lättare för chefer att delegera 

och för medarbetaren att ta till sig, vilket gör att medarbetaren trivs och personalomsättningen 

minskar. I en sund organisation betyder detta också att mer intresse kommer från medarbetaren, 

vilket bidrar till ökad personlig utveckling och så småningom ökad lönsamhet. 

Förändringskompetens, som Erikson (2008) menar, är en av de viktiga punkterna när det gäller intern 

kommunikation för att organisationen ska utvecklas. När organisationen modifierar sin 

kommunikation kommer det att leda till att dessa ovan nämnda punkter utvecklas och 

organisationen som helhet fulländas. 

Erikson (2008) menar att om en organisation har en väl fungerande inre kommunikation kommer det 

att skapa motivation för medarbetarna. Medarbetare uppmuntras till att bli mer sociala, vilket leder 

till att de blir mer motiverade och angelägna att deltaga i företagets beslut. Angela O’Connor, i 

Peacock (2008), betonar också att det är viktigt med kommunikation i företag då medarbetare kan 

avsäga sig sin tjänst vid utebliven kommunikation. Det är därför viktigt för organisationer att 

iscensätta goda kommunikationskanaler. 
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6. Slutsatser  

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att försöka ge rekommendationer inom de 

problemområden som personalen på fallföretaget Växeln AB anser ha de bästa 

förbättringspotentialerna. I det här kapitlet ska uppsatsens författare dra de slutsatser 

som de har kommit fram till samt beskriva för fallföretaget hur de ska gå tillväga för att 

lyckas med implementeringen.  

6.1 Information 
På Växeln AB råder i dagsläget problem vid informationsöverföringen. Eftersom rutiner och processer 

är starkt relaterade på företaget, anser vi att det är viktigt för personalen att förstå hur helheten 

fungerar och hur deras arbete påverkar medarbetarna. De nedskrivna tillvägagångssätten följs ej, 

något som skapar problem och brister när information skall förmedlas genom företaget. De många 

och svårarbetade systemen på Växeln AB är tidskrävande och bidrar till att slarv och fel uppkommer 

och följer med i processkedjan. Problemen med de svårarbetade systemen är besvärligare att lösa då 

det är moderbolaget i Finland som har en avgörande roll i systemens utformning.  

I och med de svårarbetade systemen blir informationen som flödar utifrån systemen ibland bristfällig 

i processerna, vilket påverkar Växeln AB i sin helhet. Tidsbristen leder till enhetsomfördelning av 

arbete. Till följd av de svårarbetade systemen, förståelsebristen för helheten och de bristande 

rutinerna påverkas vissa processer mer än andra. En process som påverkas är rapportgången, vilken 

genomsyras av fel och problem på grund av informationsbrist och rapportens utseende.  

6.2 Förslagshantering 
De slutsatser vi kommer fram till vad gäller förslagshanteringen är att företag bör ha ett klart och 

tydligt system för hur förslag som kommer in till de olika ansvariga cheferna och ledningen  

behandlas. Förslagen bör dokumenteras, systematiseras och behandlas på ett sådant sätt att 

förslagslämnarna uppmuntras till att komma med fler förslag framöver. För att organisationen ska bli 

mer lärande krävs det dessutom att ledningen är mer lyhörd och inte motarbetar förslag innan dessa 

har genomgått en analys och övervägande som ligger i tiden. På det sättet kan Växeln AB bli en mer 

informationsrik arbetsplats både för medarbetare och för ledning.  

6.3 Kommunikation 
Kommunikation består av tre viktiga delmoment: hierarkisk kommunikation, mediekommunikation 

och informell kommunikation, vilka verkar med varierande effekt. Växeln AB har idag en bristfällig 

kommunikation där alltför mycket av kommunikationsflödet sker genom informell kommunikation. 

På sikt tenderar detta att urholka Växeln AB som organisation, vilket betyder att arbete överflyttas 

från sin ursprungliga placering, alltså att medarbetare får utföra någon annan medarbetares arbete. 

För en växande och lärande organisation där olika medarbetare kan utvecklas att verka aktivt för ett 

enstämmigt arbetssätt krävs ett fungerande kommunikationssystem, där uppsatta riktlinjer för 

arbetet efterföljs. Kommunikation bygger också på förståelse av andra individer, där gemensamma 

mål är uppsatta för att främja kunden och i slutändan företagets lönsamhet.   
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6.4 Rekommendationer 
Vi rekommenderar Växeln AB att för att förbättra de områden vi har belyst bör de konstruera en 

förslagsmall som är lättillgänglig och enkel att arbeta efter, till exempel den i kapitel 4. I mallen ska 

det framgå vem som lämnat in förslaget, vem som har tagit emot det, en problembeskrivning, ett 

lösningsförslag samt ett datum då frågan ska vara utredd.  

Växeln AB kan genom att skrivna ner rutiner, tillvägagångssätt och arbetsinstruktioner effektivisera 

och utföra arbeten på ett likvärdigt sätt. Om medarbetarna följer instruktionerna bör även fel 

motverkas, och vid akut tidsbrist menar vi att arbeten skall kunna förflyttas mellan vissa medarbetare 

utan att informationsöverföringen behöver bli lidande. Företaget bör även ändra utseendet på 

rapporterna och ge dem en utformning med begränsade möjligheter till att göra fel. 

Informationsöverföringen kan då säkerställas på ett mer tillförlitligt sätt. Ett enkelt, men fullt 

användbart, komplement till rapporterna skulle kunna vara en inspelad ljudfil där serviceteknikern 

eller annan involverad personal får ge en kort muntlig beskrivning av arbetssituationen och 

arbetsmomentet. 

Växeln AB bör för att stärka den inre kommunikationen agera tydligt och bestämt. Företaget måste 

därför arbeta aktivt med att få alla involverade personer att förstå innebörden av direktiv och 

tillrättavisanden. Vi föreslår att det veckovis hålls möten där allt arbete som ska utföras diskuteras. 

På så sätt blir organisationen mer strukturerad och den hierarkiska kommunikationen och 

mediekommunikationen fungerar mer korrekt, vilket ger upphov till färre feltolkningar och därmed 

också färre misstag. Den bra arbetsmiljön är en viktig del av den informella kommunikationen som 

fungerar bra på Växeln AB, något de borde ta med sig och hålla på en rimlig nivå även i framtiden när 

förbättringsarbeten ska utföras. 

Vidare gäller det för Växeln AB att eliminera de hierarkiska motsättningar som empirin bevisar finns 

inom företaget. Förutsättningen till att förbättringsarbete och vanligt arbete ska kunna fortgå utan 

problem är att det inte finns några motsättningar redan före. Chefer måste inse att de är chefer och 

behandla medarbetare med respekt, men ändock vara tydliga i sina befogenheter. Medarbetare 

måste inse att de har makthavare över sig som har reell makt som påverkar kommunikationen i form 

av hierarkiska innebörder.  

För Växeln AB är det viktigt att informera personalen hur deras arbete påverkar medarbetarna och 

organisationen. Att inpränta en större förståelse för vad kedjeprocessens eventuella fel medför kan 

vara av stor nytta för företaget, anser vi. Lösningen på problem kring bristfällig information och 

kommunikation anser vi kan lösas med hjälp av möten där problemen förklaras skriftligen och 

muntligen för personalen. Det första mötet bör involvera samtliga medarbetare, eftersom problem 

oftast berör hela processkedjan. Medarbetarna bör på första mötet tillsammans bestämma en 

ansvarsfördelning där det skall framgå vem som ska göra vad och på vilket sätt rutinmässigt arbete 

ämnas bli utfört. Instruktioner och förklaringar till hur information på enklaste sätt inhämtas bör 

förmedlas skriftligt till de anställda. Vi vill poängtera vikten av att personal som är involverad i en 

process arbetsgång skall få vara med om att utveckla rutinerna kring processarbetsgång då de 

besitter stor kunskap om hur arbetet sker, vare sig det rör sig om information eller kommunikation. 

Lösningsförslag bör skrivas ner, delas ut och vara tillgängliga för samtliga medarbetare.  
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Efter en tid, lämpligen ett par veckor, bör ett uppföljningsmöte hållas. På mötet skall representanter 

från samtliga enheter deltaga och personalen bör diskutera hur de nya rutinerna och förslagen har 

bemötts reellt i verksamheten. Och frågan man ställer: ”Har det blivit någon förbättring eller är det 

fortsatt oförändrat?” Om ingen förändring har skett, bör en utsedd grupp utreda varför situationen 

ser ut som den gör. Uppföljningsmöten bör hållas en gång i månaden ungefär. I framtiden kan även 

nyinkomna förslag diskuteras på dessa möten.  

Viktigt att påpeka är att det gäller att applicera befintliga teorier på sitt företag, på rätt sätt. De 

befintliga teorier som finns är inte på något sätt en norm som gäller för alla företag, även om en del 

företag är väldigt lika rent utseendemässigt, så skiljer det ofta mycket organisationsmässigt. Till 

exempel kan företag verka inom samma bransch men arbeta utifrån andra förutsättningar och mot 

egna mål.  

Vi är medvetna om att åtgärderna är tidskrävande, men i slutändan menar vi att stora besparingar 

kommer att ske samtidigt som arbetet blir mer effektivt. 

Om fallföretaget följer dessa rekommendationer anser uppsatsens författare att de problem som 

existerar inom företaget kan minimeras och produktiviteten att öka.  

6.4.1 Generaliserbarhet 

Vi anser att företag med liknande förutsättningar och problem som Växeln AB kan ha nytta av att 

förbättra sina rutiner vad beträffar information, förslagshantering och kommunikation. Trots att 

företag skiljer sig åt menar vi att det är fler företag än fallföretaget som bör fokusera mer på 

förbättringsarbeten.  Genom analys av empiri och teoretiskt material har den bild som förmedlas i 

uppsatsen bidragit till slutsatsen. Det är upp till läsaren att tolka och eventuellt generalisera 

uppsatsens synpunkter och teorier eller att göra paralleller till andra situationer i likartade företag. 

6.4.2 Vidare forskning 

Framtida studier borde behandla och analysera moderbolaget i Finland och belysa vad de har för 

trögheter i sina processer. Resultatet i de studierna bör vara till nytta för fallföretaget Växeln AB i 

denna uppsats.  
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