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Förord    
 
Tack till Företaget AB som gjort det möjligt för mig att genomföra studien i denna uppsats. 
Det har varit ett givande och roligt arbete, där ni som deltagit från Företaget AB bidragit 
med professionalism och entusiasm. Jag vill också tacka min handledare Magnus Svensson 
för stöd och uppmuntran under arbetet med denna uppsats. 
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till familj, vänner och studiekamrater som med 
uppmuntran, engagemang och stort tålamod stöttat mig.  
 
 

Stockholm 17 juni 2009 
Katarina Svender 
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Sammanfattning    
Det finns många små företag i Sverige. Dessa små företag bidrar till sysselsättning och nyskapande 
och är därför viktiga för samhällsekonomin. Till skillnad mot stora företag tenderar små företag att 
i mindre omfattning aktivt bedriva offensiv kvalitetsutveckling, vilket bland annat beror på skilda 
förutsättningar avseende resurser. Många verktyg inom kvalitetsutveckling är dessutom skapade 
och anpassade för stora företag, vilket leder till att små företag upplever dem för omfattande och 
komplexa. Utvärderingsverktyget Språngbrädan är utvecklat i syfte att vara mer anpassat till små 
företag. Eftersom det bland de små företagen finns en stor andel företag med ingen eller ett fåtal 
anställda, så kallade mikroföretag, kändes det intressant att studera hur Språngbrädan passar ett 
sånt företag. 
 
Syftet med denna studie var att studera tillämpbarheten av utvärderingsverktyget ”Språngbrädan” 
vid självutvärdering i ett mikroföretag med ingen eller ett fåtal anställda samt att studera företagets 
värderingar, gentemot värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling och baserat på en 
kundundersökning se hur företagets kunder uppfattar företagets värderingar. Studien 
genomfördes med kvalitativ metod i form av en fallstudie där ett litet företag, Företaget AB, med 
hjälp av Språngbrädan genomförde en självutvärdering. Parallellt med det genomfördes även med 
kvalitativ metod en kundundersökning avseende Företagets värderingar och kundnöjdhet i syfte 
att ta reda på hur väl Företaget ABs värderingar överensstämmer med värderingarna inom offensiv 
kvalitetsutveckling och självutvärdering. Efter genomförd självutvärdering utvärderades huruvida 
självutvärderingen med Språngbrädan uppfyllt sitt syfte eller inte, samt några andra viktiga 
aspekter vid val av ett utvärderingsverktyg. Kundundersökningen visade att de av Företaget AB 
fastställda värderingarna till stor del genomsyrar verksamheten och är i linje med värderingarna 
inom offensiv kvalitetsutveckling. Resultatet visade att Språngbrädan till stor del kan tillämpas i 
mikroföretag. Det finns dock delar som med fördel skulle kunna anpassas för denna typ av företag, 
till exempel delar som handlar om medarbetare.  
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Abstract  
There are many small companies in Sweden. These small companies contribute to employment 
and innovation and are therefore important for the society. In difference to large companies, small 
companies in much less extent tend to actively pursue total quality management, which among 
other things are due to different conditions concerning resources. Many models within the quality 
development are also created and adjusted to fit large companies, which results in that small 
companies perceive them extensive and complicated. The self-assessment model Springboard was 
developed to be a more adjusted model for small companies. Since it among small companies 
exist a large amount of companies with none or only a few employees, so called micro-companies, 
it seemed interesting to see how the Springboard would fit such a company.  
 
The purpose of this study is to study the possibility to apply the self-assessment model 
Springboard in a self–assessment in a micro-company with none or only a few employees. 
The purpose is also to study the company values, towards the values within total quality 
management, and, based on a customer survey, find out how the customers see the company 
values. The study was accomplished by using a qualitative method, in terms of case study, 
where a small company, Företaget AB, by the help of the Springboard carried out a self-
assessment. In parallel, also by using a qualitative method, a customer survey was carried 
out regarding the company values and customer satisfaction. The purpose of the customer 
survey was to assess how well the values of Företaget AB correspond with values within 
total quality management and self-assessment. After the accomplished self-assessment and 
customer survey, an evaluation was done, whether the self-assessment done by using the 
Springboard fulfilled its purpose or not, together with evaluating a few other important 
aspects when choosing a model for self-assessment. The customer survey showed that the 
values of Företaget AB to large extent imbue the business and correspond to the values 
within total quality management. The result showed that the Springboard to large extent is 
applicable in a micro-company. There are however some areas, which could be a more 
adjusted model for this type of company, for example the area of Employee commitment. 
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1 Inledning 
Globaliseringen och den ökade konkurrensen medför att det ställs högre och högre krav på 
företag när det gäller deras strävan att möta sina kunders behov, krav och förväntningar. För 
att kunna leverera produkter eller tjänster som motsvarar, och helst överträffar, kundernas 
krav och önskemål krävs det att företag och organisationer eftersträvar kvalitet och att 
ständigt utvecklas och förbättras (Hellsten, 1999). Att arbeta med kvalitet är enligt Bergman 
& Klefsjö (2007) en förutsättning för att kunna bedriva en långsiktigt lönsam verksamhet. 
Såväl Bergman & Klefsjö (2007) som Sörqvist (2004) redogör för några studier som visar att 
det finns ett samband mellan kvalitetsutveckling och lönsamhet och menar att kvalitets-
arbete ökar förutsättningarna för företag att hänga med i den allt snabbare förändringstakt 
som idag råder när det gäller till exempel produktutveckling. Ett kvalitativt arbete kan enligt 
samma författare också bidra till en högre produktivitet och till lägre kostnader om de så 
kallade kvalitetsbristkostnaderna sänks. 
 
Sörqvist (2004) beskriver hur kvalitet varit önskvärt i alla tider och hur arbetet med kvalitet 
har utvecklats under åren. Sörqvist (2004) anser att utvecklingen inom kvalitetsområdet 
resulterat i att det idag finns ett antal arbetssätt och verktyg lämpade för implementering, 
upprätthållande och utveckling av kvalitet i organisationer. Bergman & Klefsjö (2007) menar 
att det handlar om ett förebyggande, systematiskt och ständigt pågående arbete bestående 
av värderingar, arbetssätt och verktyg. För att uppnå positiva effekter med kvalitetsutveck-
ling måste företagen enligt Sörqvist (2004) skaffa sig kompetens och insikt om kvalitets-
området och välja arbetssätt och verktyg som passar det egna företaget 
 
Enligt Hellsten (1999) är kvalitetsutveckling ett arbete som börjar och slutar hos kunderna. 
Även Bergman & Klefsjö (2007) menar att kvalitetsutveckling ska ske med fokus på att 
tillgodose företagets kunder, det ska även ske i syfte att säkerställa bra resultat och för att 
underlätta det löpande kvalitetsarbetet. Sörqvist (2004) betonar vikten av kundfokus och 
förståelse för kundernas behov och förväntningar, vilket medför att kvalitetsarbetet måste 
omfatta att identifiera dels vad kunderna upplever och önskar dels hur nöjda respektive 
missnöjda kunderna är. Värderingen ”kunden i centrum” (Bergman & Klefsjö, 2007) 
alternativt benämnd ”kundfokusering” (Hellsten, 1999) ses av dessa författare som en central 
värdering inom kvalitetsutveckling. Söderlund (2000) menar att företag som fokuserar på att 
göra kunderna nöjda därigenom valt ett tillvägagångssätt som ökar förutsättningarna för 
framgång. Kundtillfredsställelse beskrivs av Söderlund (2000) som kundernas subjektiva 
upplevelse av något. För att kunna öka kundtillfredsställelsen, det vill säga för att kunna 
göra kunderna mer nöjda, behöver företaget veta vilka faktorer som påverkar 
kundtillfredsställelsen. Ett sätt att ta reda på vad kunderna tycker är att genomföra 
kundmätningar och kundundersökningar avseende till exempel hur kunderna uppfattar 
företaget, kundattityder, kundbeteenden eller kundeffekter (Sörqvist, 2004).  
 
Det finns, som tidigare beskrivet, flera fördelar med att arbeta med kvalitetsutveckling. 
Bergman & Klefsjö (2007) beskriver att det, för att uppmuntra företag att arbeta med kvalitet 
och kvalitetsutveckling, tagits fram olika typer av kvalitetsutmärkelser. Ett exempel på 
kvalitetsutmärkelse är ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet”, framtagen av SIQ Institutet för 
Kvalitetsutveckling. Sörqvist (2004) beskriver att dessa kvalitetsutmärkelser i många fall har 
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haft en positiv inverkan genom att de fungerat som förebild för framgångsrikt kvalitets -och 
förbättringsarbete. En förutsättning för att kunna bedöma om ett företag ska erhålla en 
kvalitetsutmärkelse är enligt Bergman & Klefsjö (2007) att utvärdera företagets verksamhet. 
Utvärderingen görs gentemot en för utmärkelsen fastställd modell i syfte att se hur 
företagets kvalitetsarbete är i förhållande till kraven för kvalitetsutmärkelsen. Utvärdering 
kan även användas som ett internt arbetssätt för att ge företaget en bild av nuläget i 
förhållande till de mål som fastställts av företaget själv, avseende till exempel företagets 
kunder, och därigenom visa vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas. Utvärderingen 
kan göras av såväl en extern part som av företaget själv, det sistnämnda benämns av bland 
annat Klefsjö (1999) som självutvärdering. Hellsten (1997) beskriver självutvärdering som ett 
sätt att utvärdera ett företag gentemot en modell inom kvalitetsutveckling. Syftet med att 
göra en självutvärdering är enligt Klefsjö (1999) att ta reda på, mäta och utvärdera, i vilken 
omfattning de i offensiv kvalitetsutveckling ingående värderingarna bidragit till att skapa en 
kultur i det egna företaget. En självutvärdering visar även hur kvalitetsarbetet bedrivs i ett 
företag, företagets styrkor och förbättringsområden. 

1.1 Problembakgrund 
Enligt Hellsten (1997) finns det ett större intresse för kvalitetsutveckling i stora företag 
jämfört med små företag. Studier visar att stora företag i större utsträckning använder 
arbetssättet självutvärdering. Hellsten (1997) menar att en orsak till att små företag inte 
använder självutvärdering kan vara det omfattande och komplicerade arbete som en 
självutvärdering innebär. Ett litet företag har mer begränsade resurser, både finansiellt och 
organisatoriskt, vilket kan medföra att kvalitetsarbetet måste hanteras parallellt med övriga 
arbetsuppgifter och att det tar längre tid att uppnå önskade resultat. Hellsten (1997) skriver 
vidare att ett litet företag även kan sakna kunskap inom kvalitetsutveckling och därför ha 
svårigheter med att förstå det språk som används.  
 
Enligt Deleryd, Garvare, Hellsten och Klefsjö (1999) finns det inte någon enhetlig definition 
av vad som är ett litet företag. Ett sätt är att definiera ett företags storlek kan vara utifrån 
antalet anställda, där Storey (1994, refererad i Deleryd et al. 1999, s 162) återger att 
Europeiska kommissionen benämner företag med 10-99 anställda som små företagoch 
företag med 0-9 anställda som mikroföretag.  
 
Det finns många företag, utan eller med endast ett fåtal anställda. En rapport som riksorgani-
sationen ”Företagarna” med hjälp av SCR (Centrala Företags- och arbetsställeregister, 2007) 
tagit fram i december 2008 visar att det år 2007 i Sverige totalt, exklusive jordbruk, fanns 746 
560 företag, varav ca 99,2% av dessa (740 452 företag) sysselsatte färre än 50 anställda. 
Rapporten visar vidare att det fanns 201 935 företag med 1-9 anställda som sysselsatte 580 
500 personer samt 506 450 soloföretag, det vill säga företag utan anställda, som sysselsatte 
383 306 personer. Nedan i tabell 1 sammanfattas Sveriges företagsstruktur 2007 baserat på 
informationen från Företagarna, kompletterad med benämningar i enlighet med Europeiska 
kommissionen:  
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Tabell 1 Sveriges företagsstruktur (informationen tagen från Företagarna, 2008, Fakta om små och stora företag, s 3 
samt från Europeiska kommissionen (EC), http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm).  
 

Antal anställda / 
företag  

Antal 
företag 

Andel 
företag 

Antal 
sysselsätta 

Andel 
sysselsatta 

Benämning enl Europ 
Kommission 

0 506 450 67,84% 383 306 12,84% 
1-9 201 935 27,05% 580 500 19,45% 

Mikroföretag 

Totalt 0-9 708 385 94,89% 963 806 32,29%  
10-49 32 067 4,30% 620 538 20,79% Små företag 

Totalt 0-49 740 452 99,19% 1 584 344 53,08%  
50-249 5 128 0,69% 494 266 16,56% Medelstora företag 
250-499 535 0,07% 182 673 6,12% 
500- 445 0,06% 723 491 24,24% 

Stora företag 

Totalt 50 - 6 108 0,82% 1 400 430 46,92%  
TOTALT 746 560 100% 2 984 771 100%  

 

1.2 Problemställning 
Hillary (refererad i Garvare, 2002, s 7) uttalar att små och medelstora företag är den mest 
viktiga sektorn för samhällsekonomin, detta eftersom de skapar arbetstillfällen, också i 
konjunkturmässigt sämre tider, samt bidrar med innovationer och nytänkande. Enligt Taylor 
(refererad i Hellsten, 1997, s 2) kan arbetssättet självutvärdering bidra till framgång även i 
små företag. Rapporten som Företagarna tagit fram för 2007 visar som tidigare nämnt att ca 
94,9% av alla företag i Sverige, exkl jordbruk, har färre än 10 anställda. Att många av dessa 
så kallade mikroföretag, på grund av tidigare nämnda skäl såsom till exempel begränsade 
resurser, inte bedriver en mer aktiv kvalitetsutveckling idag samtidigt som de bör gynnas av 
att göra det bör tyda på att det endera finns behov av mer information om fördelarna med 
att bedriva kvalitetsutveckling alternativt att det finns ett behov av mer anpassade arbetssätt 
och verktyg för företag med denna storlek. Utvärderingsverktyget Språngbrädan 
utvecklades av Hellsten (1997) i syfte att underlätta självutvärdering för företag med 
begränsade resurser.  
 
Baserat på de skilda förutsättningarna mellan stora och små företag, det stora antalet 
mikroföretag samt antalet sysselsatta i dessa, vore det intressant att se hur ett befintligt 
utvärderingsverktyg för självutvärdering fungerar i ett mikroföretag. Det vore därför 
intressant att studera verktyget Språngbrädans tillämpbarhet i ett mikroföretag, som inte har 
någon anställd eller endast ett fåtal anställda.  
 
Framgångsrik kvalitetsutveckling beskrivs av många författare som ett systematiskt och 
kontinuerligt arbete bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg. Värderingarna, såsom 
till exempel kundfokusering, är därmed en viktig förutsättning för att lyckas. En studie av en 
självutvärdering genomförd med verktyget Språngbrädan bör därför även omfatta företagets 
värderingar, dels att värdera huruvida företagets värderingar överensstämmer med 
värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling, dels hur företagets kunder uppfattar 
företagets värderingar (genomsyrar dessa verksamheten). För att kunna värdera det 
sistnämnda, hur företagets kunder uppfattar företagets värderingar, bör en 
kundundersökning genomföras. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera tillämpbarheten av utvärderingsverktyget ”Språng-
brädan” vid självutvärdering i ett företag som har inga eller endast ett fåtal anställda (denna 
typ av företag benämns mikroföretag, se kapitel 1.1 Problembakgrund). Studien omfattar att 
studera företagets värderingar, gentemot värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling 
och baserat på en kundundersökning se hur företagets kunder uppfattar företagets 
värderingar. 
 
Inom ramen för syftet vore det intressant att beakta aspekten ledare-medarbetare. Eftersom verk-
tyget Språngbrädan förutsätter att företaget har ledare och medarbetare, hur fungerar Språng-
brädan när det inte finns någon medarbetare i företaget, till exempel i ett enmansföretag, eller när 
företaget endast har några få medarbetare? En annan intressant aspekt att ta med sig i studien är 
relationen mellan ett litet företag och dess leverantörer, att utifrån den nära samverkan som små 
företag kan ha med leverantörer, när dessa agerar direkt mot företagets kunder, se hur detta kan 
hanteras i arbetet med självutvärdering. Är dessa leverantörer att likställas som medarbetare? 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna genomföra denna studie inom ramen för de förutsättningar som givits tids-
mässigt valde jag att studera tillämpbarheten av utvärderingsverktyget Språngbrädan i 
endast ett företag. En naturlig följd av det beslutet blev att jag studerade värderingarna i det 
valda företaget. Baserat på det kan denna studies resultat begränsas, detta eftersom det valda 
företaget, oberoende av verktyget, kan komma att påverka resultatet av studien och det inte 
finns något företag att jämföra med.  

1.5 Definitioner & begrepp 
Nedan följer förklaring eller synonymer till några i uppsatsen och dess bilagor förekom-
mande ord / begrepp samt i vissa avseenden hur de kan komma att användas. I vissa 
förklaringar nedan har Bonniers Svenska Ordbok (Malmström, Györki, & Sjögren, 1980) 
använts som stöd. 
 

• Kvalitetsutveckling avser detsamma som kvalitetsarbete, kvalitetsförbättringar och 
förbättringsarbete. 

• Företag benämns även organisation eller verksamhet. 
• Tillämpbarhet avser hur användbart något är, om något går att använda/ utföra/ 

praktisera. 
• Mikroföretag avser företag med ingen eller endast ett fåtal anställda, det vill säga jag har 

valt att definiera företag endast utifrån antalet anställda. 
• Enkät avser samma som kundundersökning. 
• Kunder kan även benämnas hyresgäster eftersom det valda studieobjektet, Företaget AB, 

är inom fastighetsbranschen. 
• Egenskap avser karaktärsdrag. 
• Attityd avser inställning till viss person eller företeelse och som ofta tydligt visas. 
• Värdering avser förhållningssätt. 
• Samarbetspart avser leverantör som studieobjektet, Företaget AB, har ett nära samarbete med. 
• Intern medarbetare avser medarbetare som är anställd av studieobjektet, Företaget AB. 
• Extern medarbetare avser medarbetare anställd hos en nära samarbetspart till Företaget AB. 
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2 Teori 

2.1 Kvalitet och kvalitetsarbete 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) finns det flera olika definitioner på kvalitet, författarna 
beskriver att vissa av dessa definitioner omfattar kundernas helhetsbedömning av upplevel-
sen av produkten och av organisationen som tillverkar och säljer produkten. Själva produkt-
kvaliteten ses med andra ord enbart som en del i upplevelsen av kvalitet. När det gäller 
tjänstekvalitet finns enligt Bergman & Klefsjö (2007) synsättet att en tjänsts kvalitet bedöms 
utifrån eventuellt gap mellan förväntningarna på tjänsten och upplevelserna av tjänsten. 
Ljungberg & Larsson (2001) påpekar att kvalitet rimligtvis är mer viktigt vid produktion av 
tjänster genom att företaget inte alltid har samma möjligheter att korrigera ett fel.  
 
Författarna Bergman & Klefsjö (2007) föreslår att kvalitet definieras på följande sätt: 
”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst, överträffa, kundernas 
behov och förväntningar” (definition angiven i figur 1.3, sid 26).  
 
Enligt Sörqvist (2004) har företagens arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling 
generellt sett ökat, mycket på grund av de större kraven som följer med den allt snabbare 
förändringstakten i samhället och den ökade konkurrensen. Sörqvist (2004) menar att det 
blivit mer viktigt att få resultat med det kvalitetsarbete som görs, resultat i form av till 
exempel ökad kundtillfredsställelse och kostnadsbesparingar.  
  
Klefsjö (1999) menar att arbete med kvalitet handlar om att dels identifiera vilka vår verksamhet 
är till för, det vill säga vilka är våra kunder, och vad har dessa kunder för behov, krav och 
förväntningar, dels att effektivt tillverka varor och tjänster som uppfyller dessa behov och 
förväntningar, dels undersöka hur nöjda kunderna är med det vi tillverkar och använda den 
information till att utveckla och förbättra vår tillverkning. 
 
Klefsjö (1999) redogör för utvecklingen avseende olika sätt att arbeta med kvalitet:  
o Kvalitetskontroll – att i efterhand kontrollera det som tillverkats för att säkerställa att det 

motsvarar de krav som ställts.  
o Kvalitetsstyrning – att under produktionen identifiera ev problem och lösa dem.  
o Kvalitetssäkring – att innan produktion sker skapa rutiner som syftar till att minska 

risken för att fel uppstår under produktionen. 
o Kvalitetsutveckling – att innan, under och efter produktion arbeta med att hantera fel, 

utveckla och förbättra verksamheten.  
 
Bergman & Klefsjö (2007) beskriver att av ovanstående olika sätt är det kvalitetsutveckling 
som skapar störst värde. Hellsten (1999) beskriver kvalitetsutveckling som att införa och 
upprätthålla ett förbättringsarbete som börjar och slutar hos kunderna, och som resulterar i 
ett kundorienterat företag med delaktiga och engagerade medarbetare som alla förstår och 
tar ansvar för ett ständigt utvecklingsarbete. 

2.2 Offensiv kvalitetsutveckling  

Bergman & Klefsjö (2007) beskriver vikten av ”Total Quality Management (TQM), det vill 
säga att arbeta med kvalitet i verksamheten och att integrera kvalitetsarbetet som en del i 
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verksamheten. TQM likställs av Bergman & Klefsjö (2007) med det svenska begreppet 
offensiv kvalitetsutveckling och beskrivs som ett förebyggande och kontinuerligt 
förbättringsarbete baserat på värderingar, arbetssätt och verktyg som bedrivs med syftet att 
uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till en så låg kostnad som 
möjligt och där alla i verksamheten är engagerade och har fokus på verksamhetsprocesserna.  
 
Bergman & Klefsjö (2007) beskriver att ett framgångsrikt arbete med offensiv kvalitetsut-
veckling bygger på en kultur med ett antal samverkande värderingar som tillsammans med 
arbetssätt och verktyg bildar en helhet som bidrar till att öka kundtillfredsställelsen med 
minsta möjliga resurser. Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling ger enligt Bergman & 
Klefsjö (2007) en helhet som är viktig för framgång och som kan ses som ett ledningssystem 
bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg (se figur 1).  
 

 
Figur 1 Offensiv kvalitetsutveckling (Klefsjö (1999), Självutvärdering – ett arbetssätt för offensiv 
kvalitetsutveckling, figur 3, s 6) 
 

De samverkande värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling benämns av Bergman & 
Klefsjö (2007) som hörnstenarna Kunden i centrum, Engagerat ledarskap, Basera beslut på 
fakta, Ständiga förbättringar, Arbeta med processer och Delaktighet av alla. Dessa 
hörnstenar bildar tillsammans”Hörnstensmodellen” och Bergman & Klefsjö (2007) 
åskådliggör modellen på följande sätt (figur 2): 
 

Figur 2 Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö (2007), Kvalitet från behov till användning, figur 1.9, s 39). 

  
Nedan följer en kort beskrivning av vad Bergman & Klefsjö (2007) avser med de olika 
hörnstenarna i Hörnstensmodellen:  
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- Engagerat ledarskap är en förutsättning för en framgångsrik kvalitetsutveckling, med 
ledare som föregår som goda exempel och visar vikten av att kvalitetsarbete bedrivs, som är 
synliga i verksamheten och har en tydlighet i sitt ledarskap, som lyssnar, involverar och 
uppmuntrar medarbetarna. 
 
- Sätt kunderna i centrum syftar till att aktivt sträva efter att ta reda på vad kunderna 
verkligen vill ha och att försöka tillmötesgå, helst överträffa, dessa behov och förväntningar. 
 
- Basera beslut på fakta handlar om att fatta väl underbyggda beslut, något som kan 
underlättas med hjälp av olika verktyg för hantering och analys av information. 
 
- Arbeta ständigt med förbättringar syftar till att öka förutsättningarna att kunna tillgodose 
de ständigt förändrade kundkraven och kunna hävda sig i den ökande konkurrensen. 
Bergman & Klefsjö (2007) nämner här den så kallade förbättringscykeln; Planera, Gör, 
Studera och Lär. Förbättringscykeln är en symbol för ständig förbättring och ett systematiskt 
sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  
 
- Skapa förutsättningar för delaktighet handlar om vikten av allas delaktighet för att ett 
framgångsrikt förbättringsarbete ska uppnås. En medarbetare gör ett bra arbete om 
medarbetaren känner sig motiverad, involverad och delaktig i arbetet. Delaktighet uppnås 
bland annat genom delegering av ansvar och befogenheter, att alla får möjlighet att påverka 
beslut, och skapar engagemang. 
 
- Arbeta med processer ska ge verksamheten möjlighet att utveckla och optimera det flöde 
som krävs för att skapa kundvärde med minsta möjliga resurstillgång.  
 
För att skapa en kultur som bygger på dessa ovan nämnda hörnstenar/värderingar  krävs, 
enligt Bergman & Klefsjö (2007), arbetssätt och verktyg som stödjer värderingarna och gör 
dem levande i verksamheten, det vill säga gör att värderingarna verkligen genomsyrar 
verksamheten. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) finns många olika arbetssätt. Författarna 
menar att arbetssätt som kan stödja alla värderingar, som till exempel självutvärdering och 
Sex Sigma, är effektiva i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling. 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är några av utmaningarna med offensiv kvalitetsutveckling 
ledningens bristande insikt om hur viktigt deras engagemang i kvalitetarbetet är (ledningen 
måste föregå som gott exempel och aktivt delta i arbetet med kvalitetsutveckling), behovet 
av att förändra företagskulturen (kvalitetsarbete medför ofta att en kulturförändring behöver 
ske), avsaknad av långsiktighet och resurser samt avsaknad av samsyn och tydlighet i vad 
kvalitetsutveckling innebär.  
 
Sörqvist (2004) betonar också vikten av ledningens engagemang för att lyckas. Andra 
framgångsfaktorer är enligt Sörqvist (2004) att allokera tillräckligt med resurser, att involvera 
medarbetarna och göra dem delaktiga, att det vid behov finns externt stöd som kan hjälpa 
företaget att lyckas med införandet, att omfattande utbildning inom kvalitetsområdet 
genomförs samt att de initiala aktiviteterna väljs taktiskt (i syfte att snabbt kunna visa på 
framgång med förbättringsarbetet). Sörqvist (2004) menar att för att lyckas med 
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förbättringsarbete krävs ett strukturerat och metodiskt arbetssätt för förbättringar som 
används av hela organisationen.  

2.3 Självutvärdering 

Klefsjö (1999) beskriver att självutvärdering kan vara ett sätt att mäta hur värderingarna 
inom offensiv kvalitetsutveckling bidragit till att skapa en organisationskultur och definierar 
självutvärdering på följande sätt: ”Självutvärdering är en omfattande och systematisk 
utvärdering av ett företags aktiviteter och resultat baserat på någon modell för offensiv 
kvalitetsutveckling” (Klefsjö (1999), kapitel 3, s 7). Fördelarna med självutvärdering är enligt 
Klefsjö (1999) bland annat att det bidrar till att organisationen får en gemensam bild av 
verksamheten och får ett gemensamt språk. Det leder till att hela organisationen blir 
involverad i förbättringsarbetet, alla blir delaktiga och engagerade samt att ett arbetssätt för 
detta förbättringsarbete kan definieras och börja användas. Hellsten (1997) skriver att 
självutvärdering ofta definieras som en process för utvärdering av en verksamhet genom 
jämförelse med en modell baserad på TQM, och som möjliggör att förbättringsmöjligheter 
kan identifieras. Enligt SIQ (2009), som tagit fram utvärderingsverktyget SIQs modell för 
självutvärdering, leder användandet av att arbeta med verktyget också till att 
organisationens resultat förbättras. 
 
Enligt Klefsjö (1999) består självutvärdering av de fyra faserna planering, verksamhets-
beskrivning, analys och handlingsplan. Klefsjö (1999) beskriver faserna på följande sätt:  
 
o Planeringsfasen handlar om att bestämma varför, hur, när och med hjälp av vilka 

verktyg som självutvärdering ska genomföras samt att kommunicera det i företaget. Hur 
en självutvärdering ska genomföras påverkas av vilka värderingar företaget vill ha och 
av orsaken till att självutvärderingen genomförs. Klefsjö (1999) betonar att utbildning 
krävs för att genomföra självutvärdering.  

 
o Fasen verksamhetsbeskrivning handlar om att samla in material om verksamheten och 

beskriva den. Att beskriva verksamheten kan göras på ett antal olika sätt och Klefsjö 
(1999) exemplifierar med metoder som omfattar både denna fas och analysfasen, till 
exempel formulärmetoden (att ett antal grupper diskuterar de olika ingående områdena i 
verksamheten och redovisar resultatet i ett formulär), seminariemetoden (genomgång av 
verksamhetsområdena görs vid seminarie) och matrismetoden (verksamhetsområden 
betygssätts utifrån en fastställd skala i en matris av individer eller av grupp).  

 
o Analysfasen handlar om att analysera verksamheten och identifiera styrkor och 

förbättringsområden. För av Klefsjö (1999) givna exempel på analysmetoder, se ovan 
avseende ”verksamhetsbeskrivning”. 

 
o Fasen handlingsplan omfattar enligt Klefsjö (1999) att prioritera de analyserade 

förbättringsområdena, fastställa vilka åtgärder som ska vidtas för de prioriterade 
förbättringarna, utse ansvarig och tidplan för respektive åtgärd. Detta sammanfattas i en 
handlingsplan. 
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Klefsjö (1999) beskriver ett antal olika verktyg som kan användas vid självutvärdering, bland 
annat Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Europeiska kvalitetsutmärkelsen (European Foundation 
for Quality Management, EFQM) och Språngbrädan.  

2.4 Utvärderingsverktyget Språngbrädan 
Hellsten (1997) beskriver i sin licenciatuppsats bakgrunden till att utvärderingsverktyget 
Språngbrädan utvecklades. Eftersom studier visade att tillgängliga modeller och verktyg för 
självutvärdering användes mest av större företag strävade Hellsten (1997) efter att utveckla 
ett verktyg mer anpassat för  självutvärdering i mindre företag. Detta verktyg benämndes av 
Hellsten som ”Språngbrädan”. Verktyget Språngbrädan ska enligt Hellsten (1999) stimulera 
och hjälpa företag att utvärdera och utveckla verksamheten, detta genom att verksamhetens 
styrkor och förbättringsområden identifieras. Självutvärderingen ska bidra till att 
verksamheten blir mer konkurrenskraftig och får nöjdare kunder. Språngbrädan utgår ifrån 
värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling och därmed ifrån de värderingar som 
Bergman & Klefsjö (2007) tar upp I Hörnstensmodellen. Hellsten (1999) har i Språngbrädan 
valt att benämna dessa värderingar på följande sätt:  
 
o Kundfokusering  
o Engarerat ledarskap 
o Allas delaktighet 
o Processfokusering 
o Ständiga Förbättringar 
o Faktabaserade beslut 
 
Enligt Hellsten (1999) kännetecknas en framgångsrik verksamhet av dessa ovan nämnda 
värderingar sätter sin prägel på verksamheten. Språngbrädan består av fyra områden som är 
centrala i kvalitetsutvecklingen. Dessa områden benämns kundsamverkan, ledarskap, 
medarbetarnas utveckling och delaktighet samt verksamhetens processer. Hellsten (1999) 
åskådliggör kopplingen mellan värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling 
(hörnstensmodellen) och områdena i Språngbrädan med nedanstående figur (figur 3). 
 

 

Figur 3, Värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling och dess kopplingar till områdena i Språngbrädan (Hellsten 
(1997), The Springboard a TQM-based tool for self-assessment, figur 5.3, s 48) 
 
Språngbrädan fokuserar på hur en verksamhet fungerar (det vill säga inte på vad som görs). 
Hellsten (1999) visar med nedanstående figur (figur 4) hur modellen för Språngbrädan ser 
ut. 
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Figur 4 Språngbrädan som modell för utvärdering avseende kvalitetsutveckling (Hellsten (1999), Språngbrädan - 
ett kliv mot kvalitetsutveckling, figur 1, s 4) 

 
Hellsten (1999) beskriver att området kundsamverkan handlar om att det är kundens behov, 
krav och förväntningar som ska styra företaget, dess medarbetare och det sätt verksamheten 
bedrivs på. För att kunna tillgodose företagets kunder behöver företaget identifiera vilka 
kunder företaget har och hur dessa kunders behov, krav och förväntningar ser ut samt 
genom mätningar få information om hur väl dessa kunders behov, krav och förväntningar 
tillgodoses. Att sätta mål för kundtillfredsställelsen (exempelvis antal nöjda kunder och 
återköpsfrekvens) och regelbundet mäta utfallet ger förutsättningar för jämförelse med 
andra företag och motivation till förbättringsarbete. 
 
Ledarskap utövas av ledare på alla nivåer i ett företag och bör enligt Hellsten (1999) primärt 
handla om att sätta mål, uppföljning av satta mål, att motivera och engagera medarbetare 
samt ge medarbetarna förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt (till 
exempel genom att tilldelas resurser som utbildning och tid för att genomföra 
förbättringsarbetet). Ledare måste genom tydlighet och synligt engagemang föregå som gott 
exempel i såväl förbättringsarbete som i annat. 
 
Hellsten (1999) menar att medarbetarnas kompetens, utveckling av kompetensen samt 

delaktighet är oerhört viktigt för att ett företag ska bli framgångsrikt. Hellsten (1999) 
beskriver ett företags prestation som summan av medarbetarnas prestationer och vikten av 
att alla i företaget känner till företagets alla mål samt har kännedom om företagets kunder 
och deras krav, behov och förväntningar. Hellsten (1999) menar vidare att det krävs att 
medarbetarna utvecklas för att företaget ska utvecklas, och att ansvar och befogenheter kan 
delegeras ju större kompetens medarbetarna får. Att stimulera och belöna bra prestationer är 
stimulerande för alla medarbetare. Ett sätt att stimulera är enligt Hellsten (1999) att ha mål 
för detta som kontinuerligt följs upp (mål kan till exempel vara i form av mätetal för 
arbetstrivsel, sjukfrånvaro och personalomsättning). 
 
Tydlighet och kännedom om företagets arbetsflöden, verksamhetens processer, är enligt 
Hellsten (1999) en förutsättning för att en helhetssyn främjas, vilket i sin tur är en 
förutsättning för en effektiv drift av verksamheten. Genom att identifiera processerna kan 
dessa processer följas upp, mätas och förbättras. Hellsten (1999) nämner som exempel på 
mätetal kostnader och intäkter, lönsamhet och leveranstider. 
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Hellsten (1999) föreslår att arbetet med Språngbrädan ska indelas i fyra faser: 
• Planering 
Denna fas handlar om vikten av att planera långsiktigt, att involvera alla medarbetare i 
arbetet, att organisera arbetet samt att sätta mål för arbetet. Fasen omfattar att ta fram en 
översiktlig helhetsbild av verksamheten, en uppgift som kan genomföras av företagets 
ledningsgrupp och som måste förankras i hela organisationen.  
• Beskrivning  
Fasen handlar om att besvara ett antal frågor, specificerade i Språngbrädan, och därigenom 
ta fram en beskrivning över hur verksamheten i nuläget fungerar. Utgångspunkten för 
denna fas är den översiktliga beskrivningen framtagen under fasen ”planering”.  
• Analys 
Denna fas handlar om att analysera det material som samlats in och att utifrån det identifiera 
styrkor och förbättringsområden. Analysen sker utifrån fastställda riktlinjer och utifrån 
dimensionerna Angreppssätt, Tillämpning, Resultat samt Utvärdering och Förbättring. 
Hellsten redogör för riktlinjerna för analysen i form av en matris, se figur 5 för en 
övergripande bild av matrisen. Baserat på dessa riktlinjer sammanfattas analysen per 
område (kundsamverkan, ledarskap, medarbetarnas utveckling och delaktighet och 
verksamhetens processer) i en profil som visas i figur 6 nedan.  
 

 

Figur 5 Utvärderingsmatris i Språngbrädan (Hellsten, 1999, Språngbrädan – ett kliv mot kvalitetsutveckling, s 21 
fliken) 

Figur 6 Exempel på profil för sammanställning av analys (Hellsten, 1999, Språngbrädan – ett kliv mot 
kvalitetsutveckling, sid 20). 
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integreras med företagets övriga planer för utveckling. Handlingsplanen för 
förbättringsförslagen kan enligt Hellsten (1999) se ut som i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2 Handlingsplan (Hellsten, 1999, Språngbrädan – ett kliv mot kvalitetsutveckling, s 21) 
 

Område 
Vad behöver förbättras 

Ansvarig Startar den Följs upp 
den 

    
 

Utifrån den genomförda analysen kan själva förbättringsarbetet starta, genom att 
förbättringsförslag tas fram till handlingsplanen som därefter genomförs och utvärderas. 
Hellsten (1999) föreslår att arbetet med att planera och genomföra en förbättring kan ske 
med hjälp av den så kallade förbättringscykeln (se figur 7). För mer information om 
förbättringscykeln, se bilaga 1 Utvärderingsverktyget Språngbrädan. 
 

Figur 7 Förbättringscykeln (Hellsten (1999), Språngbrädan – ett kliv mot kvalitetsutveckling, figur 4, s 10) 

 
Hellstens (1999) förslag på hur arbetet med Språngbrädan ska ske i fyra faser är samma faser 
som Klefsjö (1999) beskriver för självutvärdering. För mer information om Språngbrädan se 
bilaga 1 Utvärderingsverktyget Språngbrädan.  

2.5 Modell för att göra en utvärdering  
Detta avsnitt syftar till att beskriva alternativa tillvägagångssätt avseende att göra en 
utvärdering av något, som till exempel ett verktyg.  
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) innebär en utvärdering att en analys sker avseende utfallet 
gentemot fastställt mål i syfte att ge kontroll, förändring eller motivera fattade beslut. 
Traditionell utvärdering handlar enligt författarna om att jämföra utfall i förhållande till 
fastställda mål. Det kan även handla om att se på processen, hur och vad gjordes och vad 
ledde det till, i förhållande till mål. Att genomföra en utvärdering av något, till exempel ett 
verktyg, en modell eller ett projekt, kan enligt Bergman & Klefsjö (2007) ske på olika sätt. 
Författarna menar att det inom kvalitetsteknik vanligtvis genomförs genom självutvärdering 
eller genom deltagande i någon form av kvalitetsutmärkelse med främsta syftet att visa 
styrkor och förbättringsområden. 
 
En forskargrupp bestående av Björkman, Garvare, Klefsjö, Lindgren, Svensson, Fredriksson, 
Johansson, Lindell och Olsson (1999) beskrev i samband med utvärdering av KY (Kvalifi-
cerad Yrkesutbildning) att det enligt den klassiska utvärderingsmodellen är det som ska 
utvärderas studieobjekt, att utvärderingen ska ske på oberoende och opartiska grunder, att 
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den inleds med analys av mål och slutar med analys av måluppfyllelse. Forskargruppen 
(Björkman et al., 1999) beskriver alternativet till den klassiska utvärderingsmodellen som ett 
jämlikt och ömsesidigt förhållningssätt till lärande och kallar det systemutvärdering. Syftet 
med systemutvärdering är enligt författarna att löpande underlätta för de som utvärderas, 
när det gäller att förstå, lära och kunna fatta beslut, det handlar om att ge hjälp till självhjälp.  
 
Ett ytterligare exempel på hur en utvärdering kan göras är en utvärdering gjord av Svensson 
& Klefsjö (2000) självutvärdering i det svenska skolsystemet, där de använde en skala med 
olika motpoler av adjektiv (till exempel dåligt – bra, irrelevant–  relevant) där de svarande på 
en skala 1-7 mellan motpolerna skulle ange hur de upplevt självutvärderingen. Utifrån 
svaren beräknade Svensson & Klefsjö (2000) medelvärden för respektive par av adjektiv, 
medelvärdena utgjorde därefter grunden för bedömning av hur arbetet med 
självutvärderingen uppfattats.  
 
Hakes (refererad i Ekström & Engström, 1999, sid 18) beskriver några områden som bör tas 
med vid val av verktyg för självutvärdering. Några av dessa aspekter som bör beaktas enligt 
Hakes (refererad i Ekström & Engström, 1999) är kopplingen till företagets värderingar, 
karaktär av föreskrivande eller inte, andel relevans, flexibilitet och förståelighet. Dessutom 
menar Hakes (refererad i Ekström & Engström, 1999) att verktyget bör omfatta inom 
området beprövade och aktuella metoder samt hänga med i den utveckling som sker 
avseende området.  

2.6 Små företag 
Det finns som tidigare nämnt (under avsnittet Problembakgrund) inte någon enhetlig 
definition av vad som är ett litet företag (Deleryd, Garvare, Hellsten & Klefsjö, 1999). Ett sätt 
är att definiera ett företags storlek kan vara utifrån antalet anställda. Europeiska 
kommissionen har definiterat små och medelstora företag på följande sätt, se tabell 3.  
 
Tabell 3 Sammanställning definition av små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionen. (Europa. 
Activities of the European Union. http://europa.eu/scadplus) 
 Mikroföretag Småföretag Medelstora företag 
Antal anställda <10 10-49 <250 
Årsomsättning < 2 milj EUR <7 milj EUR <40 milj EUR 
Balansomslutning / år < 2 milj EUR <5 milj EUR <27 milj EUR 

 
Några karaktärsdrag för små företag nämnda av Sörqvist (2004) är att ägare av små företag, 
mer ofta jämfört med ägare av stora företag, finns i nyckelroller i det egna företaget. Dessa 
ägare har enligt Sörqvist (2004) därför ofta en relativt sett större betydelse i företaget, de tar 
ofta ansvar för flera arbetsuppgifter inom olika områden i företaget och får därigenom mer 
bred kunskap om företagets olika delar. Att både äga och leda ett litet företaget innebär 
enligt Sörqvist (2004) att denna person har stor kontroll på företaget och stor påverkan på 
hur företaget drivs och utvecklas. 
 
Enligt Sörqvist (2004) finns det stora likheter mellan stora och små företag framför allt 
avseende värderingar, faktorer som bidrar till framgång och verktyg som används. Sörqvist 
(2004) betonar också att alla företag, stora som små, behöver en engagerad ledning och 
medarbetare, metodik, planering och uppföljning.  
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Sörqvist (2004) säger att små företag vanligtvis, jämfört med stora företag, kan vara mer 
flexibla och snabbrörliga. Det bör därför gå relativt snabbare att genomföra en förändring i 
ett litet företag när ledningen insett vad som behöver göras. Övriga skillnader mellan stora 
och små företag kan enligt Sörqvist (2004) bestå i att det lilla företaget har ett större behov av 
samverkan med andra företag och därför behöver jobba tillsammans med dessa i 
kvalitetsutvecklingen. Det ställer andra krav på arbetet med kvalitetsutveckling. I det lilla 
företaget kan kvalitetsarbetet enligt Sörqvist (2004) oftast inte bedrivas med lika stort fokus 
eftersom den med ansvar för denna typ av arbete vanligtvis också har ansvar för andra 
uppgifter. Det lilla företaget är mer beroende av att ledningen tar sitt ansvar och engagerar 
sig i kvalitetsarbetet, och är generellt sett mer personberoende för att kunna genomföra 
arbetet. Sörqvist (2004) menar att ett litet företag är mer beroende av externt stöd, i form av 
specialistkompetens för utbildning avseende kvalitetsarbetet och dess verktyg, och kan vara 
mer utsatt för kostnadspress, vilket medför att de kortsiktigt tvingas kapa kostnader på 
bekostnad av kvalitetsarbete.  

2.7 Offensiv kvalitetsutveckling i små företag 
Ghobadian & Gallear (1997) skriver att små företag är viktiga för välståndet i samhället, 
genom att de skapar tillväxt i form av sysselsättning, bidrar med nytänkande samt gynnar 
den sociala utvecklingen i ett samhälle. De små företagen bidrar med produkter och tjänster 
som de stora företagen behöver, bland annat har trenden av specialisering medfört att 
många företag outsourcar (låter annat företag sköta om) vissa områden. Detta innebär att 
framgångarna för stora företag är beroende av den kvalitet de kan få av de små företagen, 
som alltså måste kunna leverera med hög kvalitet och möta de stora företagens kvalitetskrav. 
Ghobadian & Gallear (1997) menar att genom att i det lilla, nystartade företaget införa 
offensiv kvalitetsutveckling, det vill säga att sätta fokus på kundernas behov och förvänt-
ningar, på mer effektiva affärsprocesser och på att utveckla förmåga att leverera högkvalita-
tiva produkter/tjänster till en låg kostnad, underlättas steget att gå till en mer mogen fas.  
 
Sörqvist (2004) berättar att de flesta koncept inom kvalitetsutveckling utvecklats för 
förbättringsarbete i stora företag med följden att arbetet blir ganska omfattande och relativt 
komplext för det lilla företaget.  
 
Studier visar enligt Hellsten (1997) att mindre företag inte arbetar med offensiv kvalitets-
utveckling i så stor utsträckning. Mindre företag har enligt Hellsten (1997) förutsättningar 
som skiljer sig jämfört med större företag, detta utifrån att mindre företag generellt sett har 
färre anställda, färre hierarkiska nivåer samt mindre och färre avdelningar. Mindre företag 
har också oftast en större nivå av generalisering och färre ledare vilket kan medföra att de 
har en lägre nivå av specialisering bland ledarna. Detta överensstämmer med det Sörqvist 
(2004) beskrivit om skillnaderna mellan stora och små företag. 
 
För små företag kan ett arbete med självutvärdering upplevas omfattande och komplicerat. 
Hellsten (1997) påtalar att ett litet företag kan ha mer begränsad kunskap i ämnet vilket gör 
att det kan vara svårt att förstå vad som behöver göras och att arbetet upplevs svårt att 
genomföra. Små företag upplever inte heller alltid samma behov av att mäta som större 
företag. Deleryd, Garvare, Hellsten och Klefsjö (1999) beskriver vikten av att använda 
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statistiska verktyg för att kunna analysera data och utifrån det basera beslut på fakta. Samma 
författare berättar vidare att undersökningar visar att små företag sällan använder statistika 
verktyg, bland annat på grund av resursbrist, avsaknad av kunskap om möjligheterna med 
statistika verktyg samt avsaknad av nödvändig programvara. 

2.8 Kundnöjdhet - kundtillfredsställelse 
Med kundnöjdhet avses kundtillfredsställelse. Enligt Söderlund (2000) är kundtillfreds-
ställelse ett subjektivt tillstånd i kundens huvud, det påverkas av det kunden upplevt. 
Eftersom kvalitet enligt Bergman & Klefsjö (2007) avser förmåga att tillfredsställa, och helst, 
överträffa, kundernas behov och förväntningar är det inom kvalitetsarbetet nödvändigt att 
känna till hur nöjda eller missnöjda kunderna är, det vill säga känna till kundtillfreds-
ställelsen. Att mäta kundtillfredsställelse är en förutsättning för att kunna uttala sig om 
kundtillfredsställelsen (Söderlund, 2000) och därmed en viktig del i kvalitetsarbetet.  
 
Enligt Sörqvist (2004) kan kundmätningar indelas i tre typer av mätningar; att mäta kund-
attityder (att fråga kunden vad den tycker), att mäta kundbeteende (att studera vad kunden 
gör) och att mäta kundeffekter (mäta de effekter som kundens beteende har för det egna 
företaget). Att mäta kundattityder sker enligt Sörqvist (2004) vanligtvis genom att kunden 
direkt tillfrågas om vad kunden upplever och kan ske genom kvantitativ mätning (syftar till 
att få fram generaliserbar data, mätningen sker i siffror genom till exempel enkäter, inter-
vjuer) eller kvalitativt (syftar till att få förståelse om något, till exempel genom intervjuer). 

3 Metod  

3.1 Bakgrund examensarbetets författare 
Som författare till denna studie börjar jag med att beskriva min bakgrund och förförståelse 
för ett arbete inom dessa områden, offensiv kvalitetsutveckling och självutvärdering. Jag har 
under ett antal år verkat inom området verksamhetsutveckling med arbetsuppgifter bland 
annat inom kvalitetsområdet kopplat till interna revisioner i samband med till exempel ISO-
certifiering. Genom de studier som bedrivits på denna utbildning i Östersund har jag fått nya 
kunskaper inom området, framför allt kopplat till arbetssätt och verktyg inom offensiv 
kvalitetsutveckling. Jag har ingen tidigare erfarenhet av arbetssättet självutvärdering, vilket 
kan ha begränsat denna studie. Studien genomfördes utifrån hur jag har uppfattat det jag 
tagit del av i utbildningen och i den litteratur jag använt i arbetet.  
 
När det gäller det för studien valda företaget har min roll under studien varit att dels att 
utifrån min erfarenhet utbilda övriga som varit delaktiga i utvärderingsverktyget, dels att 
delta i självutvärderingen med en mer observerande och dokumenterande karaktär. Jag 
eftersträvade en neutral hållning och öppenhet i genomförandet av självutvärderingen. 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod 
En kvalitativ metod innebär att forskaren utgår ifrån helheten, där sammanhanget ofta kan 
ha betydelse, och söker mening och förståelse. Den baseras på subjektivitet och på upplevda 
erfarenheter, skapade i samspel mellan människor. Wedin & Sandell (2004) menar det med 
kvalitativ metod handlar om att besvara frågor av karaktären ”vad” och ”hur”. Wedin & 
Sandell (2004) beskriver att kvantitativ metod innebär att forskningen präglas mer av studier 



 22

av välavgränsad fakta som mäts med objektivitet och i syfte att förklara ett samband. 
Tänkbara resultat med forskningen är vanligtvis förutbestämda. Kvantitativ metod leder till 
att resultatet oftast blir mer generaliserbart jämfört med att använda kvalitativ metod. Med 
kvantitativ metod besvaras ”varför” och ”hur mycket”. 
 
Fördelar med att använda kvantitativ metod jämfört med kvalitativ är enligt Wedin & 
Sandell (2004) objektiviteten i det resultat som erhålls, att det oftast är mer enkelt och mindre 
resurskrävande att genomföra jämfört med kvalitativ metod. En nackdel med kvantitativ 
metod kan enligt Wedin & Sandell (2004) vara att den kvantifierbara data som erhålls inte 
ger full information om det som studeras. Detta är en av fördelarna med att använda 
kvalitativ metod, att mer information kan erhållas som därmed möjliggör fördjupad 
förståelse.  
 
Syftet med denna studie, att studera tillämpbarheten av verktyget ”Språngbrädan” vid 
självutvärdering i mikroföretag (företag med ingen eller ett fåtal anställda) och att studera 
det valda företagets värderingar, ledde till att jag valde att se studien som bestående av två 
delar:  
 
1) En fallstudie för genomförandet av en självutvärdering i enlighet med utvärderings-
verktyget Språngbrädan i mikroföretag för att se om Språngbrädan är tillämpbart i den 
typen av företag. Efter genomförd självutvärdering utvärderades tillämpbarheten. 
Utvärderingen skedde genom att deltagarna i fallstudien intervjuades om hur de upplevt 
självutvärderingen med Språngbrädan.  
 
2) En kundundersökning som omfattade att studera hur företagets kunder uppfattar 
företagets värderingar. Kundundersökningen skulle bidra med att visa hur företagets 
värderingar passar värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling samt visa hur dessa 
värderingar genomsyrar företaget. Baserat på vikten av kundfokus och kundnöjdhet inom 
kvalitetsutveckling omfattade kundundersökningen även hur nöjda företagets kunder är. 
 
Baserat på studiens syfte i kombination med den tidsram som fanns till förfogande för 
studien valde jag att använda kvalitativ metod för de båda ovan nämnda delarna. 

3.3 Induktion och deduktion 

Inom vetenskapligt arbete kan enligt Backman (2008) två huvudsakliga tillvägagångssätt 
användas, induktion eller deduktion. Baserat på Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) sker en 
studie med induktiv ansats utifrån en utgångspunkt i empiriska uppgifter, det vill säga att 
en studie börjar med att förutsättningslöst studera verkligheten varifrån en ny teori kommer 
fram. Deduktiv ansats innebär enligt samma författare att en studie sker utifrån befintliga 
teorier och begrepp, det vill säga att med ett teoretiskt resonemang och logisk slutledning 
dra en slutsats om något. 
 
Denna studie genomfördes med en deduktiv ansats, vilket betyder att jag utifrån befintliga 
teorier inom offensiv kvalitetsutveckling och självutvärdering gjorde en bedömning av om 
utvärderingsverktyget Språngbrädan är tillämpbart i mikroföretag.  
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3.4 Forskningsprocessen 

För att beskriva medtoden för (det vill säga hur jag genomförde) denna studie har jag valt att 
utgå från den modell Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) använder för att beskriva 
forskningsprocessen, se figur 8. 

Figur 8 Modell för forskningsprocessen (Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991), Att utreda, forska och rapportera, s 
16) 
 

3.4.1 Frågeställning 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) startar all forskning med en frågeställning som 
ska besvaras och att det inom forskning handlar om att söka svar på en fråga i syfte att öka 
kunskapen om något som inte beforskats tidigare. Denna frågeställning omvandlas till syftet 
med forskningen. 
 
Baserat på att jag upplevde att det fanns relativt sett lite dokumenterat och beforskat 
avseende kvalitetsutveckling hos mikroföretag och de skilda förutsättningar som små 
företag har i förhållande till stora företag utformandes syftet för denna studie. 
 
3.4.2 Planering / informationssökning 
Att söka information om det som ska beforskas är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(1991) en viktig del inom planeringen av ett forskningsarbete. Vid en sökning efter informa-
tion på internet är det fördelaktigt att utifrån forskningen och dess frågeställning ta fram 
lämpliga sökord genom att identifiera de typiska termer som forskningen omfattar. 
Sökorden kan därefter testas på Google och bör användas brett i sökningen, det vill säga 
sökning bör ske i olika databaser och på olika sätt. 
 
Baserat på att syftet med studien fastställts planerade jag hur denna studie skulle 
genomföras. Jag började med att identifiera lämpliga termer att söka information på. Jag 
valde därefter att söka efter information på Internet, i databaser och på universitetsbiliotek. 
Följande sökord användes, både på svenska och engelska, och i olika kombinationer: 
o Offensiv kvalitetsutveckling 
o Total Quality Management /TQM 
o Utvärdering 
o Modell för utvärdering 
o Självutvärdering 
o Språngbrädan 
o Kundnöjdhet 
o Små/mindre organisationer / företag 
 
Resultatet av informationssökningarna, litteratur inklusive vetenskapliga artiklar samt viss 
information från internetsidor, fungerade som grund för detta arbete genom att det 
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tydliggjorde befintliga teorier, modeller och begrepp samt beskrev delar av den forskning 
som tidigare gjorts inom området. 
 
3.4.3 Teori - teoretisk referensram 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) beskriver teori som vetenskaplig kunskap och 
beprövad erfarenhet. Genom att använda begrepp, modeller och teorier kan verkligheten 
förklaras och analyseras. Området teori i arbetet omfattar att klargöra de modeller och 
begrepp som ingår i forskningen samt att utröna vilken vetenskaplig dokumentation som 
redan finns tillgänglig i frågan. 
 
Jag använde i detta arbete framför allt teorier, begrepp och modeller inom offensiv 
kvalitetsutveckling och självutvärdering samt utvärderingsverktyget Språngbrädan.  
 
3.4.4 Empiri  
För att kunna besvara en frågeställning behöver teori enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(1991) kompletteras med empiri, det vill säga information om hur något ser ut i verkligheten. 
 
3.4.4.1 Metod för insamling av data - val av undersökningsmetod 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) menar att god kunskap om hur aktuell data ska samlas 
in, metodkunskap, är en förutsättning för en effektiv insamling. Att samla in information 
handlar om att välja angreppssätt (med andra ord metod) för insamlingen och göra själva 
datainsamlingen. Som angreppssätt finns bland annat experiment, enkäter, fallstudier och 
själva datainsamlingen kan till exempel göras med hjälp av litteratur, databaser, observa-
tioner eller intervjuer. Att samla in data på egen hand kan göras med hjälp av enkäter, 
intervjuer eller en kombination av både enkäter och intervjuer. Wedin & Sandell (2004) 
beskriver de två metoderna för insamling av data, kvalitativ och kvantitativ metod. Med 
kvalitativ metod avses att samla in mer verbal data som i analysen struktureras och 
åskådliggörs i syfte att identifiera eventuella mönster. Sörqvist (2004) menar att syftet med 
att använda en kvalitativ undersökningsmetod vid insamling av data är att få med 
djupgående kunskap om någonting, till exempel kundernas behov, förväntningar och 
önskemål. Exempel på kvalitativa metoder är observationer, fokusgrupper eller djupinter-
vjuer. Vid kvantitativ metod avses insamling av mer siffermässig data, vanligtvis utifrån ett 
stort urval, som vid analys behandlas med hjälp av statistiska bearbetnings- och analys-
verktyg. Sörqvist (2004) beskriver kvantitativ undersökningsmetod som en metod mer för att 
få fram standardiserad och generaliserbar data. Den kan genomföras med till exempel 
intervjuer eller enkäter. 
 
Backman (2008) beskriver att en fallstudie är en undersökning av någonting som är i sin 
verkliga miljö/ sammanhang och att de kan vara lämpliga vid till exempel utvärderingar. 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) undersöks ett fåtal objekt vid en fallstudie, att 
det till exempel används som metod vid förändringsarbete och organisationsutveckling där 
forskaren främst fokuserar på att få förståelse för objektet snarare än söker efter 
orsakssamband. Eriksson & Widersheim-Paul (1991) beskriver att fallstudien går på djupet 
och genomförs i verkligheten. En nackdel med fallstudie, där det ofta krävs ganska 
omfattande data, kan vara att få tillgång till all den data som behövs.  
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Vid intervjuer och enkäter bör man enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) tänka på att 
tydligt precisera vad man vill ta reda på och vem som ska använda informationen, målgrupp 
och antal för intervjuerna/enkäterna, vilken metod för insamlingen som ska användas, 
utformandet av frågeformuläret samt hur insamlad information ska bearbetas. 
 
Jag valde att använda en kvalitativ metod för de båda ingående delarna. Del ett, att med 
hjälp av utvärderingsverktyget Språngbrädan genomföra en självutvärdering i ett mikro-
företag och att analysera hur tillämpbart Språngbrädan var, valde jag att genomföra i form 
av en fallstudie. Orsaken till valet av fallstudie grundade sig på att jag bedömde att det 
skulle vara bra att genomföra studien av Språngbrädans tillämpbarhet i ett verkligt företag 
och tillsammans med människor i företaget. 
 
Självutvärderingen genomfördes med seminariemetoden. Det innebär enligt Klefsjö (1999) 
att fas två, Beskrivning, i Språngbrädan genomförs vid ett seminarie med genomgång av alla 
verksamhetsområdena i syfte att identifiera styrkor och förbättringsområden. I denna studie 
omfattade seminariet en genomgång av verksamheten och av samtliga frågeställningar 
beskrivna i Språngbrädan (Hellsten, 1999). Efter genomförd fallstudie skedde en utvärdering 
av deltagarna. Utvärderingen genomfördes som individuella intervjuer med deltagarna där 
de fick uppge hur de upplevt självutvärderingen med Språngbrädan. Deltagare i självutvär-
deringen var tre personer, benämnda respondent 1, 2 och 3. Efter genomförd självutvärde-
ring skedde även en relativt kort genomgång med externa medarbetare (anställda hos nära 
samarbetsparter) där dessa fick möjlighet att kommentera och komplettera sammanställt 
material.  
 
För del två i studien, att ta reda på hur den valda företagets kunder uppfattar företagets 
värderingar och hur nöjda kunderna är, valde jag att samla in data genom en enkät i form av 
kundundersökning. Jag värderade att använda kvantitativ metod för denna del, eftersom 
kundundersökningen skulle bestå av ett antal frågor med fasta svarsalternativ. Valet föll 
dock på kvalitativ metod eftersom jag även ville inkludera möjligheten att efterfråga kunder-
nas synpunkter mer fritt. Jag ville ha ärliga svar avseende värderingarna, något som jag 
ansåg skulle vara lättare att få med utskick av enkät och möjlighet att svara anonymt. Valet 
av metod styrktes även av valet av företag för studien, genom valet av företag fanns det ett 
begränsat urval i antal kunder för kundundersökningen.  
 
När det gäller intervjuerna av deltagarna efter genomförd självutvärdering såg jag två 
möjliga tillvägagångssätt, att samla in data endera genom besöksintervjuer eller enkäter. 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) beskriver besöksintervjuer (intervjuer på plats hos den 
som intervjuas) som relativt snabba att genomföra. Under en intervju kan frågor vid behov 
förtydligas och följas upp. Nackdelarna med intervjuer som insamlingsmetod består i att det 
kan vara svårt att få en intervjutid med de personer som ska intervjuas och att det kan vara 
svårt att få ärliga svar på känsliga frågor.  
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) menar att utskick av enkäter (i form av kundunder-
sökning) är ett relativt sett billigt och enkelt sätt att samla in data på. Insamlingen kan 
underlättas genom att den svarande kan vara anonym och genom att den svarande inte 
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påverkas av en intervjuare. Nackdelarna är att insamlingen tar lång tid, att det oftast blir 
relativt låg svarsfrekvens samt att det är svårt med uppföljning av frågor. 
 
Jag valde att använda så kallade besöksintervjuer för att genomföra intervjuer av deltagarna 
efter genomförd självutvärderingen, i och med att det endast var tre personer som deltog 
samt eftersom det kändes viktigt att vid behov kunna fördjupa och följa upp frågorna.  
 
3.4.4.2 Utformande av enkät för kundundersökning  
Dahmström (1991) betonar vikten av att inför att ett utskick av en enkät med frågor 
genomförs noggrant tänka igenom vad svaren på frågorna ska resultera i, vad är det som ska 
mätas. Enligt Dahmström (1991) är det mer svårt att mäta attityder och värderingar och för 
att kunna mäta en värdering som till exempel ”kompetent” behöver denna värdering 
översättas till andra parametrar som är mer mätbara, Dahmström (1991) kallar denna 
översättning operationalisering.  
 
För att enkäten skulle kunna bidra med information om företagets värderingar och 
kundnöjdhet valde jag att dela upp enkäten i tre delar. I den första delen försökte jag att genom 
operationalisering av värderingarna få fram kundernas uppfattning om företagets värderingar. 
Operationalisering används vanligtvis i samband med kvantitativ metod (Dahmström, 1991). 
Jag valde dock att använda det i samband med kundundersökningen i denna studie, även om 
denna som tidigare nämnt genomfördes med kvalitativ metod. Operationalisering av 
värderingarna resulterade i ett antal områden relaterade till fastigheten och verksamheten (se 
bilaga 2 Operationalisering). För denna del valde jag att den svarande skulle fylla i dels hur den 
upplever att ett område relaterat till fastigheten och förvaltningen av den fungerar, dels ange 
hur viktigt den anser att detta område är. Det fanns alltså två frågor för varje område (en fråga 
avsåg att kunden skulle ange hur viktigt kunden anser området vara och en fråga avsåg att 
kunden skulle ange hur kunden uppfattar att området fungerar idag, det vill säga hur nöjda är 
kunden med hur det fungerar idag). Jag valde att ha fasta svarsalternativ i form av en svarskala 
bestående av siffror med fem möjliga svarsalternativ ”Mycket bra– mycket dåligt” respektive 
”mycket viktigt - inte alls viktigt”. Enligt Dahmström (1991) gör fasta svarsalternativ att det blir 
lättare att svara. Författaren menar vidare att det bör vara fem-sju svarsalternativ. Denna första 
del av enkäten omfattade 16 områden med två frågor per område (hur viktigt är ett område för 
hyresgästen respektive hur upplever hyresgäst att det fungerar), det vill säga totalt 32 frågor. 
 
I den andra delen valde jag att fråga om kundernas uppfattning om ett antal egenskaper 
relaterade till de roller som är verksamma inom verksamheten. Denna del bestod av tio 
egenskaper och fyra kategorier. Grunden för att välja ut ett antal egenskaper som skulle ingå 
i kundundersökning var de värderingar som Företaget AB tagit fram och det sätt Företaget 
AB valt att beskriva värderingarna (se bilaga 3 ”Språngbrädan fas 1 Planering”). Genom att i 
resultatsammanställningen för enkäten samla de egenskaper som motsvarar respektive 
värdering bedömde jag att kundernas uppfattning om värderingarna kunde erhållas, se 
tabell 4.  
 
 

Tabell 4. Härledning av egenskaper ingående i kundundersökningen (utifrån Företaget ABs värderingar). 
 

Värdering Egenskap 
Kundinriktat Serviceanda 
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 Tillgänglighet 
 Lyhördhet 
 Flexibilitet 
Kompetent Kunnighet 
 Affärsmässighet 
 Problemlösningsförmåga/ 

handlingskraft 
 Arbetskvalitet 
 Pålitlighet/förtroende för 
Utvecklande Utvecklande/ framåttänkande 

 
Kunderna skulle ange nivå för dessa egenskaper för respektive kategori. De fyra 
kategorierna var: 
• Hur viktig anser hyresgästen att en egenskap är 
• Egenskaper för Fastighetsägare 
• Egenskaper för Fastighetsförvaltare 
• Egenskaper för Fastighetsskötare 
 
Jag valde att i denna del fråga om uppfattning av egenskaper för tre olika roller: fastighet-
ägare, fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. Jag valde även att ställa en fråga om hur 
viktig kunderna anser respektive egenskap vara. Denna del omfattade 40 frågor med fasta 
svarsalternativ.  
 
I del ett och två ingick alltså frågan/kategorin ”Hur viktig anser hyresgästen att området/en 
egenskap är”. Denna ska ses utifrån att den skulle visa just hur viktig en kund anser  att ett 
område eller en egenskap är. Däremot ska det alltså inte ses som ett målvärde för 
området/egenskapen. 
 
Slutligen inkluderade jag del tre en helhetsbedömning där den svarande skulle redogöra för 
sitt helhetsintryck av verksamheten genom att ange en nivå mellan ett och fem. Denna del 
syftade till att få fram hur nöjda kunderna är, att få fram den övergripande kundnöjdheten. 
 
Jag valde även att ge möjlighet för de svarande att i fri text ge synpunkter på förbättringar. 
Se bilaga 4 Enkät kundundersökning 2009 och Bilaga 5 Försättsblad kundundersökning 2009. 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) anger som tumregel för antal frågor i ett frågeformulär 
att det vid frågor med bundna svar bör vara maximalt 60 frågor. I jämförelse med denna 
tumregel får den enkät som tagits fram för detta arbete anses som en mycket omfattande 
enkät med totalt drygt 70 frågor.  
 
3.4.4.3 Reliabilitet och validitet fallstudie 
Wedin & Sandell (2004) betonar vikten av att vid kvalitativ metod sträva efter reliabilitet 
genom att göra studien trovärdig, resultat av studien ska uppfattas pålitligt. Vid kvalitativ 
metod är det viktigt att inte låta slumpmässiga faktorer påverka studien. Författarna menar 
vidare att validitet för studien kan uppnås om det finns samstämmighet i slutsatserna (med 
andra ord att någon mer utöver forskaren kommer till samma slutsatser) och genom att 
tydligt och noggrant redogöra för hur arbetet genomförts. 
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Jag eftersträvade att vara tydlig i beskrivningen av hela studien och i samband med 
utbildningen av deltagarna i självutvärdering (utbildning i verktyget Språngbrädan). Vidare 
försökte jag att under fallstudien inta en neutral roll rörande arbetssättet självutvärdering 
och verktyget Språngbrädan, detta för att utifrån min förförståelse inte påverka arbetet mer 
än nödvändigt. Genom utbildning och deltagande vid självutvärdering var det naturligtvis 
svårt att inte alls påverka deltagarnas uppfattning om hur verktyget skulle användas. Jag 
uppmanade deltagarna i samband med genomförandet av självutvärdering aktivt ge 
synpunkter och beskriva deras upplevelse av tillvägagångssätt, utvärderingsverktyg och de 
resultat som uppnåddes. Deltagarna har efter genomfört arbete intervjuats om arbetssättet 
och verktyget samt tagit del av dokumentation av analys och slutsatser och instämmer i det 
som dokumenterats. 
 
3.4.4.4 Reliabilitet och validitet enkät 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) beskriver validitet som förmågan hos ett mätin-
strument att mäta det som forskaren avsett att mäta. Reliabilitet avser enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1991) tillförlitligheten hos mätinstrumentet. Det innebär att andra, utöver 
forskaren, ska få samma data och resultat om samma mätning genomförs.  
 
I syfte att säkerställa validitet genomfördes ett test av enkäten för kundundersökningen. 
Testet omfattade att tre kunder fick svara på alla frågor i enkäten. Dessa kunder fick även ge 
synpunkter på utformning, omfattning och tydlighet. När det gäller reliabiliteten kan den 
vara mer svår att säkerställa vid ett enkätutskick, i och med att det kan finnas element av 
påverkan på resultatet som härrör till tidpunkten för när enkäten skickas ut.  
 
3.4.4.5 Primärdata och sekundärdata 
Data kan enligt Dahmberg (1991) delas in i primärdata och sekundärdata. Med primärdata 
avses data som samlas in för första gången, till exempel genom intervjuer eller enkäter. 
Sekundärdata avser data som samlats in tidigare, till exempel finns i offentliga register.  
 
I denna studie använde jag både primärdata (enkät, fallstudie) och sekundärdata 
(jämförelsematerial i bland annat avsnitt om teori och analys). 
 
3.4.4.6 Urval för datainsamling fallstudie 
För studien valdes ett företag som enligt klassificering i avsnitt ”Små företag” benämns 
mikroföretag, det vill säga ett företag som har mellan 0-9 anställda och med en 
årsomsätttning respektive balansomslutning på maximalt två miljoner Euro.  
Det valda företaget har idag ingen egen anställd personal, utan delar resurser med andra 
organisation inom samma koncern och har ett tätt samarbete med samarbetsparter 
(leverantörer). Ett annat kriterie vid valet av företag var att företaget inte skulle ha tidigare 
erfarenhet av arbetssättet självutvärdering. Att genomföra en självutvärdering utan tidigare 
erfarenhet innebär att det kan genom föras utan förutfattade meningar och utan jämförelse 
med alternativa arbetssätt för självutvärdering. Det innebär dock att självutvärderingen kan 
ta längre tid genomföra och att arbetssättet inte fullt ut är förankrat i företaget. Eftersom jag 
värderade att självutvärderingen skulle genomföras med ett öppet sinne valde jag ett företag 
utan erfarenhet. 
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Ytterligare en faktor som beaktades i val av företag var möjligheten till förankring avseende 
att få genomföra denna studie, det vill säga jag valde ett företag som för mig är känt. Inom 
ramen för denna studie bedömde jag att det tidsmässigt inte var rimligt att genomföra 
självutvärderingen i mer än ett företag.  
 
Fallstudien omfattade alltså att genomföra självutvärderingen utifrån utvärderingsverktyget 
”Språngbrädan” tillsammans med resurser som är verksamma inom företaget samt att efter 
genomförd självutvärdering intervjua deltagarna i syfte att  utvärdera och analysera om 
Språngbrädans tillämpbarhet.  
 
3.4.4.7 Urval för datainsamling enkät 
Urval för den datainsamling jag skulle göra med hjälp av enkäten, kundundersökningen, var 
kunderna till det för arbetet valda företaget. Eftersom kunderna till antalet var totalt 26 
kunder, det vill säga ett relativt litet urval, valde jag att göra ett icke-slumpmässigt urval och 
inkludera alla 26 kunder.  
 
För att förebygga antalet bortfall genomfördes ett initialt utskick och ett påminnelseutskick. 
Dessutom uppmuntrades kunder, som verksamheten var i kontakt med i övrigt, att svara på 
kundundersökningen. 
 
Insamlingen skedde under en period av cirka tre veckor där ett initialt utskick bestående av 
frågeformulär, försättsbrev och frankerat svarskuvert gjordes vari det i försättsbrevet angav 
att svar önskades inom ca 14 dagar. En påminnelse skickades ut efter att cirka halva tiden 
passerat. Sammanställning av inkomna svar skedde cirka tre veckor efter det initiala 
utskicket.  
 
3.4.5 Reflektioner 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) beskriver att empirisk data kan klassificeras på olika 
sätt. Enligt författarna finns grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ data, 
även om dessa delvis kan täcka in samma sak. När data har samlats in ska denna data 
sammanställas och analyseras innan forskaren kan dra slutsatser. Backman (2008) beskriver 
analys som en fas där insamlad data struktureras och systematiseras. Eftersom det kan 
handla om relativt stora mängder data att bearbeta styr vald metod hur datan hanteras, med 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Vid kvalitativ analys handlar det mer om att strukturera, 
analysera och tolka verbal, beskrivande data, och att mer djupgående analysera den data 
som samlats in. Kvalitativa analyser är subjektiva och är enligt Wedin & Sandell (2004) mer 
svåra att beskriva. Det handlar om ett omfattande arbete med att läsa och tänka för att tolka 
insamlad information. Backman (2008) skriver att någon form av struktur bör tas fram innan 
datainsamlingen genomförs vid kvalitativ metod. Analysen, och delvis även tolkningen, sker 
enligt Backman (2008) i ett kvalitativt förhållningssätt parallellt med datainsamlingen. 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991) beskriver en kvantitativ studie som en studie med 
numeriska uppgifter. Kvantitativ analys sker objektivt vanligtvis av kvantifierbar data och 
oftast med hjälp av ett statistiskt hjälpmedel. Kvantitativ analys kan ge generaliserbara 
resultat. 
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3.4.5.1 Val av analysmetod fallstudie 
När det gäller den del i studien som handlade om utvärderingen av tillämpbarheten av 
utvärderingsverktyget Språngbrädan i ett mikroföretag, och som genomfördes som en 
fallstudie, handlade analysen om att analysera verbal data på ett systematiskt sätt. Eftersom 
studien genomfördes som en fallstudie och endast omfatttade ett företag var det svårt att helt 
undvika en faktor som subjektivitet i analysen. För att kunna bedöma verktygets 
tillämpbarhet valde jag att strukturera analysen bestående av två moment: 
1) att fastställa om deltagarna upplevde att syftet med att göra en självutvärdering kunde 

uppnås om självutvärderingen genomfördes i enlighet med Språngbrädan. 
2) att värdera kriterier som bör påverka valet av verktyg och därmed dess tillämpbarhet för 

i detta fall ett litet företag.  
 
Deltagarna deltog i båda dessa utvärderingsmoment som skedde efter genomförd 
självutvärdering (och därmed efter datainsamling).  
 
För att bedöma om utvärderingsverktyget Språngbrädan ledde till att företaget uppnådde de 
syften en självutvärdering ska leda till skapades en utvärderingsmall, se tabell 5. Jag valde 
att använda en skala med procentsatser (skalan åskådliggörs nedan, ovanför tabell 5). 
Deltagarna skulle med hjälp av denna skala göra en individuell utvärdering varefter alla 
deltagares svar skulle sammanställas till medelvärden för respektive parameter. 
Medelvärdena för de olika parametrarna skulle slutligen sammanställas till ett medelvärde 
för denna del av utvärderingen, det vill säga ett medelvärde som skulle visa verktygets 
lämplighet utifrån hur väl syftena med självutvärderingen uppfyllts. Om medelvärdet 
hamnade på 51% eller högre skulle det indikera att verktyget delvis eller helt var tillämpbart.  
 

Skalan för värdering har skett enligt följande:  
 

76-100% Självutvärdering har helt eller i stort sett lett till det syfte som åsyftas 
51-75%  Självutvärderingen har medfört att syftet till mer än hälften uppnåtts 
26-50% Självutvärderingen har till viss del gjort att syftet uppnåtts 
0-25% Självutvärderingen har inte alls lett till syftet 
 
Tabell 5. Mall för utvärdering avseende om syfte med självutvärdering uppnåtts. 
 

Parametrar i form av syfte  med att göra en 
självutvärdering  
(enligt Bergman & Klefsjö, 2007) 

Har detta uppnåtts 
Ange i % mellan 0-100%  

Kommentar 

Gemensam bild av verksamheten   
Gemensamt språk   
Alla i verksamheten delaktiga i förbättringsarbetet   
Skapa engagemang    
Definierat arbetssätt för kvalitetsarbete   
Utgöra en platttform för förbättringsarbete   
Resultatförbättring   

 

För att kunna utvärdera tillämpbarheten av ett verktyg fastställdes även några ytterligare 
områden för utvärdering. Dessa baserades på områden som Hakes (refererad i Ekström & 
Engström, 1999, sid 18) uttryckt som viktiga att ha i åtanke vid val av verktyg för 
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självutvärdering. Jag bedömde att dessa är relevanta och kan användas för att utvärdera 
tillämpbarheten av ett verktyg. En utvärderingsmall för att utvärdera verktyget efter 
genomförd självutvärdering, en tabell 6, skapades. När det gäller skala för detta moment 
gäller samma sak som i mall återgiven i tabell 5 ovan. Deltagarnas svar skulle sammanställas 
till medelvärden per parameter, varefter ett medelvärde för alla deltagares svar på alla 
parametrar skulle tas fram och fungera som indikation på huruvida verktyget var 
tillämpbart. Om medelvärdet hamnade på 51% eller högre det indikera att verktyget delvis 
eller helt var tillämpbart. 
 
Skalan för värdering har skett enligt följande, ”utifrån en liten organisations bedöms 
verktyget i detta hänseende som...” :  
 
76-100% Helt eller i stort sett lämpligt/passande/ anpassat (”mycket bra”). 
51-75% Till mer än hälften lämpligt/passande/ anpassat (”ganska bra”). 
26-50% Till viss del lämpligt/passande/ anpassat (”inte så bra”). 
0-25% Inte lämpligt/passande/ anpassat (”dåligt”). 
 
Tabell 6 Mall för utvärdering avseende verktyget Språngbrädan. 
 

Bedömningskriterie Hur lämpligt/ 
passande är 
verktyget  
Ange i %  mellan 0-
100% 

Kommentar 

Harmoniering med värderingar    
(hur väl stämmer verktyget med organisationens värderingar) 

  

Användarvänlighet   
(hur lättförståeligt är verktyget för användare som tidigare inte 
arbetat med självutvärdering) 

  

Relevans   
(omfattning och innehåll ska vara meningsfulla för organisationen) 

  

Flexibilitet   
(anpassningsmöjligheter i syfte att passa den som använder 
verktyget) 

  

Aktualitet   
(sett utifrån området för offensiv kvalitetsutveckling, hur modernt 
är verktyget, bygger det på de senaste rönen inom området o dyl) 

  

Utveckling  
(i vilken omfattning sker utveckling av verktyg ) 

  

 
Jag fastställde att varje kriterie i de båda mallarna skulle ha lika stor vikt, det vill säga att 
varje kriterie var värt lika mycket.  
 
För att bedöma verktygets tillämpbarhet utifrån ovanstående två utvärderingsmoment 
beslutade jag att båda momentens medelvärde skulle ingå och att skalan för bedömning och 
tolkning av medelvärdena skulle vara enligt nedan:  
 
76-100% Helt eller i stort sett lämpligt/passande/ anpassat, inga större behov av  
 anpassning.  
51-75% Till mer än hälften lämpligt/passande/ anpassat, positivt med anpassning. 
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26-50% Till viss del lämpligt/passande/ anpassat, behov av anpassning. 
0-25% Inte lämpligt/passande/ anpassat. 
 
3.4.5.2 Val av analysmetod enkät 
För den del i studien som handlar om en enkät för kundundersökningen valde jag att göra 
analysen genom en enklare form av sammanställning i excel. Se bilaga 6 Mall 
sammanställning kundundersökning. Kundundersökningen ska visa hur företagets 
värderingar passar värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling samt hur nöjda 
företagets kunder är och därigenom bidra till denna studie. Innan utskicket av enkäten 
genomfördes utvecklade och testade jag en mall för sammanställning av erhållna svar, en 
mall som jag skapade i excel. Baserat på det relativt sett lilla urvalet, 26 kunder beslutade jag 
att använda medelvärden som ett mått för bedömning och utvärdering av erhållen 
information om värderingarna. Med medelvärde avses här det Sörqvist (2004) beskriver, det 
vill säga att medelvärdet beräknas som summan av inkomna svar och dividerat med antalet 
svarande. Utifrån att antalet möjliga svarande var relativt få (maximalt 26 stycken) valde jag 
att i detta arbete inte ta fram ett spridningsmått (i form av standardavvikelse som enligt 
Sörqvist (2004) är ett mått för spridning av genomförda mätningar). I analysen jämförde jag 
dels i kundundersökningen erhållna värden med inom organisationen satta mål, dels 
försökte jag att jämföra med andra organisationer inom samma bransch.  
 
3.4.6 Tolkning, slutsatser och förslag 
När analysen är gjord sker tolkning, framtagande av slutsatser och förslag.  
Jag genomförde analys och tolkning, slutsatser och förslag.  

4 Empiri   

4.1 Företaget Företaget AB 
I studien benämns det företag som valts för studien för Företaget AB, detta baserat på 
konkurrensskäl. Företaget är ett relativt nystartat företag (startade i juni 2008) och ingår i en 
koncern. Företaget är verksamt inom fastighetsbranschen med uthyrning av kontors-, butiks- 
och förrådslokaler centralt på en ort i Gävleborgs Län. Företagets kunder är företag och 
organisation som hyr lokaler hos företaget, dessa kunder benämns därför även hyresgäster. 
Eftersom verksamheten i Företaget AB är relativt liten har Företaget inga egna anställda utan 
delar resurser med andra företag inom samma koncern. Omfattning av det är att fyra fysiska 
personer som i genomsnitt lägger mellan 10-30% av sin tid på verksamheten i Företaget AB. 
Regelbundet läggs tid på administrativa uppgifter såsom kundvård, försäljning (nya 
hyresgäster), utveckling av fastighet, fakturering, inbetalningar, bokföring samt övrig 
administration. I övrigt när det gäller resurser samarbetar Företaget AB tätt med några 
viktiga samarbetsparter avseende områden fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och it. 
Resurserna från dessa samarbetsparter är i det närmaste att se som nära medarbetare, dessa 
samarbeten kännetecknas av öppenhet, samsyn och engagemang. Företaget ser på dessa som 
externa medarbetare. Företaget har fram tills denna studie genomfördes inte haft fokus på att 
införa ett systematiskt, förebyggande och ständigt utvecklande arbetssätt och inte tidigare 
genomfört någon kundundersökning.  
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För mer information om Företaget se bilaga 3 ”Språngbrädan fas 1 Planering” och bilaga 7 
”Språngbrädan fas 2 Beskrivning”. 
 
Som nämnt i avsnitt ”Urval för datainsamling fallstudie” valde jag detta företag eftersom det 
motsvarar kravet på att företaget ska vara litet med få resurser och en viss maximal 
omsättning, samt ett företag som saknade tidigare erfarenhet av att göra självutvärdering 
(möjliggör att studien kan genomföras utan förutfattade meningar och utan jämförelse med 
alternativa arbetssätt för självutvärdering).  

4.2 Fallstudie 

Resultat för intervjuer med deltagarna (från Företaget AB) avseende analys och utvärdering 
för hur väl de anser att syftena med självutvärdering uppnåddes när verktyget 
Språngbrädan användes i det valda företaget visas i tabell 7. Se även bilaga 8 ”Analys av 
verktyget Språngbrädans tillämpbarhet”. 
 
Tabell 7 Resultat utvärdering avseende om syfte med självutvärdering uppnåtts. 
 

 
Genomsnittlig procent (medelvärde) för alla parametrar i tabell 7 blir 70,72%, vilket  
är inom spannet 51-75% som betyder ”Självutvärderingen har medfört att syftet till 
mer än hälften uppnåtts”. 
 
Resultat av utvärdering av kriterier som bör påverka val av verktyg, avseende hur 
deltagarna upplever att verktyget Språngbrädan motsvarar dessa kriterier och därmed hur 
tillämpbart det är för Företaget AB, se tabell 8. 
 
 
 
 
 
Tabell 8 Resultat utvärdering avseende verktyget Språngbrädan 
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Genomsnittlig procent (medelvärde) för alla parametrar i tabell 8 blir 66,87%, vilket är inom  
spannet 51-75% som står för att ”Till mer än hälften ämpligt/passande/anpassat (”ganska bra”). 
 
Dessa ovanstående utvärderingsmoment ger sammantaget en total bedömning om att 
utvärderingsverktyget Språngbrädan är ”till mer än hälften lämpligt/passande/ anpassat, 
positivt med anpassning”. Detta eftersom båda medelvärdena för utvärderingsmomenten 
hamnade mellan 51-75% (se beskrivning av skala kapitel 3.4.5.1). 
 
När det gäller den analysen i den självutvärdering som genomförts i Företaget AB, se bilaga 
9”Språngbrädan fas 3 Analys”. Självutvärderingen resulterade i en handlingsplan för Före-
taget där de högst prioriterade förbättringsåtgärderna togs med. Handlingsplanen omfattar 
totalt tolv förbättringsåtgärder som ska initieras sommaren 2009 och vars genomförande ska 
följas upp med jämna mellanrum. Avsikten är att genomföra dessa förbättringar med hjälp 
av förbättringscykeln. För Handlingsplan se bilaga 10”Språngbrädan fas 4 Handlingsplan”. 

4.3 Enkät - kundundersökning 
Den kundundersökning, som genomfördes i enkätform, skickades ut till företagets 26 
kunder. Syftet med kundundersökningen var att få information om hur Företaget ABs 
kunder uppfattar företagets värderingar och att få veta hur nöjda kunderna är. I kundunder-
sökningen ingick tre delar där respektive del bestod i ett antal frågor (i den sista delen var 
det endast en fråga). 16 kunder av 26 möjliga svarade, vilket innebär att 61,5% av kunderna 
svarade. Resultatet för del ett och två sammanställdes i excel, i en egenhändigt framtagen 
mall. Nedan i figur 9 och 10 visas resultat för dessa delar. Se även bilaga 11 Sammanställning 
resultat kundundersökning. 
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Figur 9 Resultat värderingar kundundersökning del 1  
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Figur 10 Resultat värderingar kundundersökning del 2 
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I den sista delen i kundundersökningen, del tre, skulle den svarande kunden ange en nivå på 
helhetsbedömningen av Företaget AB, angivet i en siffra mellan ett och fem (där siffran ett 
stod för ”mycket dåligt” och siffran fem för ”mycket bra”). Den genomsnittliga helhetsbe-
dömningen, att ses som tidigare nämnts som detsamma som kundnöjdhet, av Företaget AB 
blev 4,23. Företaget har fastställt ett mål för kundnöjdhet, att kundnöjdheten ska vara minst 
fyra på en femgradig skala. Se bilaga 11 Sammanställning resultat kundundersökning. 

5 Analys av empiri  
Klefsjö (1999) menar att självutvärdering är ett arbetssätt för att mäta hur väl de olika 
värderingarna bidragit till att skapa en kultur och hur systematiskt och omfattande arbetet 
med offensiv kvalitetsutveckling är i den egna organisationen. Genom att genomföra själv-
utvärderingen med hjälp av ett verktyg ökar möjligheterna att uppnå det som självutvärde-
ring syftar till. Syftena med att göra en självutvärdering är enligt Bergman & Klefsjö (2007): 
 
o Att få en gemensam bild av verksamheten 
o Att skapa ett gemensamt språk 
o Att göra alla i organisationen delaktiga 
o Att börja använda ett metodiskt arbetssätt för kvalitetsutveckling 
o Att skapa en plattform för förbättringsarbete 
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Utvärderingen av den med verktyget Språngbrädan genomförda självutvärderingen kan 
sammanfattas som att deltagarna från Företaget AB anser att utvärderingsverktyget Språng-
brädan har medfört att syftet till mer än hälften har uppnåtts och att verktyget till mer än 
hälften är lämpligt och passande. Resultatet av de två utvärderingsmomenten (70,72% 
respektive 66,87%) hamnar inom samma spann 51-75%, och närmare spannet uppåt än 
nedåt. Det bör kunna tolkas som att deltagarna från Företaget AB bedömde utvärderings-
verktyget Språngbrädan som till stor del tillämpligt. 
 
Medelvärdet för den del av utvärderingen som avsåg hur väl deltagarna från Företaget AB 
ansåg att syftena med självutvärderingen uppnåddes med verktyget Språngbrädan blev  
70,72%, vilket enligt skalan i utvärderingsmomentet står för ”Självutvärderingen har medfört 
att syftet till mer än hälften uppnåtts”. Utifrån hur deltagarna har bedömt detta, kan resultat  
ses som att deltagarna upplever att syftet med självutvärderingen till mer än hälften  
uppnåtts, det vill säga syftena har till relativt stor del uppnåtts. 
 
Med syftet att ha en gemensam bild av verksamheten avses att den gemensamma bilden ska 
bidra till att säkerställa att alla strävar åt samma håll och mot samma mål vilket är en 
förutsättning för att kunna tillgodose kundernas krav och förväntningar med minsta möjliga 
resursåtgång. Företaget AB ansåg att de redan innan självutvärderingen hade en stor 
samsyn, detta på grund av att de arbetar nära i verksamheten och är till antalet få 
verksamma. De upplevde dock att de med hjälp av Språngbrädan förstärkte den bild som de 
sen tidigare hade avseende viktiga områden i verksamheten, verktyget betonade vikten av 
att bedriva verksamheten väl genomtänkt med avseende på angreppssätt och tillämpning.  
 
Ett gemensamt språk medverkar till att underlätta och upprätthålla en tydlig och enkel 
kommunikationen inom en organisation. Ett gemensamt språk effektiviserar arbetet genom 
att att alla i organisationen vet vad som kommuniceras och därmed kan agera på 
kommunikationen. Språngbrädan fungerar bra för att skapa ett gemensamt språk. Det 
gemensamma språket i Företaget AB förstärktes vid användande av verktyget 
Språngbrädan, genom dess struktur och innehåll. Det blev mer tydligt vad angreppssätt och 
tillämpning står för och hur dessa delar kan bidra till ett mer metodiskt kvalitetsarbete.  
 
Bergman & Klefsjö (2007) menar att, för att en anställd ska kunna göra ett bra arbete, måste 
den anställde bli involverad, få ansvar och känna sig delaktig i arbetet, och, genom att bli 
involverad, känner den anställde engagemang. Även om deltagarna från Företaget AB 
upplevde att de redan tidigare arbetade nära varandra och nära resurser hos viktiga 
samarbetsparter bidrog självutvärderingen till mer delaktighet i alla delar. Deltagarna ansåg 
att det vore fördelaktigt att i större utsträckning än det gjorts i denna fallstudie involvera de 
personer som genom nära samarbete med leverantörer är verksamma och att anse som 
externa medarbetare.  
 
Självutvärdering kan enligt Bergman & Klefsjö (2007) skapa engagemang om alla blir 
delaktiga i arbetet med självutvärderingen. Sörqvist (2004) menar att alla människor drivs av 
motivation, storleken på motivationen påverkar det den anställde presterar. En medarbetare 
som är delaktig i en förändring upplever även förändringen som ett mer normalt läge och 
minimerar det förändringsmotstånd som vanligtvis förekommer vid förändringar. 
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Deltagarna från Företaget AB upplever att självutvärderingen i sig skapar engagemang, den 
initierar idéer och tankar på åtgärder som behöver vidtas för att förändra. Deltagarna ser ett 
värde i att i framtiden involvera sina nära samarbetsparter i detta arbete och få 
kvalitetsarbetet som en naturlig del i verksamheten.  
 
Sörqvist (2004) menar att en av de mest viktiga delarna för att lyckas med förbättringar är att 
ha ett metodiskt och väl utformat arbetssätt för att jobba med kvalitetsförbättringar. Att 
införa arbetsättet självutvärdering som ett kontinuerligt sätt för att regelbundet jobba 
igenom berörda områden upplevdes av deltagarna som positivt, däremot ansåg de att om-
fattningen i vissa områden (till exempel områdena Medarbetare och Ledarskap) av verktyget 
Språngbrädan behöver anpassas till förutsättningarna för en organisation med 0-9 anställda.  
 
Självutvärdering kan enligt Klefsjö (1999) bidra till att skapa en plattform för förbättrings-
arbete, en plattform bestående av en utvärdering av organisationen baserat på någon modell 
för offensiv kvalitetsutveckling. Bergman & Klefsjö (2007) betonar vikten av helhetssyn och 
systemperspektiv i kvalitetsarbetet. Detta förutsätter bland annat att alla är delaktiga och har 
förståelse för alla delar i helheten och att verksamhetens processer och dess kopplingar 
sinsemellan har identifierats. Deltagarna från Företaget AB upplever att självutvärderingen 
medfört att de har fått en mer tydlig bild av helheten och en ökad förståelse för de olika 
ingående delarna i kvalitetsutveckling.  
 
Enligt SIQ (2009) leder användandet av att arbeta med sjävutvärderingsverktyg till en 
resultatförbättring för organisationen. Deltagarnas intryck en kort tid efter att självutvärde-
ringen genomförts är att arbetet nog kommer att leda till resultatförbättringar. Det tar dock 
lite tid att se dessa resultat, därför gavs detta kriterie i utvärderingen en relativt låg 
procentsats.  
 
Utvärderingen omfattade också deltagarnas uppfattning avseende hur verktyget Språng-
brädan står sig gentemot de kriterier som bör påverka val av verktyg, och därmed hur 
tillämpbart det är. Medelvärdet för deltagarnas uppfattning av kriterierna blev 66,87% 
exklusive värdering av verktygets Utveckling. Enligt utformning av utvärderingsmall (se 
skala angiven ovanför tabell 6, under avsnitt ”Val av analysmetod fallstudie”) står för att 
”Till mer än hälften lämpligt/passande/ anpassat (”ganska bra”), vilket tyder på att delta-
garna upplever att verktyget är ganska bra, närmare”mycket bra” jämfört med ”inte så bra”. 
Att verktyget inte upplevdes som ”mycket bra” grundar sig framför allt på att verktyget inte 
uppfattas helt anpassad till en så liten organisation som Företaget AB är, ett så kallat 
mikroföretag. Verktygets fyra områden (kundsamverkan, ledarskap, medarbetarnas 
utveckling och delaktighet samt verksamhetens processer) och omfattningen av frågor per 
område gör att verktyget blir ganska omfattande och att vissa delar inte känns lika relavanta.  
 
Vid genomgång av områdena upplevs området Kundsamverkan relevant och aktuellt. Enligt 
Hellsten (1999) ska kundernas behov, krav och förväntningar vara styrande för företaget och 
målet med kundsamverkan ska vara att hela tiden förbättra. Frågeställningarna som om-
fattar viktiga delar i detta arbete är direkt tillämpbara för Företaget AB. Eftersom i stort sett 
alla företag, oavsett storlek, inriktning med mera, har någon form av kunder är detta ett 
område som passar alla företag.  
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Att sätta mål och följ upp dessa, att skapa förutsättningar för och engagera medarbetare är 
enligt Hellsten (1999) viktiga ansvarsområden för en ledare. Hellsten  (1999) beskriver också 
att det för en organisations framgång krävs kompetenta och delaktiga medarbetare. Om-
rådena Ledarskap och Medarbetare är sett utifrån att en organisationen inte har medarbe-
tare, egna anställda, inte realistiskt att gå igenom på det sätt som verktyget ”Språngbrädan” 
föreslår. Vissa frågor är relevanta som inom Ledarskap till exempel frågor om affärsidé, 
vision och strategier, detta är i någon form aktuellt för alla organisationer. På samma sätt är 
frågor inom Medarbetare som rör kompetensbehov för organisationen relevanta och 
självfallet är det relevant att alla verksamma i Företaget AB är involverade på det sätt som 
Språngbrädan visar. Däremot behöver andra frågor ändras eller tas bort om organisationen 
saknar medarbetare. Vid diskussion efter genomförd självutvärdering framkommer från 
deltagarna synpunkter på att inom detta område, i de fall företag utan egna anställda har 
nära ett samarbete med leverantörer, se ordet medarbetare som även omfattandes medarbe-
tare hos dessa nära leverantörer. Företaget AB har, istället för att anställa egen personal, valt 
att samarbeta med leverantörer inom vissa områden. Detta främst på grund av att omfattnin-
gen på det arbete som ska utföras inte motsvarar en heltidstjänst och att det därför är mer 
ekonomiskt med att köpa timmar av en leverantör. Detta är i linje med Sörqvists (2004) 
uttalande om att det lilla företaget, som har ett större behov av samverkan med andra 
företag, behöver jobba tillsammans med sina samarbetsparter i kvalitetsarbetet. 
 
Vikten av ledningens engagemang upplevs av deltagarna som fundamentalt för alla 
organisationer. Förutsatt att ledaren förstår vikten av det, kan det i ett litet företag vara 
lättare för en ledare att leva upp till detta, detta eftersom ledare och eventuella medarbetare 
arbetar så nära varandra. Deltagarna upplever även att det bör vara lättare i motsatt situa-
tion, det vill säga att även om ledaren inte förstår värdet av ledningens engagemang i 
kvalitetutveckling kan det vara lättare att få ledaren att inse detta i ett företag där alla arbetar 
tätt samman.  
 
För att en organisation ska få helhetssyn krävs enligt Hellsten (1999) att organisationens 
processer är kartlagda. Verksamhetens processer är enligt Hellsten (1999) ett område som till 
stor del är relevant för alla organisationer, alla har någon form av process och bör arbeta 
aktivt för att identifiera och utveckla dessa. Deltagarna upplever dock att det för ett litet 
företag kan vara mindre givande att göra ett omfattande processarbete på grund av att det 
vanligtvis är samma person som gör flera olika arbetsuppgifter och att förbättringar av detta 
arbete sker mer naturligt. Att personen ser och upplever, påverkas av och själv kan påverka 
arbetsflödet innebär att förbättringar till viss del görs omedvetet. Inom området 
Verksamhetens processer uppfattades vissa frågeställningar rörande medarbetare som 
onödiga, att inte ha medarbetare styr vilka frågor inom detta område som är relevanta, 
alternativt styr det hur frågorna ska utformas (medarbetare kan även inom detta område 
anses omfatta leverantörer som ett företag har nära samarbete med, de som Företaget AB 
kallar externa medarbetare). 
 
Sörqvist (2004) menar att en avgörande faktor för att lyckas med utvecklings- och 
förbättringsarbete är att ha kunskap. Deltagarna upplevde att det var relativt lätt att 
genomföra en självutvärdering med hjälp av verktyget, trots att tidigare erfarenhet av att 
arbeta med självutvärdering saknas. Den utbildning som genomfördes innan 
självutvärderingen upplevdes värdefull samtidigt som verktyget i sig var relaivt 
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lättförståeligt. Deltagarna var efter genomförd utbildning mestadels självgående. Med fördel 
bör den som leder arbetet med självutvärdering och Språngbrädan få en gedigen utbildning 
avseende värderingar, arbetssätt och verktyg samt även stöd i att anpassa vissa 
frågeställningar eller moment till förutsättningarna i ett litet företag.  
 
Verktyget upplevs inte detaljstyra hur en verksamhet ska drivas. Verktygets frågor handlar 
om ”hur” och ”i vilken utsträckning” ett angreppssätt används, deltagarna upplevde detta 
som att verktyget var relativt flexibelt. Det ger stöd för att utvärdera sig själv med fokus på 
styrkor och förbättringsområden utifrån hur verksamheten bedrivs. Däremot verkar det som 
att sättet att använda verktyget är någorlunda fast, det vill säga stegen Planering, Beskriv-
ning, Analys och Handlingsplan genomförs i enlighet med de instruktioner som tillhanda-
hålls.  
 
Bergman & Klefsjö (2007) betonar vikten av att skapa en kultur av värderingar som bidrar till 
en offensiv kvalitetsutveckling. Deltagarna upplevde att arbetssätt och verktyg harmoniera-
de med värderingarna som Företaget AB eftersträvar. Deltagarna upplever dock att Före-
taget ABs värderingar kan ses som mer snäva och anser att det återstår att göra en hel del i 
det egna värderingsarbetet, framför allt avseende proaktivitet och utveckling. Mer om 
värderingar kommer senare i detta avsnitt.  
 
Bergman & Klefsjö (2007) talar om den allt mer föränderliga värld vi lever i och hur viktigt 
det är att försöka att följa med i den utveckling som sker. Verktyget upplevdes, utifrån 
deltagarnas erfarenhet, som modernt och aktuellt. Den uppfattning styrks av den litteratur 
som finns inom området självutvärdering och Språngbrädan.  
 
När det gäller den sista bedömningskriteriet, ”Utveckling”, är det inget som deltagarna kan 
uttala sig om. Baserat på att den litteratur jag fått tag i avseende Språngbrädan, ”Språng-
brädan – ett kliv mot kvalitetsutveckling” (Hellsten, 1999), är benämnd tredje upplagan 
uppfattar jag det som att viss utveckling har skett hittills och att det därför bör vara ett 
verktyg som följer med i den utveckling som sker. Utifrån litteratur om kvalitetsutveckling 
och självutvärdering uppfattar jag även verktyget som aktuellt.  
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) bygger offensiv kvalitetsutveckling på ett antal värderingar, 
dessa värderingar är en viktig förutsättning för offensiv kvalitetsutveckling. De av Hellsten 
(1999) beskrivna värderingarna som ingår i förutsättningarna för att genomföra en själv-
utvärdering med verktyget Språngbrädan motsvaras av värderingarna inom offensiv 
kvalitetsutveckling. Kundundersökningen bidrog till studien avseende verktyget Språng-
brädans tillämpbarhet, genom att visa om och hur Företaget ABs värderingar motsvarar 
värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling. En förutsättning för att lyckas med 
kvalitetsutveckling är att värderingarna överensstämmer. 
 
Under arbetet med Språngbrädan och kundundersökningen bedömde deltagarna att 
Företaget ABs värderingar kunde översättas till de värderingar som anses krävas för 
framgångsrik offensiv kvalitetsutveckling och därmed till de värderingar som även ingår i 
Språngbrädan. Företaget AB har fastställt följande värderingar Kundinriktat, Kompetent och 
Utvecklande. Utifrån hur Företaget AB beskriver sina värderingar visar tabell 9 nedan hur 
deltagarna anser att dessa värderingar kan översättas till de värderingar ingående i 
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Språngbrädan och offensiv kvalitetsutveckling (se även bilaga 3 ”Språngbrädan fas 1 
Planering”). 
 
Tabell 9 Översättning värderingar inom Språngbrädan och Företaget ABs värderingar 
 

Värderingar enligt 
Språngbrädan  

Motsvarande värdering hos 
Företaget 

Kundfokusering Kundinriktat 
Engagerat ledarskap Kompetent 
Allas delaktighet Kundinriktat 
Processfokusering Kompetent 

Ständiga förbättringar Utvecklande 
Faktabaserade beslut Kompetent 

 

Företagets värderingar sammanfattas genom ett färre antal värderinger som kan ses som mer 
snäva jämfört med värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling och Språngbrädan. Detta 
kan leda till att vissa av värderingarna som tas upp i offensiv kvalitetsutveckling inte 
synliggörs i Företaget ABs värderingar. 
 
Studien i form av kundundersökningen visar att Företaget ABs kunder uppfattar att 
Företaget AB till stor del representerar dessa värderingar. Eftersom svarsnivå tre i 
kundundersökningen står för värdet ”godkänt” bör en värdering som erhållit ett medelvärde 
med en nivå på tre eller högre kunna ses som indikation på att Företaget AB har en kultur 
där värderingen på något sätt ingår. En nivå mellan tre och fyra bör bör kunna ses som att 
Företaget AB till viss del representerar värderingen medan en nivå mellan fyra och fem bör 
kunna ses som att värderingen tydligt ingår i Företaget ABs kultur. När det gäller målet för 
Företaget AB om att ha en kultur som kännetecknas av fastställda värderingar bekräftar 
kundundersökningen det som Företaget AB själv upplever, att det finns mer att göra för att 
kulturen ska genomsyras av värderingarna.  
 
Hur Företaget ABs värderingar uppfattas varierar mellan de olika kategorierna 
fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. Resultatet visar att kundernas 
uppfattning är att fastighetsskötarna bäst motsvarar värderingarna, framför allt avseende 
värderingarna Kundinriktat och Kompetent. Resultatet visar även att nivån för hur 
fastighetsskötarna uppfattas får anses vara väldigt hög, över fyra på en femgradig skala. 
Eftersom inget fokuserat kvalitetsarbete skett får detta resultat delvis tolkas bero på de 
människor som innehar de olika rollerna. 
 
I samband med kundundersökningen kunde även ett mått för kundnöjdhet tas fram. 
Utformningen av enkäten för kundundersökning kan ses som en mätning av det som 
Sörqvist (2004) benämner kundattityder, det vill säga att fråga kunden hur den upplever 
något. Ett av Företagets mål är att ha en kundnöjdhet om minst fyra på en femgradig skala. 
Baserat på den kundundersökning som genomförts, sett till den helhetsbedömning som 
efterfrågats, uppnås detta. 
 
I analysen jämförde jag dels i kundundersökningen erhållna värden med inom företaget 
satta mål, dels försökte jag att jämföra med andra företag inom samma bransch, dock var det 
svårt att hitta jämförbara mått hos andra företag inom branschen. Beträffande jämförelse 
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med andra företag inom samma bransch var det ganska svårt att hitta jämförbara alternativ. 
Fastighetsägarna ombesörjer varje år en nöjd-kundmätning med de cirka 15 största 
fastighetsbolagen varvid tio områden ingår och där en poängskala mellan 0-100 används. 
Vid den senaste mätningen var högsta betyg 80 poäng, lägsta betyg 60 poäng och 
genomsnittligt betyg landade på 70 poäng. Betyget 80 av maximalt 100 poäng är ju 
detsamma som 80% av maximala 100% (80 poäng delat med 100 poäng) skulle kunna 
översättas till betyg 4 av maximalt 5 (fyra delat med fem är också 80%) och därmed 
möjliggöra jämförbarhet med Företaget AB. Det känns dock inte helt relevant att jämföra 
detta lilla företag med de 15 största i branschen.  
 
Analysen av empirin för denna studie bekräftar i många avseenden det som en rad författare 
påvisat när det gäller små företag och kvalitetsutveckling. Små företag har många likheter 
med stora företag, sett till värderingarna inom kvalitetsutveckling är samtliga dessa på något 
sätt relevanta oavsett företagsstorlek (Sörqvist, 2004). Små företag har vissa karaktärsdrag 
som leder till ett behov av anpassning av arbetssätt och verktyg, till exempel avseende 
hantering av medarbetare, ledarskap och processer (Hellsten, 1997).  

6 Slutsatser 
Syftet med detta examensarbete var att studera 
 
1) tillämpbarheten av utvärderingsverktyget ”Språngbrädan” vid självutvärdering i ett så 

kallat mikroföretag (företag med ingen eller ett fåtal anställda).  
2) företagets värderingar gentemot värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling och 

baserat på en kundundersökning se hur företagets kunder uppfattar företagets 
värderingar. 

 
Inom ramen för studien skulle två aspekter beaktas:  
 
3) Hur fungerar Språngbrädan, som förutsätter ledare och medarbetare, när det inte finns 

någon medarbetare eller endast finns ett fåtal medarbetare i företaget? 
4) Hur kan nära samarbete med leverantörer som agerar direkt mot företagets kunder 

hanteras i Språngbrädan, kan dessa nära samarbetsparter ses som medarbetare?  
 
Resultatet av analysen visar att utvärderingsverktyget Språngbrädan till stor del passar att 
använda av ett mikroföretag. Detta under förutsättning att man inom företaget är medvetna 
om de delar som är mindre passande och endera hanterar dem därefter alternativt exklude-
rar dessa mindre passande delar. De mindre passande delarna har en gemensam nämnare, 
att det handlar om medarbetarna och innefattar därför främst områdena Ledarskap och 
Medarbetare. Om det finns få eller inga medarbetare i ett företag är självfallet frågeställ-
ningar rörande det mer svåra att få nytta av. Ett sätt att hantera detta är att innan självut-
värderingen påbörjas gå igenom frågeställningarna och ta bort alternativt anpassa fråge-
ställningarna till företaget. Ett annat sätt att hantera dessa frågeställningar, och som upplevts 
passande efter att ha genomfört denna studie, är att i begreppet medarbetare även inkludera 
medarbetare hos nära samarbetsparter som agerar direkt mot företagets kunder och som 
därför har en insyn i företaget. I detta hänseende finns en begränsning avseende den 
eventuella information som inte kan spridas på grund av till exempel konkurrensskäl. 
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Den genomförda kundundersökningen bidrar till resultatet av denna studie genom att det 
visar att de värderingar som behöver finnas i ett företag för att företaget ska kunna bedriva 
framgångsrik kvalitetsutveckling också finns i Företaget AB. Företaget ABs värderingar kan, 
som visas i tabell 9, översättas till de inom offensiv kvalitetsutveckling och resultatet av 
kundundersökningen visar att Företaget ABs kunder också upplever att dessa värderingar 
till stor del genomsyrar verksamheten. 
 
Baserat på ovanstående är slutsatserna av denna studie att 
 
1) utvärderingsverktyget ”Språngbrädan” till stor del är tillämpbart vid självutvärdering i 

ett så kallat mikroföretag (företag med ingen eller ett fåtal anställda).  
o För att maximera värdet av arbetet och den tid som behöver läggas ned bör 

arbetet föregås av en genomgång av såväl självutvärdering som Språngbrädan, i 
syfte att anpassa tillvägagångssätt och frågeställningar till företaget. Detta bör 
förslagsvis göras av någon i ledande befattning i företaget och om möjligt 
tillsammans med en part som har kompetens i självutvärdering och 
Språngbrädan. 

 
2) företagets värderingar till stor del överensstämmer med värderingarna inom offensiv 

kvalitetsutveckling och att företagets kunder anser att dessa värderingar till viss del 
genomsyrar företaget. 

 
Slutsatserna rörande de två aspekter som skulle beaktas inom ramen för denna studie är 
följande:  
 
3) Baserat på att Språngbrädan förutsätter ledare och medarbetare medför avsaknad av 

alternativt att endast ha ett fåtal medarbetare att vissa områden i Språngbrädan inte 
skapar det mervärde som är tänkt. I dessa fall bör en anpassning av frågeställningarna 
göras innan en självutvärdering startar. Däremot, om ett nära samarbete finns med 
leverantörer som agerar direkt mot företagets kunder och som har (och bör ha) en stor 
insyn i företagets verksamhet avseende till exempel vision, mål och strategier, bör nära 
samarbetsparter kunna ses som medarbetare (till exempel ”externa medarbetare” som 
Företaget AB valt att benämna dessa). Detta gör frågeställningarna om medarbetare 
relevanta. 

 
4) Ett nära samarbete med leverantörer som som arbetar väldigt nära företaget och därför 

har stor insyn i företaget samt agerar direkt mot företagets kan med fördel ses som 
företagets medarbetare och därigenom öka värdet av kvalitetsutvecklingen och verktyget 
Språngbrädan. 

 
Jag anser att tillämpbarheten av Språngbrädan i ett mikroföretag och företagets värderingar 
gentemot värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling hur företagets kunder uppfattar 
företagets värderingar har studerats och att syftet med studien därmed har uppfyllts.  
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7 Diskussion 
Storey (refererad av Hansson & Klefsjö, 2008) och Hillary (refererad i Garvare, 2002, s 7) 
beskriver vikten av att det finns små företag, de små företagen fungerar nämligen som 
mekanism för att jobb skapas, för nytänkande och långsiktig utveckling av ekonomin. Det 
innebär att det är viktigt att uppmuntra och stimulera små företag till att i större utsträck-
ning jobba med kvalitetsutveckling i syfte att åstadkomma en mer långsiktig lönsamhet. 
Denna studie visar att det finns utvärderingsverktyg som kan underlätta en självutvärdering 
för ett mikroföretag och därmed skapa värde för dessa typer av företag. 
 
Hansson & Klefsjö (2008) skriver vidare om de hinder, såsom begränsade resurser och 
avsaknad av motivation, som finns hos mindre företag. Samtidigt visar forskning att små 
företag har fördelar som att de är mer flexibla, har en mer effektiv kommunikation, lättare 
tar till sig förändringar, har färre hierarkier samt har starkare engagemang från ledningen. 
De, för en liten organisation mer specifika egenskaperna, innebär enligt Hansson & Klefsjö 
(2008) att de små företagen behöver ett lite annorlunda tillvägagångssätt vid implementering 
av offensiv kvalitetsutveckling, med mer fokus på att använda mindre tekniskt avancerade 
metoder och verktyg samt på att involvera alla. Att som i denna studie använda ett verktyg 
som Språngbrädan för självutvärdering motsvarar en tillämpning av ett mindre avancerat 
tillvägagångssätt i kvalitetsutveckling. Detta utifrån att omfattningen i Språngbrädan ska 
vara mer begränsat jämfört med andra utvärderingsverktyg. Deltagarna upplevde den tid 
som spenderades på arbetet med självutvärderingen som rimlig, det vill säga de anser att det 
var nödvändig och väl använd tid. Totalt handlade det för denna studie om att deltagarna, 
tre resurser, avsatte cirka 4,5 dagar för arbetet med Språngbrädan inklusive en dags utbild-
ning. Utöver detta tillkom tiden för utvärdering av arbetet. På sikt kommer deltagarna 
självfallet att behöva avsätta mer tid om kvalitetsutveckling ska bli en integrerad del i 
verksamheten.  
 
Enligt Hansson & Klefsjö (2008) visar studier att små företag kan införa och upprätthålla en 
framgångsrik kvalitetsutveckling utan att ha en noggrann och formell organisationsstruktur 
för kvalitet. Verktyg som Språngbrädan möjliggör ett enklare och mer informellt arbete kan 
ske vid självutvärdering, något som bör underlätta för små företag att jobba med kvalitets-
utveckling. Denna studie visar att Språngbrädan fungerar för riktigt små företag, även om 
det för dessa företag kan behöva göras en anpassning av verktyget. Verktyget bör därmed 
kunna skapa värde även utan ha dedicerade resurser (det vill säga utvalda resurser som 
enbart fokuserar på kvalitetsutveckling). 
 
Ghobian & Gallaer (1997) menar att det vid utvärdering avseende hur väl offensiv 
kvalitetsutveckling passar ett företag, oftast för de små företagen handlar om utmaningar 
med ledningens mjuka värden och om kulturen. Det är avgörande för ett litet företag som 
ska bedriva offensiv kvalitetsutveckling att ledaren inser värdet av att förändra, något som 
ofta handlar om att ägaren måste förändra sig själv, vilket kan vara ett stort problem. 
Deltagarna i denna studie uttrycker vikten av ledarskap samtidigt som de bedömer 
möjligheten att påverka en ledare som inte insett värdena kan vara lättare i ett mikroföretag 
genom att ledare och medarbetare vanligtvis arbetar tätt samman. 
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Valet av företag för denna studie föll på ett företag som är relativt nystartat och som fram 
tills nu inte bedrivit ett strukturerat, systematiskt och förebyggande arbete med föränd-
ringar. Detta innebar att det under självutvärderingens fas tre, att analysera företaget för att 
fastställa styrkor och förbättringsområden visade på en stor potential i att införa förbätt-
ringar. Detta borde vara fallet för många småföretag, eftersom dessa enligt bland annat 
Hellsten (1999) hittills inte bedrivat offensiv kvalitetsutveckling.  
 
En frågeställning rörande denna studie bör omfatta kvaliteten på insamlad data. Hur ska 
datakvaliteten bedömas när utvärderingen görs i ett företag utan anställda, och som endast 
har några få verksamma (personer anställda i ett annat koncernföretag) samt har relativt sett 
få kunder att fråga. Ett begränsat urval ger begränsade möjliga svar och därmed begränsad 
information. En fråga som utifrån det är befogad att ställa är vilka slutsatser som kan dras 
utifrån en studie med de förutsättningarna. Jag valde att innan studien genomfördes fast-
ställa vad jag bedömde var realistiskt i en studie med dessa förutsättningar och upplever att 
detta har fungerat och givit information för att besvara studiens frågeställning. Samtidigt 
hade det självfallet varit en fördel att till exempel genomföra denna studie med två 
mikroföretag.  
 
En övergripande fråga avseende studien är vilket värde det har för studien att genomföra en 
kundundersökning omfattandes Företaget ABs värderingar och kundnöjdhet. Jag valde att 
göra kundundersökningen eftersom värderingar är en fundamentalt viktig del i kvalitets-
utveckling och därmed även i arbetssättet självutvärdering. För att kunna bedöma Språng-
brädans tillämpbarhet kändes det angeläget att kunna bedöma hur väl Företaget ABs 
värderingar motsvarade värderingarna inom kvalitetsutveckling.  
 
Omfattningen av kundundersökningen och dess enkät var relativt ambitiös, vilket kan ha 
påverkat resultatet av den, det blev totalt många frågor för kunderna att besvara. Vid 
utformandet av kundundersökningen togs initialt två alternativa enkäter fram, en i enlighet 
med den som slutligen skickades ut och en där endast del två ingick. Vid diskussion med 
deltagarna i självutvärderingen och med de kunder som deltog i testet av kundundersökning 
togs beslutet att genomföra kundundersökningen med den mer omfattande enkäten. 
Verksamheten såg fördelar i att få mer information som grund för verksamheten och det 
förbättringsarbete som nu avses att eftersträvas. De kunder som deltog i testet av kund-
undersökningen testade den enkät som slutligen skickades ut och ansåg att den mer 
omfattande enkäten inte skulle uppfattas som för omfattande och att det inte skulle vara 
svårt att förstå vad som efterfrågades. Även utformning av kundundersökning kan 
diskuteras. Var den tydlig och var det lätt att förstå hur den skulle fyllas i, eller var den 
svårbegriplig med konsekvensen ökad risk för irrelevant data? Hur påverkades de svarande 
kunderna till exempel av de två kategorierna för varje fråga i del ett av kundundersök-
ningen; ”Hur viktigt anser ni att något är” kontra ”hur (bra/dåligt) anser ni att fungerar det 
idag”. Vilken påverkan hade det i del två av kundundersökningen att de svarande kunderna 
skulle särskilja på fastighetsägare, fastighetsförvaltare respektive fastighetsskötare när de 
skulle ange vilken nivå de anser att respektive representerar? Vet alla kunder vem som är 
fastighetsägare, fastighetsförvaltare respektive fastighetsskötare? Vidare kan valet av vilka 
och på vilket sätt egenskaper angavs diskuteras, varför just dessa egenskaper och respektive 
antal egenskaper per värdering. Jag la i samband med det genomförda testet av kundunder-
sökningen stor vikt vid att respons avseende ovanstående frågetecken. Responsen från 
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kunderna som genomförde testet var att det inte fanns behov av att förändra utformningen. 
Med tanke på urval för test och för kundundersökning är ovan lyfta frågor ändå faktorer 
som kan göra resultatet osäkert. Att det är ett nystartat företag gör också att det är relativt 
kort tid för kunderna att uttala sig om. Dessutom var detta den första kundundersökning 
som Företaget AB genomförde, vilket medför att Företaget AB inte har någon historik att 
jämföra med.  
 
Att genomföra utvärderingen avseende värderingarna hos de resurser som är verksamma 
hos Företaget AB (fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsskötare) på det sätt som 
genomfördes i denna studie kan diskuteras. Sättet som användes för att skapa de så kallade 
operationaliseringarna baserades på Företaget ABs värderingar och specifika områden för 
verksamheten, något som påverkar generaliserbarheten i studien. Samtidigt kändes det 
viktigt att jämföra och, i den mån det överensstämde, översätta värderingarna inom offensiv 
kvalitetsutveckling med Företaget ABs värderingar.  
 
En del i utvärderingen i denna studie är att analysera och utvärdera om självutvärderingen 
ledde till de syften som fastställts för den. Eftersom tiden inom ramen för denna studie från 
genomförandet av självutvärdering fram till utvärderingen var oerhört kort, endast en 
månad, bör denna del i utvärderingen endast ses som en tidig indikation. En bättre utvärde-
ring av de långsiktiga effekterna bör rimligtvis genomföras först 6-12 månader efter att 
självutvärderingen genomförts. Analysen i form av intervjuer av deltagarna genomfördes 
efter avslutad självutvärdering. Samtidigt var det ofrånkomligt att viss analys ändå skedde 
parallellt med självutvärderingen. 
 
Valet av kvalitativ metod för datainsamligen i denna studie kändes även efter avslutad 
fallstudie och kundundersökning som rätt val, även om kvantitativ metod hade kunnat 
fungera för enkäten med kundundersökningen. När det gäller val av analysmetod finns det 
säkerligen många olika alternativa sätt att genomföra analysen på. Utifrån den litteratur jag 
gått igenom värderade jag några olika sätt. Jag valde alltså att utvärdera följande: 
• Huruvida syftena med självutvärderingen uppnåtts eller inte.  
• Att, utifrån några av Hakes (refererad i Ekström & Engström, 1999, sid 18) föreslagna 

aspekter att beakta vid val av verktyg, bedöma hur väl Språngbrädan motsvarade dessa 
vid självutvärderng i mikroföretag.  

 
Med bakgrund i att en utvärdering handlar om att analysera utfall gentemot fastställt mål, så 
kallad traditionell utvärdering (Bergman & Klefsjö, 2007) eller klassisk utvärdering 
(Björkman, Garvare, Klefsjö, Lindgren, Svensson, Frediksson, Johansson, Lindell och Olsson, 
1999), ansåg jag att det i denna studie kunde översättas till en analys avseende hur de 
fastställda syftena (”mål”) med utvärderingen uppnåtts (”utfall”). I tillägg till det ansåg jag 
att det var viktigt, för att kunna bedöma verktygets tillämpbarhet, att även analysera 
praktiska aspekter av verktyget såsom de av Hakes (refererad i Ekström & Engström, 1999, 
sid 18) föreslagna, bland annat användarvänlighet, relevans, flexibilitet och aktualitet.  
 
När det gäller studiens reliabilitet handlar det vid kvalitativ metod om att eftersträva en 
trovärdig studie med pålitligt resultat (Wedin & Sandell, 2004). Genom att studien löpande 
och på en relativt detaljerad nivå dokumenterats, att studien och dess moment tydligt 
beskrivits för deltagarna och att dessa fått läsa igenom det jag dokumenterat avseende deras 
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arbete i studien samt att jag strävat efter att inta en neutral, närvarande roll gör att jag anser 
resultatet som någorlunda trovärdigt. På grund av min ringa praktiska erfarenhet av 
Språngbrädan var en risk avseende studiens reliabilitet att självutvärderingen med 
Språngbrädan inte genomfördes optimalt enligt teorin. Eftersom deltagarna godkänt de 
slutsatser jag kommit fram till och det jag dokumenterat om studien anser jag att fallstudien i 
stort motsvarar kraven för validitet.  
 
Utifrån test av enkät och resultat av kundundersökningen upplever jag att enkäten gav svar 
på det jag ville mäta, den hade god validitet. Reliabiliteten kan påverkas av när kundunder-
sökningen genomfördes, beroende på kundernas situation kan förutsättningarna för kund-
undersökningar vara olika över tiden. Nu bedömde deltagarna från Företaget AB att det inte 
borde ha funnits några speciella omständigheter rörande fastigheten eller lokalerna som 
påverkat resultatet. 
 
Ekström & Engström (1999) genomförde en fallstudie för Vägverket Produktion Nord 
avseende att jämföra två verktyg för självutvärdering, Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) 
och Språngbrädan, i syfte att identifiera det verktyg som är bäst lämpat för att göra en 
verksamhetsbeskrivning. Analysen visade att Språngbrädan för Vägverket Produktion var 
ett mer lättförståeligt och relevant verktyg medan Utmärkelsen Svensk Kvalitet upplevdes 
mer flexibelt. I övrigt var de båda verktygen relativt likvärdiga. Resultatet av analysen ledde 
till att Språngbrädan rekommenderades för arbetet med självutvärdering. Jag uppfattar 
Vägverket Produktion Nord som en stor organisation (författarna uppger att Vägverket 
Produktion som bestod av tre regioner, varav Nord var en region, totalt hade ca 3 400 
medarbetare, dock framgår det inte mer specifikt hur många medarbetare Nord har), vilket 
gör en jämförelse med denna studie utifrån organisationsstorlek mer svår. Jag upplever ändå 
ett värde av att kunna jämföra resultaten i analysen. Ekström & Engström (1999) bekräftar att 
Språngbrädan i jämförelse med andra verktyg är mer lättförståelig och relevant, faktorer som 
är avgörande för att små och mikroföretag ska använda verktygen. 
 
I en rapport om erfarenheter av Språngbrädan gjord vid enhet på Posten med syftet att 
utvärdera huruvida Språngbrädan är ett verktyg lämpligt för självutvärdering på arbets-
lagnivå kommer Hellsten (2000) fram till att verktyget kanske inte fungerar så bra på just 
lagnivå. I utvärderingen har ett arbetslag om ca 20 personer ingått och Hellsten (2000) 
redogör för några möjliga orsaker som att arbetslaget inte känt sig som en egen enhet, utan 
varit styrda av andra och därför begränsats i arbetet. En annan orsak kan vara att arbetssättet 
omfattat dokumentation, vilket inte alla i arbetslaget känt sig bekväma med. En reflektion 
utifrån detta kopplat till denna studie är vikten av utbildning och ett enkelt arbetssätt. 
Språngbrädan har i denna studie upplevts lättförståelig och arbetet med självutvärderingen 
har genomförts som ett lagarbete, dock med färre antal i laget (jämfört med i rapporten 
rörande Posten) och genomfört av ledningsresurser. Deltagarna i denna studie har alltså inte 
behövt ta hänsyn till någon som styr utanför de som genomfört självutvärderingen. Utifrån 
de förutsättningarna har Språngbrädan upplevts fungera väl för en grupp.  
 
I en artikel om attityder hos små och medelstora företag gentemot ett utvärderingsverktyg 
inom kvalitetsutveckling (verktyget benämns European Foundation for Quality Manage-
ment) skriver Wilkes & Dale (1998) att det behövs ett system anpassat för mindre företag. 
Många små och medelstora företag känner till självutvärdering, men har svårt att förstå hur 
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de ska gynnas av att använda det. Författarna menar att dessa företag behöver utbildning 
och ökad insikt i möjligheterna med offensiv kvalitetsutveckling samt anpassade arbetssätt 
och vertyg, anpassade avseende språkbruk och omfattning på dokumentation. Även om 
Wilkes & Dale (1998) studerat små och medelstora företag och ett annat utvärderingsverktyg 
styrker deras resultat det som denna studie av mikroföretag också kommer fram till.  
 
Garvare (2002) menar i sin doktoranduppsats (avseende införande och mätningar i små och 
medelstora företag) att många studier visar vikten av att hitta lämpliga arbetssätt och 
verktyg som små och medelstora företag kan använda och därigenom mer framgångsrikt än 
hittills kan utveckla förbättringsarbetet. Enligt Garvares (2002) studier är framför mindre 
behov av dokumentation för mindre företag en framgångfaktor. Garvares (2002) studier 
visar också att förändring kan ta tid, många små företag som till exempel inför process-
utveckling får en organisation med internt fokus. Detta är en viktig aspekt att ta med sig 
även inom kvalitetsutveckling i små företag, det finns ett värde att införa det samtidigt som 
själva införandet inte får innebära att företagen tappar det externa perspektivet, kunderna. 
 
När det gäller litteratur till denna studie upplever jag att funnit en del litteratur, dock 
beträffande verktyget Språngbrädan inte i så stor utsträckning som jag väntat mig. Jag kan 
självfallet ha använt fel sökord eller sökt i fel databas för att identifiera litteraturen, samtidigt 
borde ett verktyg som blivit etablerat förekomma mer ofta. Det väcker frågan avseende hur 
etablerat verktyget Språngbrädan är och vad orsakerna till att den inte är mer synlig i 
litteraturen. Oavsett detta anser jag utifrån denna studie att verktyget i denna studie givit 
svar på det efterfrågade och visat att det till stor del fungerar.  
  
Bristerna i denna forskning härrör till följande: 
• En mer omfattande studie hade med fördel omfattat ytterligare ett mikroföretag. Det 

hade givit mer trovärdighet till studiens resultat. 
• En annan möjlig brist  är val av undersökningsmetod i två delar, det vill säga att studien 

genomfördes med två moment för datainsamling; fallstudie och kundundersökning. 
Studien kan säkerligen genomföras även på andra sätt. 

• Den enkät, i form av kundundersökning, som genomfördes var väldigt omfattande och 
hade med fördel kunnat begränsas till att bestå av en mer tydlig del med färre frågor. Det 
skulle kunna öka trovärdigheten i resultatet. 

7.1 Fortsatt forskning   
Eftersom denna studie endast omfattat ett mikroföretag kan med fördel vidare forskning 
göras genom att testa tillämpbarheten med detta utvärderingsverktyg i ytterligare någon 
eller några mikroföretag, detta för att se om samma resultat uppnås. Utifrån den metod jag 
valde för datainsamling samt för utformningen av kundundersökningen kan vidare 
forskning också med fördel ske med alternativa metoder.  
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BILAGA 1 UTVÄRDERINGSVERKTYGET SPRÅNGBRÄDAN 
Språngbrädan ska enligt Hellsten (1999) ”vara en hjälp för företag att utvärdera sin 
verksamhet och identifiera styrkor och förbättringsområden i syfte att stimulera till ständiga 
förbättringar med nöjdare kunder och stärkt konkurrenskraft som mål”. 
Språngbrädan utgår ifrån värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling, och specifikt 
ifrån de värderingar som Bergman & Klefsjö tar upp i ”Kvalitet från behov till användning” 
(2007), och benämns av Hellsten (1999) som  
o Kundfokusering  
o Engarerat ledarskap 
o Allas delaktighet 
o Processfokusering 
o Ständiga Förbättringar 
o Faktabaserade beslut 
 
Enligt Hellsten (1999) kännetecknas en framgångsrik verksamhet alltså av dessa ovan 
nämnda värderingar sätter sin prägel på verksamheten. Språngbrädan består av fyra 
områden som är centrala i kvalitetsutvecklingen. Dessa områden benämns kundsam-verkan, 
ledarskap, medarbetarnas utveckling och delaktighet samt verksamhetens processer. 
Hellsten (1999) åskådliggör kopplingen mellan värderingarna inom offen-siv 
kvalitetsutveckling (hörnstens-modellen) och områden i Språngbrädan med nedanstående 
figur. 

Samma som figur 3 i huvuddokumentet: Värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling och dess kopplingar till 
områdena i Språng-brädan (Hellsten (1997), The Springboard a TQM-based tool for self-assessment, figur 5.3, s 
48) 

 
Klefsjö (1999) beskriver Språngbrädan som ett verktyg för kvalitetsarbete i första hand avsett 
för mindre organisationer. Språngbrädan är enligt Hellsten (1999) en modell uppbyggd för 
utvärdering inom kvalitetsutveckling. Modellen består av några områden, kundsamverkan, 
ledarskap, medarbetarnas utveckling och delaktighet samt verksamhetens processer, som är 
centrala inom kvalitetsutveckling och modellen fokuserar på hur en verksamhet fungerar (d 
v s inte på vad som görs). Hellsten (1999) visar med nedanstående figur modellen för 
Språngbrädan: 
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Medarbetarns 
utveckling & 
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Samma figur som figur 4 i huvuddokumentet: Språngbrädan som modell för utvärdering avseende kvalitetsutveckling 
(Hellsten (1999), Språngbrädan - ett kliv mot kvalitetsutveckling, figur 1, s 4) 

 
Hellsten (1999) beskriver att området kundsamverkan handlar om att det är kundens behov, 
krav och förväntningar som ska styra företaget, dess medarbetare och det sätt verksamheten 
bedrivs på. För att kunna tillgodose företagets kunder så behöver företaget identifiera vilka 
kunder företaget har och hur dessa kunders behov, krav och förväntningar ser ut. Företaget 
kan genom mätningar få information om hur väl dessa kunder tillgodoses. Att sätta mål för 
kundtillfredsställelsen och regelbundet mäta utfallet ger förutsättningar för jämförelse med 
andra företag och motivation till förbättringsarbete. Hellsten (1999) nämner som exempel på 
mätetal antal nöjda kunder och återköpsfrekvens. 
 
Ledarskap utövas av ledare på alla nivåer i ett företag och bör enligt Hellsten (1999) primärt 
handla om att sätta mål, uppföljning av satta mål, att motivera och engagera medarbetare 
samt ge medarbetarna förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt (till 
exempel genom att tilldelas resurser som utbildning och tid för att genomföra 
förbättringsarbetet). Ledare måste genom tydlighet och synligt engage-mang föregå som gott 
exempel i såväl förbättringsarbete som i annat. 
 
Hellsten (1999) menar att medarbetarnas kompetens, utveckling av kompetensen samt 

delaktighet är oerhört viktigt för att ett företag ska bli framgångsrikt. Hellsten (1999) 
beskriver ett företags prestation som summan av medarbetarnas prestationer och vikten av 
att alla i företaget känner till företagets alla mål samt har kännedom om företagets kunder 
och deras krav, behov och förväntningar. Hellsten (1999) menar vidare att det krävs att 
medarbetarna utvecklas för att företaget ska utvecklas, och att ansvar och befogenheter kan 
delegeras ju större kompetens medarbetarna får. Att stimulera och belöna bra prestationer är 
stimulerande för alla medarbetare. Ett sätt att stimulera är enligt Hellsten (1999) att ha mål 
för detta som kontinuerligt följs upp (mål kan till exempel vara i form av mätetal för 
arbetstrivsel, sjukfrånvaro och personalomsättning). 
 
Tydlighet och kännedom om företagets arbetsflöden, verksamhetens processer, är enligt 
Hellsten (1999) en förutsättning för att en helhetssyn främjas, vilket i sin tur är en 
förutsättning för en effektiv drift av verksamheten. Genom att identifiera processerna kan 
dessa processer följas upp, mätas och förbättras. Hellsten (1999) nämner som exempel på 
mätetal kostnader och intäkter, lönsamhet och leveranstider. 
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Hellstens (1999) beskriver arbetet med modellen Språngbrädan som ett arbete uppdelat i 
fyra faser:  

o Planering  
o Beskrivning 
o Analys 
o Handlingsplan  

 

Fas 1 PLANERING 
Enligt Hellsten (1999) handlar fas 1 om att noggrant planera det långsiktiga arbetet som en 
utvärdering av verksamheten innebär, vilket innefattar att såval fastställa syftet med och 
tillvägagångssätt för att genomföra utvärderingen samt att ta fram en översiktlig helhetsbild 
av verksamheten. Det är viktigt att involvera alla medarbetare i arbetet, att organisera 
arbetet samt att sätta mål för arbetet.  
 
Denna fas bör inledas med att ta fram en översiktlig helhetsbild av verksamheten, en uppgift 
som kan genomföras av företagets ledningsgrupp och som måste förankras i hela 
organisationen. Den översiktliga beskrivning, som är ett levande dokument och därför med 
jämna mellanrum kan behöva uppdateras, bör omfatta följande områden:  

o Verksamhetsområde 
o Affärsidé 
o Visioner 
o Värderingar  
o Policies 
o Viktiga kunder och kundgrupper 
o Huvudprocesser och stödprocesser 
o Organisation och medarbetare 
o Konkurrenssituation 
o Viktiga leverantörer 
o Varor och/eller tjänster  

När det gäller tillvägagångssättet för utvärderingen omfattar det att beskriva och 
kommunicera tidplanen och tillgängliga resuser för arbetet samt hur utbildningen av 
verksamhetens anställda ska genomföras. 
 

Fas 2 BESKRIVNING 
Fasen omfattar att utifrån att ett antal frågor besvaras ta fram en beskrivning över hur 
verksamheten i nuläget fungerar. Denna informationsinsamling har sin utgångspunkt i den 
översiktliga beskrivningen och kan genomföras på olika sätt beroende på vilka som ska ingå 
i arbetet med att samla in material och hur mycket tid dessa har för att göra arbetet. Ett 
vanligt sätt är att dela upp arbetet så att varje område hanteras av en specifik arbetsgrupp 
och med en huvudansvarig som sammanställer de olika arbetsgruppernas material. 
 
Hellsten (1999) beskriver att Språngbrädan omfattar en genomgång och utvärdering av fyra 
viktiga områden i en verksamhet; kundsamverkan, ledarskap, medarbetarnas utveckling och 
delaktighet samt verksamhetens processer. Utvärderingen av dessa områden ska bidra till att 
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öka kunskap och kännedom om den egna verksamheten. För att få förståelse för och insikt i 
hur det egna företagets fungerar har ett antal frågor tagits fram för dessa områden, 
utformade på ett sätt som för varje område ska ge svar på följande: 
Hur gör vi idag?     Angreppssätt 
I vilken omfattning för vi det?   Tillämpning 
Vilka resultat leder det till?    Resultat 
Hur gör vi för att utvärdera det vi gör    Utvärdering & förbättring 
och vilka förbätringar har det lett till?  

Fas 3 ANALYS 
Enligt Hellsten (1999) handlar denna fas om att analysera det material som samlats in och att 
utifrån det identifiera styrkor och förbättringsområden. Analysen sker utifrån fastställda riktlinjer och utifrån 
dimensionerna Angreppssätt, Tillämpning, Resultat samt Utvärdering och Förbättring. Vid 
analys av av respektive område bedöms svaren på de utvalda frågorna utifrån av Hellsten 
(1999) föreslagen utvärderingsmatris. 
 

Utvärderingsmatris (i enlighet med hur Hellsten beskrivit den) 
 

 Angreppssätt Tillämpning Resultat Utvärdering 
och förbättring 

100% Fullt integrerade , 
systematiska och 
förebyggande 

Överallt i alla viktiga 
processer 
Används alltid för alla 
varor och tjänster samt 
vid all samverkan med 
kunder och leverantörer 

Förstklassiiga, 
beständiga, 
härledbara resultat 
i alla processer 

Systematiska, 
planeriade och 
påvisade 
förbättringar av alla 
angreppssätt och 
tillämpningar 

70-90% Systematiska och 
integrerade 
I huvudsak 
förebyggande 

I de flesta viktiga 
processer 
Används alltid 

Positiv utveckling i 
de flesta viktiga 
processer 
Goda nivåer i de 
flesta viktiga 
processer 

Påvisade 
förbättringar av de 
flesta angreppssätt 
och tillämpningar 

40-60% I huvudsak 
systematiska 
Betoning på 
förebyggande 

I flera viktiga processer 
Regelbundet 

Positiv utveckling i 
flera viktiga 
processer 
Vissa goda nivåer i 
flera viktiga 
processer 

I huvudsak 
regelbunden 
utvärdering med 
enstaka förbättring av 
angreppssätt och 
tillämpning 

10-30% Påbörjade 
systematiska 
Mer tillfälltigt 
avhjälpande  
än förebyggande 

Några områden 
Viss regelbundenhet 

Viss positiv 
utveckling inom 
några viktiga 
områden 
Knapphändig 
redovisning av 
några viktiga 
områden 

Enstaka utvärdering 
av angreppssätt och 
tillämpningar, men 
ingen påvisad 
förbättring 

0% Systematik saknas 
Bristfällig 
beskrivning 

Ej beskriven  
Används ej 

Ej redovisade 
Ej kopplade till 
redovisade 
angreppssätt 

Ej beskriven 
Ej genomförd 
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Bedömningarna vid analys och utvärdering ska göras utifrån följande:  
 
Angreppsssätt avser att bedöma om metoder och arbetssätt är systematiska och 
förebyggande. Hur gör vi idag. 
Tillämpning omfattar att bedöma om metoder och arbetssätt tillämpas på alla varor och 
tjänster, i alla processer och aktiviteter inom hela företaget och vid all samverkan med alla 
kunder och leverantörer. 
Resultat handlar om att värdera resultat från angreppssätten i förhållande till egna mål och 
andra företags resultat. Frågan ”vilka resultat leder tillämpningarna av angreppssätten till?”. 
Bland annat ska följande bedömas:  

o Uppnådda nivåer i förhållande till målvärden 
o Takten i förbättringsarbetet 
o Om förbättringar skett i alla delar av verksamheten 
o Bevis på bestående förbättringar 
o Jämförelser med organisationer som är duktiga inom ett specifikt område 
o Företagets förmåga att visa att resultaten kommer av angreppssättens tillämpning 

Utvärdering och förbättring handlar om att bedöma i vilken grad angreppssätt och 
tillämpningar regelbundet utvärderas och förbättras. Frågan ”hur utvärderas angreppssätt 
och tillämpningar och vilka förbättringar har detta lett till?” ska besvaras 
 
Dessa erhållna svar som visar företagets profil kan sammanställas enligt nedan: 

 
Samma som figur 6 i huvuddokumentet, om än mer utförligthär. Figuren visar en sammanställning av 
analys (Hellsten (1999) ”Språngbrädan – ett kliv mot kvalitetsutveckling”, sid 20) 

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

KUNDSAMVERKAN

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

KUNDSAMVERKAN

Angreppssätt

TillämpningUtvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

LEDARSKAP

Angreppssätt

TillämpningUtvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

LEDARSKAP

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

MEDARBETARNAS UTVECKLING &  DELATIGHET

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

MEDARBETARNAS UTVECKLING &  DELATIGHET

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

VERKSAMHETENS PROCESSER

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

VERKSAMHETENS PROCESSER
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Fas 4 HANDLINGSPLAN 
Hellsten (1999) menar att utifrån den genomförda analysen kan en handlingsplan tas 
fram. För att gå från analys till handling och i syfte att tydliggöra företagets styrkor 
och förbättrings-områden föreslår Hellsten (1999), som ovan nämnt under ”Analys”, 
att analysen sammanställs i ett antal profiler. Handlingsplanen bör omfatta de högst 
prioriterade förbättringsområdena, sett utifrån till exempel behov av resurser, 
möjlighet att genomföra förbättring samt resultat. I detta arbete kan verktyg som de 
sju förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen vara till stor hjälp. Denna 
handlingsplan bör integreras med företagets övriga planer för utveckling- 
Sammanställning av förbättringsförslag kan förslagsvis ske i format enligt nedan: 
 
 
Område vad bör förbättras 

 
Ansvarig 

 
Startar den 

Följs upp 
den 

Kundsamverkan - vad bör förbättras    
    
    
    
Ledarskap  - vad bör förbättras    
    
    
    
Medarbetarnas utveckling & delaktighet- 
vad bör förbättras 

   

    
    
    
Verksamhetens processer - vad bör 
förbättras 

   

    
    
    
 
 
Förbättringscykeln 
Hellsten liknar denna ovan beskrivna utvärdering med att arbeta enligt den s k 
förbättringscykeln; Planera - Gör - Studera - Lär. 
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Arbetet med förbättringscykeln startar enligt Hellsten (1999) med att i steget Planera 
ta fram grundorsaker till ett förbättringsområde (problem) och att ta fram förslag på 
förändringar som kan förbättra situationen. I syfte att underlätta uppföljning av 
förbättringsarbetet så bör de framtagna förbättringsförslagen sammanställas i en 
tabell där det för varje förslag framgår ansvarig, starttid, tidpunkt för uppföljning 
samt vilket område förslaget hör till. Gör-steget handlar om att genomföra de 
förbättringar som har föreslagits. Därefter studeras resultatet som förändringen 
åstadkommit för att se om det bidragit till en förbättring. I Lär-steget sker en 
utvärdering av den genomförda förändringen, om den varit framgångsrik så införs 
det i arbetssättet, om den inte varit framgångsrik så planeras och genomförs en ny 
förändring. På detta sätt genomförs förbättringsarbete med alla identifierade 
förbättringar.  
 

LÄR PLANERA

GÖRSTUDERA

Planera metoder 
och arbetssätt

Tillämpa 
angreppssätten

Utvärdera och 
förbättra 
angreppssätten

Studera 
resultaten från 
angreppssätten

LÄR PLANERA

GÖRSTUDERA

Planera metoder 
och arbetssätt

Tillämpa 
angreppssätten

Utvärdera och 
förbättra 
angreppssätten

Studera 
resultaten från 
angreppssätten
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BILAGA 2 OPERATIONALISERING  
 
Att göra operationaliseringar för att översätta värderingarna till mer mätbara (kvantitativa) 
variabler är normalt mest använt i undersökningar med kvantitativ metod. Jag valde dock 
att använda det i denna studie även om jag valt att använda kvalitativ metod för 
kundundersökningen.  
 
Operationaliseringarna var en viktig del inför denna studies utskick av enkät med 
kundundersökning. Med kvantitativ variabel avses enligt Wedin & Sandell (2004) en 
egenskap vars värde varierar och som ska studeras. Jag valde att definiera det på ett sätt som 
verksamheten i övrigt accepterade när det gäller de variabler som skulle motsvara respektive 
värdering. Valen av variabler har baserats på hur verksamheten karakteriserar 
värderingarna och vill bli uppfattade. Vissa av variablerna kan generellt sett uppfattas 
representera mer än en värdering, i detta arbete har dock alltså nedanstående tabell ansetts 
gälla. Variablerna kan i detta fall betecknas som diskreta, det vill säga det finns en gräns och 
de kan därmed anta ändligt antal värden. 
 
Verksamheten har valt följande värderingar och beskrivningar för dessa: 
 
o KUNDINRIKTAT - ett kundfokuserat agerande av verksamheten, vilket, utifrån hur 

driften av verksamheten är uppbyggt, omfattar agerande av såväl fastighetsägare, 
fastighetsförvaltare som fastighetsskötare. Det ska kännetecknas av serviceanda, 
tillgänglighet, lyhördhet, flexibilitet och närhet (att vara nära hyresgäster och 
leverantörer genom att vara synlig, närvarande och aktiv). Verksamheten ska möjliggöra 
att dess kunder kan bedriva en framgångsrik och lönsam verksamhet. Verksamheten ska 
karaktäriseras av att det vara lätt att komma i kontakt med, att tydlig information ges 
regelbundet om eventuella nyheter, planerade underhållsåtgärder och vad som händer i 
övrigt. 

 
o KOMPETENT - ett kunnigt, pålitligt, handlingskraftigt och ansvarstagande agerande 

som sker med affärsmässighet, kvalitet och fokus på att lösa uppgiften. Att lokalerna har 
en bra standard, att eventuella problem hanteras effektivt och kvalitetsmässigt. 

 
o UTVECKLANDE - ett framåttänkande, nytänkande och proaktivt agerande, i syfte att 

ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Detta omfattar att vara öppen för 
förändrade lösningar och nytänkande som kan göra fastigheten mer effektiv och 
miljöanpassad drifts-  och underhållsmässigt samt mer attraktiv för hyresgäster.  
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Operationaliseringar gjorda inför kundundersökningen i denna studie 

 
OMRÅDE  - FRÅGA  VÄRDERING DET MOTSVARAR 
 
Kommunikation och information 

Kundinriktat – serviceanda, tillgänglighet, 
lyhördhet 

Lokalskötsel (ventilation, städning, 
snöskottning o dyl) 

 
Kundinriktat - serviceanda 

Möjligheter till anpassning av enskilda 
hyresgästers lokaler 

 
Kundinriktat – flexibilitet, lyhördhet 

Trygghet och säkerhet Kundinriktat – serviceanda 
Parkering Kundinriktat – serviceanda, tillgänglighet 
Att ta emot besök Kundinriktat - serviceanda 
Synlighet för enskild hyresgäst Kundinriktat - lyhördhet 
Hyresavtal och omförhandling Kompetent - affärsmässighet, kunnighet 
Fakturering Kompetent – affärsmässighet, kunnighet 
Hantering av problem / fel i hyresgästers 
lokaler 

Kompetent – affärsmässighet, kunnighet, 
problemlösningsförmåga/handlingskraft 

 
Hantering av problem/fel på ett effektivt sätt 

Kompetent – affärsmässighet, kunnighet, 
arbetskvalitet 

Återkommande fel / problem Kompetent -.kunnighet, arbetskvalitet, pålitlighet 
Planerat lokal- och fastighetsunderhåll Kompetent – kunnighet, affärsmässighet 
Utveckling av fastigheten Utvecklande – proaktivitet, nytänkande 
Åtgärder för miljöanpassning i syfte att värna 
om miljön 

Utvecklande - proaktivitet, nytänkande 

Fastighetens och byggnadernas omgivning Utvecklande -  framåttänkande 
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BILAGA 3 SPRÅNGBRÄDAN FAS 1 – PLANERING  
 
I enlighet med Hellstens (1999) beskrivning av verktyget Språngbrädan har arbetet med 
verktyget inom ramen för detta examensarbete genomförts uppdelat i fyra faser, nämligen :  

o Planering  
o Beskrivning 
o Analys 
o Handlingsplan  

 
Denna bilaga sammanfattar arbetet med fas ett ”planering” för den för examensarbetet valda 
organisationen. Enligt Hellsten (1999) handlar fas ett om att noggrant planera det långsiktiga 
arbetet som en utvärdering av verksamheten innebär, vilket innefattar att såval fastställa 
syftet med och tillvägagångssätt för att genomföra utvärderingen samt att ta fram en 
översiktlig helhetsbild av verksamheten. När det gäller tillvägagångssättet för utvärderingen 
omfattar det att beskriva och kommunicera tidplanen och tillgängliga resuser för arbetet 
samt hur utbildningen av verksamhetens anställda ska genomföras. 
 
Det arbete som utförts inom ramen för examensarbetet har för fas ett innefattat att ledningen 
för den valda verksamheten, Företaget AB, bestående av tre personer, gemensamt fastställt 
syfte och tillvägagångssätt. Ledningen har även tagit fram en övergripande beskrivning av 
verksamheten (utgångspunkt har varit de av Hellsten (1999) angivna delarna). Personerna 
har för arbetet med fasen ”planering” lagt en halv dag per person. Jag har till stor del intagit 
rollen som observatör och att leda diskussionen.  

Syfte med utvärderingen 
Verksamheten i Företaget AB är relativt nystartad, bolagsbildningen skedde för knappt ett år 
sen, dessutom är verksamhetsområdet ett nytt område för ägaren och ledningen av 
verksamheten. Bakgrunden till att verksamheten startade är att ägaren till ett koncernföretag 
gavs en möjlighet till att förvärva en fastighet och förvärvade fastigheten genom ett till 
koncernföretaget nybildat dotterbolag (detta nybildade dotterbolag är detsamma som det 
bolag som i detta examensarbete benämns som den valda verksamheten). Det nybildade 
dotterbolagets verksamhet består genom förvärvet av att hyra ut kontors-, butiks- och 
förrådslokaler. Parallellt med fastighetsförvärvet och aktiviteterna kopplade till det arbetade 
personerna, som var och är involverade i den nya verksamheten, även med andra 
arbetsuppgifter. Detta medförde att fokus i den nya verksamheten initialt blev ett antal 
prioriterade aktiviteter som följer med att överta en fastighet samt att införa de mest 
grundläggande rutinerna när det gäller att hantera uthyrning av kontors-, butiks- och 
förrådslokaler (som exempel på grundläggande rutiner kan nämnas fastighetsskötsel, 
fastighetsförvaltning, betalning av leverantörsfakturor och hyresfakturering). Fokus på 
kvalitet och kvalitetsutveckling har varit relativt begränsat under det första, knappa året. 
 
Baserat på denna bakgrund så var syftet med att genomföra utvärderingen att göra en 
genomlysning av verksamheten, att uppnå de syften en självutvärdering ska ge (se avsnitt 
”Självutvärdering” i huvuddokument, enligt Klefsjö, 1999) och ta fram ett underlag som kan 
ligga till grund för verksamhetens kvalitetsarbete. 
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Tillvägagångssätt 
Arbetet med kvalitetsutveckling ska vara ett strukturerat, kontinuerligt, systematiskt arbete 
som sker integrerat i verksamheten (d v s vara en naturlig del i hur verksam-heten drivs), 
Bergman & Klefsjö (2007). Arbetet med utvärderingen av den för detta examensarbete valda 
verksamheten klassificerades som ett första steg i införandet av en offensiv 
kvalitetsutveckling i den valda verksamheten (detta benämns i denna bilaga som del 1). 
Nästa steg (som tidsmässigt kommer att ske när detta examens-arbete är avslutat) avser att 
fullt ut integrera kvalitetsutvecklingen som en naturlig del i den valda verksamheten 
(benämns del 2).  
 
Tidplanen för del 1 sträckte sig totalt över cirka tre månader (mitten av februari till mitten av 
maj 2009) och syftade till att genomföra en första utvärdering i enlighet med 
utvärderingsverktyget Språngbrädan. Övergripande tidplan för del 1: 
 
Huvudaktivitet Tidsperiod Ansvarig Tillgängliga / involverade resurser 
Utbildning Februari, mars PL Ledning, medarbetare 
Planering Februari PL Ledning 
Beskrivning Mars-april PL Ledning, medarbetare, 

samarbetspartner, hyresgäster 
Analys April PL Ledning, medarbetare 
Handlingsplan April-maj PL Ledning, medarbetare 
 
Arbetet med del 1 genomfördes med verksamhetens resurser, varav en var utsedd  ansvarig 
(i detta arbete benämns ansvarig som projektledare, med förkortning PL).  
Projektledaren för del 1 var densamma som författaren av examensarbetet, med viss 
erfarenhet av att jobba med kvalitetsutveckling. Projektledaren hade däremot ringa praktisk 
erfarenhet av utvärderingsverktyget Språngbrädan, vilket medförde en risk för arbetet; att 
Språngbrädan inte nyttjades fullt ut som den är planerad.   
 
Baserat på dokumentationen tillgänglig om utvärderingsverktyget Språngbrädan 
genomfördes under en knapp arbetsdag en utbildning, av utnämnda projektledare.  
Utbildningen omfattade en genomgång av kvalitet och kvalitetsutveckling med en 
efterföljande diskussion. Därefter skedde en genomgång av självutvärdering och verktyget 
Språngbrädan. Deltagare vid denna utbildning var personerna i ledningen för verksamheten. 
En mer kortfattad utbildning, mer av karaktären genomgång, genomfördes för 
verksamhetens externa medarbetare (med externa medarbetare avses de personer som är 
anställda av andra företag och som i verksamheten arbetar med fastighetsförvaltning och 
fastighetsskötsel), även denna gång med projekt-ledaren som utbildare. De externa 
medarbetarna deltog endast i väldigt liten del i självutvärderingen, i en genomgång 
avseende det resultat deltagarna från verksam-heten fått fram med möjlighet för de externa 
medarbetarna att kommentera. 
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Verksamhetsområde 
Den valda verksamheten etablerades i juni 2008 och ingår i en koncern. Den valda 
verksamheten verkar inom fastighetsbranschen och har en affärs- och kontors-fastighet i en 
ort i Hälsingland. Fastighetens består av ett antal byggnader samt mark. Några av 
byggnaderna har lokaler lämpliga för framför allt kontor och butik medan de övriga 
byggnader är att anse som renodlade förråd. De byggnader som har lokaler, lämpliga för 
framför allt kontor och butik, har anpassningsbara lokalytor, det vill säga byggnaderna är 
relativt flexibla för att göra anpassningar efter hyres-gästernas behov. I nuläget används 
byggnaderna till största delen av kontors- och butiksverksamhet. Den totala uthyrningsbara 
ytan i byggnaderna är ca 8 400 kvm. Antalet hyresgäster är för närvarande 26 företag och 
organisationer.  

Verksamhetens affärsidé 
Verksamhetens affärsidé är följande:  
”Att med god lönsamhet tillhandahålla väl fungerande och trivsamma affärs- och kontorslokaler med 
ett attraktivt läge i centrala Orten. Verksamheten ska kännetecknas av fokus på kunder, lyhördhet, 
flexibilitet och hög kvalitet.” 
 
Inom ramen för affärsidén ligger att som fastighetsägare verka för att fastighets-ägarens 
hyresgäster har väl fungerande och trivsamma lokaler som tillfredsställer hyresgästens 
affärsmässiga och estetiska behov och förväntningar. Med affärs-mässiga behov och 
förväntningar avses att utformningen av lokalen i möjligaste mån ska vara funktionell och 
anpassad på ett sätt som möjliggör en för hyresgästen effek-tiv och lönsam drift av sin 
verksamhet. Estetiska behov och förväntningar handlar om att lokalerna och dess omgivning 
(trapphus, parkering och dylikt) ska upplevas som fräscha, trygga, lugna och trevliga samt 
vara i ett bra skick.     

Vision 
För verksamheten har visionen ”Att ses som den mest attraktiva hyresvärden för affärs- och 
kontorslokaler i Orten.”  

Värderingar  
Verksamheten har sedan starten för ett knappt år sedan genomfört ett visst värderingsarbete, 
dock har det hittills skett på en mer övergripande nivå. Det fortsatta arbetet med 
värderingarna kommer att fokuseras på att åstadkomma en djupare förankring av dessa 
värderingar samt att bryta ned dem till en mer detaljerad och för verksamheten konkret nivå 
(det vill säga konkretisera hur ett agerande i linje med värderingarna ser ut inom 
verksamheten). 
 
Värderingarna bygger på verksamhetens affärsidé och de förhållningssätt som verksamheten 
anser viktiga. Verksamhetens värderingar är:  
    Kundinriktat 

Kompetent 
Utvecklande 
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Med ”kundinriktat” avses ett kundfokuserat agerande av verksamheten, vilket, utifrån hur 
driften av verksamheten är uppbyggt, omfattar agerande av såväl fastighetsägare, 
fastighetsförvaltare som fastighetsskötare. Det ska kännetecknas av serviceanda, 
tillgänglighet, lyhördhet, flexibilitet, engagemang, delaktighet och närhet (att vara nära 
hyresgäster och leverantörer genom att vara synlig, närvarande och aktiv). Ett kundinriktat 
agerande omfattar även agerandet gentemot interna kunder, vilket avser medarbetare såväl 
inom verksamheten och hos samarbetsparter.  
 
Värderingen ”kompetent” avser ett kunnigt, pålitligt, handlingskraftigt och ansvarstagande 
agerande som sker med affärsmässighet, kvalitet och fokus på att lösa uppgiften. Kompetent 
omfattar även att agera som ett föredöme, att vara aktiv i det som sker samt skapa 
förutsättningar för såväl kunder som andra medarbetare.  
 
Med ”utvecklande” avses ett framåttänkande, nytänkande och proaktivt agerande, i syfte att 
ständigt utveckla och förbättra verksamheten.  
 
Utifrån hur Företaget AB beskriver sina värderingar visar tabell nedan nedan hur de 
värderingar som ingår i Språngbrädan enligt deltagarnas uppfattning bör kunna översättas 
till Företaget ABs värderingar. 
 

Värderingar Språngbrädan Motsvarande värdering hos 
Företaget 

Kundfokusering Kundinriktat 
Engagerat ledarskap Kompetent 
Allas delaktighet Kundinriktat 
Processfokusering Kompetent 

Ständiga förbättringar Utvecklande 
Faktabaserade beslut Kompetent 

Samma tabell som i huvuddokument benämns ”Tabell 9 Översättning värderingar inom Språngbrädan och 
Företaget ABs värderingar” 

Policies 
Verksamheten har fram tills nu inte fastställt några övergripande policies för verksamheten.  
 
Viktiga kunder och kundgrupper 
Verksamheten definierar en kund som ett företag eller en organisation som har behov av 
lokaler i form av kontor, butik eller förråd i centrala Orten. Kunderna benämns hyresgäster. 
Verksamhetens viktiga kunder är befintliga hyresgäster och främst de hyresgäster som hyr 
kontor eller butik.  
 
Huvudprocesser och stödprocesser 
Baserat på att verksamheten startades för relativt sett kort tid (knappt ett år sedan) och 
utifrån den fokusering som varit under tiden sedan starten har arbetet med processer hittills 
endast skett i en liten omfattning. Detta har medfört att det i nuläget endast finns 
dokumentation av processerna på en övergripande nivå.  
 
Verksamheten har identifierat följande huvudprocesser:  
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• NYA HYRESGÄSTER  
• UTHYRNING AV LOKALER 

 

Huvudprocess 
Syfte Input Output Ägare 

NYA 
HYRESGÄSTER 

Syftar till att fylla 
vakanta lokaler genom 
att få in nya 
hyresgäster inom vår 
valda målgrupp. 
Processen omfattar 
marknadsföring, 
identifiering av nya 
hyresgäster, 
bearbetning, 
offerering, förhandling 
och överlämning till 
i”uthyrning”. 

Marknadsbehov, 
identifierade 
potentiella 
hyresgäster. 
 

Tecknat  
hyresavtal, 
slutgiltig 
projektplan för 
ev lokal- 
anpassningar 
och inflyttning 
av den nya 
hyresgästen. 
Överlämnat till 
”uthyrning”. 
 

VD 

UTHYRNING AV 
LOKALER 

Syftar till att 
implementera, förvalta 
och utveckla tecknade 
avtal.  
Omfattar ev 
anpassning och 
uppfräschning av 
lokaler, tillträde av 
hyresgäst, 
fastighetsskötsel, 
löpande dialog med 
hyresgäst, identifering 
och genomförande av 
förbättringsåtgärder, 
nöjdkund-mätning, 
mersälj, 
omförhandling och ev 
avflyttning. 

Hyresavtal, 
projektplan för ev 
lokalanpassningar 
och inflyttning, 
önskemål från 
hyresgäst (löpande 
under avtalet), 
uppföljnings-
rapportering. 

Nöjd hyresgäst, 
omförhandlat 
avtal, uppsagt 
avtal.  

VD 

 
Verksamheten har identifierat följande stödprocesser:  

• FAKTURERING (stödprocessen avser genomförande av fakturering som i sn tur 
kommer att leda till att verksamheten får sina intäkter) 

• INKÖP (med syfte att verka för ett fungerande och bra samarbete med medarbetare, 
samarbetspartners och andra leverantörer) 

• UNDERHÅLL, DRIFT OCH UTVECKLING AV FASTIGHET (syftar till ett planerat, 
konstruktivt och lönsamt arbete med fastighetens byggnader och markytor som 
bidrar till uthyrning av lokaler i bra skick) 

 
Verksamheten har även en ledningsprocess som benämns:  

• STYRNING & UPPFÖLJNING (processen ska bidra till strukturerad och effektiv 
styrning och uppföljning va verksamheten) 
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Organisation och medarbetare 
För att optimalt bedriva en effektiv verksamhet behövs följande organisation: 

 
I nuläget har verksamheten ingen egen anställd personal. Eftersom verksamheten är relativt 
liten delas verksamhetens resurser med verksamhetens moderbolag. Det innebär att 
resurserna som driver denna verksamhet även spenderar tid i andra verksamheter inom 
samma koncern. Verksamhetens organisation kan i nuläget sägas bestå av följande tillsatta 
roller: 
 

• VD som har ansvar även för sälj & marknad 
• Ekonomiansvarig med ansvar även för inköp och säkerhet 
• Kundansvarig  
• Kvalitetsansvarig 

 
De resurser som innehar dessa roller spenderar uppskattningsvis i genomsnitt ca  10-30% av 
sin arbetstid i denna verksamhet. 
 
När det gäller de övriga för verksamheten viktiga områdena som fastighets-förvaltning, 
fastighetsskötsel och it hanteras dessa områden genom samarbete med andra företag. Detta 
beror främst på det faktum att verksamhetens storlek inte motiverar heltidsanställda inom 
dessa områden. Samtidigt är en annan fördel med samverkan med andra företag att det hos 
dessa företag finns alternativa resurser vid till exempel semestrar och sjukdom med mera. 
 
När det gäller utbildningsnivå tillämpas inom verksamheten att det ska vara för uppgiften 
adekvat utbildning och erfarenhet, som provas på individiuell basis. För de ansvarsområden 
som hanteras med hjälp av andra företag gäller i överens-kommelsen att dessa företag 
ansvarar för att vidareutbilda sin personal för de arbetsuppgifter som avtalats. 

Konkurrenssituation 
Det finns ett antal andra fastighetsbolag med affärs- och kontorsfastigheter i Orten. Inom 
segmentet kommersiella fastigheter, d v s fastighetsbolag som idkar näring genom att hyra 
ut kontors- och butikslokaler, finns fem större fastighetsbolag. Utöver det finns ett antal 
mindre fastighetsägare som är ägare av enskilda fastigheter. Under den senaste 
högkonjunkturen (som kan anses ha pågått fram till mitten av 2008) har efterfrågan på 

VDVD

EkonomiEkonomi

Fastighets-
skötsel

Fastighets-
skötsel

Fastighets-
förvalting
Fastighets-
förvalting

SäkerhetSäkerhet

ITITInköpInköp

KvalitetKvalitet

Sälj & 
marknad
Sälj & 

marknad
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kontors- och butikslokaler varit stor, vilket medfört att konkurrensen inte upplets så stor. 
Den nuvarande lågkonjunkturen har minskat efterfrågan och  därmed har konkurrensen 
blivit hårdare.  

Viktiga leverantörer 
Verksamheten bedrivs med ett tätt samarbete med utvalda samarbetspartners i syfte att 
säkerställa att fastigheten är i bra skick och för att vid behov anpassa lokalerna till 
hyresgästernas önskemål. Verksamhetens mest viktiga samarbetspartners är de företag som 
ansvarar för fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, styrning och ventilation, el, fjärrvärme, 
vatten samt renoverings- och lokalanpassningsarbeten. 
Eftersom arbetet med fastighetsförvaltare och fastighetsskötare bedrivs oerhört tätt och dessa 
i stort sett kan likställas med medarbetare benämns dessa i denna rapport som ”externa 
medarbetare”. 

Varor och/eller tjänster  
Verksamheten tillhandahåller lokaler inom kontor, butik och förråd samt ombesörjer 
fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel för att upprätthålla trivsel och funktionalitet.  
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Bilaga 4 ENKÄT KUNDUNDERSÖKNING 2009  

DEL 1 – SPECIFIKA FRÅGOR INOM UTVALDA OMRÅDEN 
Fyll i kolumnerna nedan avseende hur Ni anser att det fungerar idag, samt hur viktigt det är 
för Er, genom att ange en siffra mellan 1 och 5. Vad siffrorna står för anges i respektive 
kolumn. Om Ni inte kan ge ett omdöme, ange ”X” i rutan. Vi tar även tacksamt emot ev 
förslag till förbättringar (anges i kolumnen längst till höger nedan). 
 

 Ange hur Ni 
anser att det 
fungerar idag 

Ange hur viktigt 
Ni anser detta 
vara för Er 

Kommentarer, 
förtydliganden samt ev 
förslag till förbättringar 

 Ange en siffra mellan 
1 och 5. 

5 =mycket bra 
4= bra 

3= godkänt 
2=dåligt 

1= mycket dåligt 

Ange en siffra mellan 1 
och 5. 

5= mycket viktigt 
4= viktigt 
3= neutralt 

2= mindre viktigt 
1= inte alls viktigt 

 

1. Kommunikation och 
information 

   

2. Lokalskötsel (ventilation, 
städning, snöskottning,sandning 
och dylikt) 

   

3. Möjligheter till anpassning av 
enskilda hyresgästers lokaler 

   

 
4. Trygghet och säkerhet 

   

 
5. Parkering 

   

 
6. Att ta emot besök 

   

 
7. Synlighet för enskild hyresgäst 

   

 
8. Hyresavtal och omförhandling 

   

 
9. Fakturering 

   

10. Hantering av problem / fel i 
hyresgästers lokaler 

   

11. Hantering av problem/fel på ett 
effektivt sätt 

   

 
12. Återkommande fel / problem 

   

13. Planerat lokal- och 
fastighetsunderhåll 

   

14. Utveckling av fastigheten    
15. Åtgärder för miljöanpassning i 
syfte att värna om miljön 

   

16. Fastighetens och byggnadernas 
omgivning 
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DEL 2 -EGENSKAPER 
Nedan följer ett antal egenskaper, karaktärsdrag. Vi skulle uppskatta om Ni (i kolumnerna 
”Fastighetsägare”, ”Fastighetsförvaltare” och ”Fastighetsskötare”) för varje egenskap anger den nivå 
Ni anser att dessa representerar i kontakterna med Er. Vi skulle även uppskatta om ni värderar hur 
viktigt respektive egenskap är för Er genom att i kolumnen längst till höger ange en nivå. Skalan för 
nivån anges 1-5. 
 

EGENSKAPER 

 Skala 1-5: 
 5= mycket bra, 4= bra, 3= godkänt,  

2= dåligt, 1= mycket dåligt 

Skala 1-5: 5=mycket viktigt, 
4=viktigt, 3=neutralt, 2=mindre 
viktigt, 1=inte alls viktigt. 

 Fastighets-
ägare 

Fastighets-
förvaltare 

Fastighets-
skötare 

Ange hur viktig 
egenskapen är för Er 

Serviceanda     
Tillgänglighet     
Lyhördhet     
Flexibilitet     
Kunnighet     
Affärsmässighet     
Problemlösningsförmåga/ 
handlingskraft 

    

Arbetskvalitet     
Pålitlighet/förtroende för     
Utvecklande/framåttänkande     

DEL 3 - HELHETSBEDÖMNING 
 
Ange en nivå för Ert helhetsintryck av att vara hyresgäst hos Östernäs Affärsfastigheter AB.  
Ange en nivå mellan 1-5 där siffrorna står för följande: 5=mycket bra, 4=bra, 3=godkänt, 
2=dåligt, 1=mycket dåligt 
 
_______ 
 
Hur kan vi bli bättre (ge gärna förslag på förbättringsmöjligheter)? 
 

 

 

 

ÖVRIGA KOMMENTARER & FÖRSLAG 
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BILAGA 5 FÖRSÄTTSBLAD KUNDUNDERSÖKNING  
 
 

 

   
 Orten 2009-03-16 

 

 

 

Vi har nu varit fastighetsägare till fastigheten i snart ett år (tillträdet skedde 080602). Det är 
angeläget för oss att våra hyregäster trivs och är nöjda med lokalerna och oss som 
fastighetsägare och vi vill därför gärna ha Era synpunkter.  

Vi skulle uppskatta om Ni har möjlighet svara på några frågor i bifogad kundundersökning.  

Kundundersökningen består till av tre delar  

o Del 1 omfattar specifika frågor inom utvalda områden rörande t ex fastigheten. 
o Del 2 avser egenskaper hos fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. 
o Del 3 omfattar att Ni som hyresgäst gör en helhetsbedömning.  
 
Avslutningsvis finns möjlighet att fritt ge kommentarer eller förslag på förbättringar. 
 

Resulatet av denna undersökning kommer att sammanställas och fungera som ett underlag i 
vårt arbete med att utveckla och förbättra fastigheten och oss som fastighetsägare.  

Efter att Ni fyllt i kundundersökningen returnera den till oss i bifogat frankerat kuvert, gärna 
så snart som möjligt (vi behöver ha Era svar senast den 31 mars 2009). Ni kan svara 
anonymt, d v s utan att ange avsändare. Vi kommer självfallet att hantera den information vi 
får från Er konfidentiellt.  

 
Stort tack på förhand!!! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Fastigheten Affärsfastigheter AB 
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BILAGA 6 MALL SAMMANSTÄLLNING KUNDUNDERSÖKNING  
 
Nedan åskådliggörs den mall i excel som använts för sammanställning av 
kundundersökningen.  
 
DEL 1 KUNDUNDERSÖKNING 
 
Sammanställning avseende hur hyresgäst anser att det fungerar 

 
Sammanställning avseende hur viktigt hyresgäst anser att det är  
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DEL 2 KUNDUNDERSÖKNING 
 
Sammanställning avseende hur viktigt en hyresgäst anser att en egenskap är 

 
 
 
Sammanställning avseende hur viktigt en hyresgäst anser att en egenskap är  
Samma mall har använts för fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. 
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DEL 3 KUNDUNDERSÖKNING – HELHETSBEDÖMNING / KUNDNÖJDHET 
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BILAGA 7 SPRÅNGBRÄDAN FAS 2 - BESKRIVNING  
 
Modellen Språngbrädan består enligt Hellsten (1999) av fyra faser; planering, beskrivning, 
analys och handlingsplan. Denna bilaga omfattar arbetet relaterat till fas två, beskrivning, för 
den för examensarbetet valda verksamheten.  
 
Hellsten (1999) beskriver att Språngbrädan omfattar en genomgång och utvärdering av fyra 
viktiga områden i en verksamhet; kundsamverkan, ledarskap, medarbetarnas utveckling och 
delaktighet samt verksamhetens processer. Utvärderingen av dessa områden ska bidra till att 
öka kunskap och kännedom om den egna verksamheten. Inom ramen för modellen 
Språngbrädan har ett antal frågor tagits fram för dessa områden, frågor som för varje 
område besvarar följande: 
 

o Hur gör vi idag (angreppssätt)? 
o I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
o Vilka resultat leder det till (resultat)? 
o Hur gör vi för att utvärdera det vi gör och vilka förbättringar har detta lett till 

(utvärdering & förbättring)? 
 
Denna bilaga är en sammanställning av den genomgång och utvärdering av ovan nämnda 
områden som genomförts inom den för examensarbetet valda verksamheten, Företaget AB 
(d v s bilagan är en sammanställning av fas två ”beskrivning”). Nedan följer denna 
sammanställning uppdelad per områdena kundsamverkan, ledarskap, medarbetarnas 
utveckling och delaktighet samt verksamhetens processer. De frågeställningar, som 
specificeras och besvaras i denna bilaga för respektive område, är frågeställningar tagna 
direkt från modell Språngbrädan (Hellsten,1999).  
Tidsåtgången för arbetet med fas två har sammanlagt varit två arbetsdagar per deltagande 
person. 
 
I denna text har benämningarna ”intern medarbetare” och ”extern medarbetare” använts 
med följande betydelse: 

• Intern medarbetare avser medarbetare anställd i den egna verksamheten/företaget 
(det vill säga anställd hos Företaget AB). 

• Extern medarbetare avser person anställd hos någon av Företaget ABs mest viktiga 
samarbetsparter, leverantörer och som vanligtvis agerar direkt mot företagets 
kunder. Eftersom samarbetet med dessa är så ätt uppfattas dessa av Företaget som 
medarbetare.  

 
Med kund avses hyresgäst och båda dessa benämningar kan förekomma i texten.  

KUNDSAMVERKAN 
 

1. På vilket sätt tar vi reda på vilka nuvarande behov, krav och förväntningar som våra 
kunder har? 
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A. Hur gör vi (angreppssätt)? 

Sedan verksamheten startade för knappt ett år sedan så har verksamheten fokuserat 
påatt ta reda på hyresgästernas behov, krav och förväntningar genom dialog med 
hyresgästerna, till exempel vid introduktionen som nya fastighetsägare, i samband med 
förhandling, planerade eller spontana kundmöten, omförhandling samt genom det fåtal 
kundenkäter som genomförts (har omfattat en specifik fråga). Enligt den ursprungliga 
planen för verksamheten om att genomföra en årlig kundundersökning, där den första 
skulle ske cirka ett år efter tillträdet som nya fastighetsägare, och som ett led i det 
kvalitetsarbete som införandet av utvärderings-modellen Språngbrädan genomfördes 
den första kundundersökningen mars-april 2009. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
Ovan nämnda har hittills (under det första verksamhetsåret) skett i följande utsträckning: 
• Genomfört två förhandlingar med potentiella nya hyresgäster, varav en förhandling 

resulterat ett nytt avtal. I tillägg till det har några ytterligare diskussioner med 
potentiella hyresgäster genomförts (lågkonjunkturen bidrog till att dessa potentiella 
hyresgästerna valde att avvakta med att göra någon förändring). 

• Inför och i samband med förlängning av elva befintliga hyresavtal och två (slutförda) 
omförhandlingar av befintliga hyresavtal. Ytterligare två omförhandlingar pågår. 
Årligen kommer i genomsnitt ca 10-15 av de befintliga hyresvtalen att förlängas eller 
omförhandlas. 

• Genomfört två kundenkäter hittills. 
• Planerade eller spontana hyresgästmöten sker regelbundet, i genomsnitt har någon i 

ledning eller någon av medarbetarna (inklusive fastighetsskötare, fastighetsförvaltare 
och it-resurs) kontakt /möte med hyresgäster där hyresgästernas framtida behov, 
krav och förväntningar kommer upp cirka två-tre gånger per vecka.   

 
2. På vilket sätt tar vi reda på våra kunders framtida behov, krav och förväntningar? 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Att ta reda på hyresgästernas framtida behov, krav och förväntningar sker genom  
• Dialog i samband med förhandling av hyresavtal med potentiella nya hyresgäster.  
• Omförhandling av befintliga hyresavtal. 
• Planerade eller spontana hyresgästmöten. 

 
      B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 

Sker i nuläget i mindre omfattning jämfört med nuvarande behov, krav och 
förväntningar, även om det hittills (under det första verksamhetsåret) har skett i 
följande omfattning (i stort sett samma som under fråga 1B):  

• Genomfört två förhandlingar med potentiella nya hyresgäster, varav en förhandling 
resulterat ett nytt avtal. I tillägg till det har några ytterligare diskussioner med 
potentiella hyresgäster genomförts (lågkonjunkturen bidrog till att dessa potentiella 
hyresgästerna valde att avvakta med att göra någon förändring). 

• Inför och i samband med förlängning av elva befintliga hyresavtal och två (slutförda) 
omförhandlingar av befintliga hyresavtal. Ytterligare två omförhandlingar pågår. 
Årligen kommer i genomsnitt ca 10-15 av de befintliga hyresvtalen att förlängas eller 
omförhandlas.  
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• Planerade eller spontana hyresgästmöten sker regelbundet, i genomsnitt har någon i 
ledning eller någon av medarbetarna (inklusive fastighetsskötare, fastighetsförvaltare 
och it-resurs) kontakt /möte med hyresgäster där hyresgästernas framtida behov, 
krav och förväntningar kommer upp cirka två-tre gånger per vecka.  

• Kundenkäterna som nämns under fråga 1 och som hittills skickats ut, två stycken, har 
inte omfattat ärenden som kan anses täcka in framtida behov, krav och förväntningar. 

 
3. På vilket sätt sprider vi information om kundernas behov, krav och förväntningar till 
alla medarbetare? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)?  
Verksamheten saknar i nuläget en rutin för strukturerad och systematisk spridning av 
information. Information om hyresgästernas behov, krav och förväntningar sprids 
kontinuerligt inom verksamheten och till alla medarbetare (vilket inkluderar 
fastighetsskötare, fastighetsförvaltare och it-resurs) löpande i arbetet samt när det finns 
något mer specifikt det att informera om. Informationsspridning sker på följande sätt:  
• Ledningen arbetar tätt samman och har kontakt per telefon, mail eller möten. 
• Från ledningen kommuniceras information vidare till relevanta medarbetare genom 

dialog per telefon och under möten. Mail används också för informationsspridning 
och riktas till berörda, även vid behov till samtliga medarbetare. 

• Fastighetsförvaltaren ombesörjer att fastighetsskötarna får relevant information per 
telefon (eftersom fastighetsskötarna ägnar hela dagarna åt fastighetsskötsel för antal 
fastigheter nås de endast per telefon). 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
Spridning av information sker i olika omfattning i stort sett dagligen: 
• Ledningen har sinsemellan dagligen kontakt per telefon, mail eller möten, där hyres-

gästernas behov, krav och förväntningar är utgångspunkt för många beslut och vid 
framtagande av planer för verksamheten. 

• Ledningen har kontakt med fastighetsförvaltaren per telefon eller i möten några 
gånger per vecka, ibland dagligen, där ärenden som berör hyresgästernas behov och 
förväntningar förekommer i genomsnitt vid varannan kontakt (övriga kontakter 
omfattar  mer renodlade fastighetsrelaterade ärenden avseende till exempel 
pågående underhållsaktiviteter och dylikt). 

• Informationsspridnining till medarbetarna sker löpande (med värderingen 
”kundinriktat” som utgångspunkt försöker ledningen låta kundernas behov, krav 
och förväntningar genonmsyra det mesta av verksamheten) och vid behov, när det 
framkommer något nytt som behöver spridas bland medarbetare. 

• Fastighetsförvaltaren har kontakt med fastighetsskötarna vid behov, i genomsnitt 
varannan dag 
 

4. På vilket sätt arbetar vi för att tillfredsställa våra kunders behov, krav och 
förväntningar? 

’ 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Ambitionen i verksamheten är att sträva efter att hålla en bra standard i det som 

erbjuds och levereras, vilket bland annat omfattar att leva upp till överenskommelser 
i avtal, att säkerställa att underhåll och drift av fastighet fungerar som det ska och att 
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det som levereras är i enlighet med branschstandard. Ambitionen är också att ha en 
regelbunden dialog med hyresgästerna och i samband med dessa dialoger stämma av 
hur nöjda hyresgästerna är. I all kontakt med hyresgäster eftersträvas en tydlighet  i 
vad verksamheten erbjuder och kan leverera för att i möjligaste mån säkerställa att 
verksamhetens och hyresgästernas förväntningar överensstämmer. 

• I samband med utvärdering och uppdatering av fastighetens underhållsplan görs en 
genomgång av från hyresgästerna inkomna önskemål, synpunkter och klagomål. 

• I samband med genomgång av system för styrning av värme och ventilation beaktas 
de ev önskemål och klagomål som inkommit från hyresgäster beträffande temperatur 
och ventilation.  

• Genomgång och uppföljning av belastning på bredbandet sker i syfte att säkerställa 
att bredbandet fungerar på en bra nivå. Verksamhetens samarbetsparter när det 
gäller bredbandet följer kontinuerligt upp bredbandet för att vid behov snabbt kunna 
lyfta ärende/problem till ledningen eller den medarbetare som agerar it-resurs. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Dialog sker någorlunda regelbundet i olika sammanhang, se svaren på fråga 1B. 
• Genomgång av underhållsplan sker fyra gånger per år.  
• Genomgång av system för styrning av värme och ventilation sker fyra gånger per år. 
• Uppföljning av belastning på bredbandet sker två gånger per år samt leverantör följer 

upp bredband kontinuerligt för att vid behov kunna lyfta ärendet till oss för snabb 
åtgärd. 

 
5. På vilket sätt hanterar vi synpunkter och klagomål från kunderna samt säkerställer att 
deras problem löses snabbt och effektivt? 

 
A. Hur gör vi (angreppssätt)?  
Verksamheten saknar i nuläget ett strukturerat och systematiskt system för hantering och 
uppföljning av synpunkter och klagomål från hyresgästerna. De synpunkter och 
klagomål som inkommer hanteras på lite olika sätt beroende på var/till vem i 
verksamheten dessa inkommer. 
• Ev synpunkter/klagomål tas idag emot av fastighestsskötare, fastighetsförvaltare, it-

resurs eller ledningen. En orsak till hur ärendet kommer in kan vara typ av ärende, 
hyresgästerna har fått informationen om hur och i vilka ärenden de kan/ska kontakta 
olika parter (fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och it-resurs) för 
att snabbast få återkoppling/hjälp. Det kan dock ändå komma in ärenden till ”fel” 
resurs som då ska slussa det vidare.  

• Ärendetyp och akuthet styr vem som hanterar ärendet och hur snabbt det hanteras:  
o Akuta ärenden ska hanteras så snart det är möjligt.  
o Synpunkter och klagomål som inte är akuta hanteras dels genom dialog med 

hyresgästen, dels i samband med genomgång av till exempel underhållsplan. 
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• Alla samarbetsparter (vilket är lika med alla viktiga leverantörer som verksamheten 
har ett tätt samarbete med och där de leverantörer som är allra viktigast benämns 
medarbetare (fastighetsförvaltare, fastighetskötare och it-resurs)) är medvetna om 
vikten av att hantera detta på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 

• I samband med framför allt uppföljning av underhållsplan och system för styrning av 
värme och ventilation följs genomförda åtgärder inom berörda områden upp, detta 
som ett led i att säkerställa att hyresgästernas problem hanteras på ett bra sätt.  

• Uppföljning för de s k löpande ärendena (ärenden som behöver och kan hanteras 
direkt när hyresgäst ger synpunkt/klagomål) sker vanligtvis genom muntlig eller 
skriftlig (d v s mail) uppföljning i efterhand, d v s det förekommer idag ingen 
systematisk och strukturerad avstämning för att säkerställa effektiv 
problemhantering. 

• Arbete pågår för att förtydliga och förenkla hantering av ev akuta problem utanför 
kontorstid, som idag uppfattas otydligt.  

 

B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Hantering av synpunkter och klagomål sker delvis löpande, om det avser ärenden 

som behöver eller kan hanteras direkt (till exempel akuta ärenden avseende 
underhåll), delvis i samband med den, kvartalvis, genomförda uppföljningen av 
såväl underhållsplan som system för styrning av värme och ventilation. Det sker 
dock inte systematiskt och strukturerat. 

• Uppföljningen av de löpande ärendena sker löpande, när de uppkommit respektive 
hanterats, något som i genonsnitt sker veckovis per telefon, mail och möten med 
berörda medarbetare och samarbetsparter. 

 
6. På vilket sätt mäter vi hur nöjda och hur missnöjda kunderna är? 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
Fram till mars i år har ingen mätning genomförts avseende hur nöjda/missnöjda 
verksamhetens hyresgäster är. Som ett led i den ursprungliga planen för verksamheten, 
att genomföra en hyresgästundersökning när verksamheten bedrivits i cirka ett år, samt 
med anledning av kvalitetsarbetet omfattandes bland annat utvärderingsmodellen. 
Språngbrädan genomfördes den första hyresgästundersökningen under mars-april. 
Ambitionen är att mäta hyresgästernas nöjdhet på följande sätt: 

• Genomföra en hyresgästundersökning. 
• Genomföra ett antal djupintervjuer (samtal) med utvalda hyresgäster där ett 

kriterie för urval inledningsvis kommer att vara storlek på lokal (under det 
kommande året ska hyresgäster som hyr lokaler som är 200 kvm eller större 
intervjuas). Urvalet syftar enbart till att ge en prioritering av hyresgästerna inför 
genomförandet av djupintervjuerna. I nuläget är nio hyresgäster som hyr lokaler som 
är 200 kvm eller större. 

 

B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Ambitionen är att årligen genomföra en hyresgästundersökning.  
• Genomföra ett antal djupintervjuer (samtal) med utvalda hyresgäster, cirka tio per år. 
• Hittills har samtal med hyresgäster om nöjdhet skett slumpmässigt och utan fokus på 

att mäta kundnöjdhet (d v s samtalen har till stor del handlat om andra saker och inte 
resulterat i mätbarhet). 
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7. Vilka resultat har vi uppnått när det gäller Kundsamverkan (redovisa gärna i grafisk 
form) 

 

A. Redovisa resultat från de beskrivna angreppssätten och tillämpningarna som är 
kopplade till Kundsamverkan (här kan till exempel även ekonomiska resultat som 
stödjer kundtillfredsställelse redovisas) samt jämför resultatet med egna mål (resultat)   
• Den relativt sett korta tid som fastighetsägaren och ledningen drivit verksamheten 

har medfört att arbetet md att strukturera och systematisera information om 
uppnådda resultat inte prioriterats. Tidsaspekten medför också att resultaten kan 
härleda till tiden för nuvarande fastighetsägare och ledning, något som gör 
utvärderingen av resultaten mer svårtolkade.  

• Den första genomförda hyresgästundersökningen har resulterat i att verksamheten 
kan utvärderas utifrån de mål som sattes i samband med att verksamheten startades. 
Det visar dock inte vilka resultat som verksamhetenåstadkommit i och med att det 
inte finns någon tidigare mätning att jämföra med.  

• Baserat på dialog med hyresgästerna uppfattar ledningen att hyresgästerna är nöjda. 
En faktor som delvis kan sägas styrka detta (även om den korta tid som 
verksamheten bedrivits samt avtalstiderna påverkar denna aspekt) är att ingen 
hyresgäst hittills sagt upp sitt hyresvtal på grund av missnöje d v s att deras behov, 
krav och förväntningar inte uppfyllts. I de fall hyresgäster har uttryckt missnöje har 
ledning och medarbetare i samråd med hyresgäst kommit överens om lämplig 
åtgärd. Dialogen upplevs alltså fungera bra, dock behöver den för att fungera vid 
utvärdering av nöjdhet vara mer strukturerad, systematiserad och mätbar. 

• Dialog per möten, telefon och mail kan sägas fungera bra i och med att inga 
synpunkter framkommit avseende sätt att kommunicera, olika sätt för 
kommunikation gör kommunikationen flexibel och lättillgänglig. Samtidigt kan även 
denna dialog vara med strukturerad och systematiserad avseende hyresgästernas 
nöjdhet, till exempel genom dokumentation av synpunkter och klagomål.  

• Verksamheten har sedan verksamheten startade ett antal mål att mäta emot. Eftesom 
verksamheten omfattar en fastighet så finns det mål avseende direktavkastning på 
investering. Detta är dock inget som ledningen vill lyfta fram i denna bilaga som är 
en del i ett examensarbete.  Ledningen har även som ambition att i framtiden införa 
mål avseende andel underhållskostnader av omsättning samt miljö. Dessa mål 
förutsätter dock dels att viss historik finns tillgänglig, dels att mätning av t ex el och 
fjärrvärme kan delas upp mellan olika lokalytor i byggnaderna, till exempel uppdelat 
per hyresgäst och för de olika allmänna ytorna.   

• Verksamhetens befintliga parametrar för mål samt målnivå:  
o Lönsamt (resultat) 

� Mål för det första verksamhetsåret 080602-090601 är satt till 4%, ett 
mål som efter det första verksamhetsåret (med en del stora initiala 
kostnader) kommer att höjas till 7%. 

� Resultat: målet utvärderas i juni 2009, i nuläget (mars 2009) ligger 
resultatet strax under målnivå, något som beror på att 
underhållsarbete har genomförts i förebyggande syfte i större 
utsträckning än planerat.   
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o Nöjd- hyresgäst-index (NHI) 
� Mål:   i genomsnitt nivå 4 av 5 (eller 80% nöjdhet) 
� Resultat:  4,23 (i denna studie) 

o Uppsägning av avtal pga missnöje med kvaliteten.  
� Mål:  0 %. 
� Resultat:  0% (tre uppsagda avtal, två på grund av minskat  

behov av förrådslokal samt en pga ändrade  
förutsättningar i och med att personalen (1 person)  
går i pension).  

o Återköpsfrekvens = andel avtal som omförhandlas eller förlängs.  
� Mål   75%. 
� Resultat:  11 förlängda avtal och två omförhandlade  

avtal,vilket av de 13 motsvarar 100% som hittills 
omförhandlats eller förlängts. Utöver detta pågår två 
omförhandlingar (d v s är inte slutförda), ett av 
dessa avtal kommer troligtvis inte att förlängas  
på grund av att hyresgästen har behov av en 
lokallösning som inte är möjlig i befintlig lokal.  
Om en av de pågående omförhandlingarna innan 
böljan av juni månad resulterar i att avtalet 
omförhandlas så kan resultatet för det första 
verksamhetsåret (080602-090601) sägas vara att 14 
avtal av 15 har förlängts  eller omförhandlats, vilket i 
procent motsvarar 93,33%.  

 
B. Jämför även resultatet från vår verksamhet med ledande företags motsvarande 
värden (resultat) 
• Ledningen har inte lyckats få fram jämförbara värden för andra fastighetsbolag som 

kan ligga till grund för en jämförelse med den egna verksamheten.  
• Ledningen kommer i det fortsatta kvalitetsarbetet att ta med sig viss information från 

Fastighetsbarometern (www. fastighetsbarometern.se). Fastighetsbarometern 
genomför årligen mätningar av NöjdKundIndex (NKI) för företag inom 
fastighetsbranschen med kontorshyresgäster. Resultaten sammanställs med hjälp av 
ett poängsystem som bygger på att hyresgästerna sätter betyg på en 10-gradig skala 
som därefter omvandlas till ett index mellan 0-100, där 100 är det högsta värdet. Det 
företag som vann 2008 nådde 80 av 100 poäng. Fastighetsbarometern uppger att 
följande  har störst påverkan på hyresgästernas nöjdhet:   

o Fastighetsbolagets serviceförmåga. 
o Image.  
o Förmåga att åtgärda anmälda fel.  
o Förmåga att anpassa sig till sina hyresgästers önskemål.  

 

8. Hur utvärderar vi våra angreppssätt och tillämpningar när det gäller Kundsamverkan 
och vilka förbättringar har detta lett till (utvärdering & förbättring)? 

 

• Överlag uppfattar ledningen att angreppssätt och tillämpningar som avser innefattas 
av området Kundsamverkan fungerar relativt bra, detta baserat på dialogen med 
hyresgästerna, medarbetarna och de mål som hittills följts upp. 
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• Ledningen ser dock ett stort behov av ett mer strukturerat och systematiskt arbetssätt 
för området Kundsamverkan, där mätning av hyresgästernas nöjdhet, uppföljning av 
hur hyresgästernas behov, krav och förväntningar tillfredsställs samt hantering av 
synpunkter och klagomål är viktiga parametrar att fokusera på.  

• Ledningen har som ambition att fortsätta utveckla arbetssätt och verktyg för detta 
område, och att göra det utifrån ett synsätt om vikten av ständiga förbättringar.  

 
Vid analys av Kundsamverkan bedöms svaren på ovanstående frågor utifrån nedan följande 
matrix för utvärdering och företagets profil för Kundsamverkan kan markeras i matrixen.  
 
Angreppssätt  25% 
Tillämpning   30% 
Resultat   40 %  (dock baserat på kort historik) 
Utvärdering & Förbättring 10%   (det lite tid att få fram underlag för en 

verksamhet som får anses relativt nystartad som 
möjliggör utvärdering). 

 

Analys av Kundsamverkan hos verksamheten kan sammanfattas enligt nedan 
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LEDARSKAP 
 

1. På vilket sätt utvecklar vi i ledningen affärsidé, vision, strategier och mål? 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
Utveckling av affärsidé, vision, strategier och mål genomfördes av ledningen i samråd 
med viktiga medarbetare och samarbetsparter. Detta arbete skedde i samband med att 
verksamheten startades, för knappt ett år sedan, och genomfördes i formen av 
arbetsmöten. Efter det initiala arbetet vid verksamhetens start har relativt lite tid lagts på 
att utvärdera och fortsätta att utveckla detta arbete.   
 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
Arbetet med att utveckla affärsidé, vision, strategier och mål genomfördes i samband 
med starten av verksamheten och har därefter inte arbetats igenom igen. Ambitionen är 
att vidareutveckla och anpassa detta kontinuerligt.  Formell översyn kommer att 
genomföras minst en gång per år. 

 
2. På vilket sätt sprider vi i ledningen affärsidé, vision, strategier och mål till alla 
medarbetare? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• I och med att det är en liten egen verksamhet var alla (ledningen och medarbetare) 

involverade i utvecklandet som skedde och så kommer det även att bli 
fortsättningsvis, detta är en förutsättning för att arbetet med att utveckla ska bli bra 
när verksamheten har en så liten organisation. 

• Framför allt spreds informationen i samband med den initiala utvecklingen genom 
muntlig kommunikation (möten, telefon), det har också varit det mest 
förekommande sättet att löpande kommunicera om detta.  

• I framtiden är ambitionen att det även ska dokumenteras. 
  
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Med tanke på att verksamheten startade för ett knappt år sedan så har 

uvecklingsarbetet och spridningen av det arbetet rörande affärsidé, vision, strategier 
och mål i stort sett skett genomgripande en gång. Löpande förekommer viss 
kommunikation inom verksamheten inklusive medarbetarna (med medarbetare 
avses de mest viktiga samarbetsparter som fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och 
it-resurs).  

• Ambitionen är att det fortsatta utvecklingsarbetet ska ske kontinuerligt med en årlig 
översyn och att kommunikation ske i samband med det samt att dessa områden 
löpande ska diskuteras och kommuniceras.  

 
3. På vilket sätt sprider vi i ledningen ett kundfokuserat synsätt till alla medarbetare? 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Ett kundfokuserat synsätt ingår i verksamhetens affärsidé och värderingar 

(”kundinriktat”), vilket gör vikten av det synligt och tydligt.  
• Vikten av ett kundfokuserat synsätt kommuniceras och lyfts fram i dialog med våra 

samarbetsparter.  
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B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)?  
• Ambitionen är att vikten av detta ska genomsyra ledningens kommunikation, och att 

kundernas behov, krav och förväntningar alltid beaktas när det handlar om saker 
som påverkar kunderna direkt eller indirekt. 

 
4. På vilket sätt ser vi i ledningen till att alla medarbetare är delaktiga i arbetet med att 
uppfylla företagets mål? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Med tanke på att organisationen är relativt liten blir det naturligt med tätt samarbete 

inom organisationen och med medarbetare (med medarbetare avses de mest viktiga 
samarbetsparter som fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och it-resurs).  

• Delaktighet skapas genom regelbundna genomgångar av resultat inom ledningen 
och övrig organisation.  

• I överenskommelse med våra samarbetsparter ingår hur arbete ska ske för att vara i 
linje med verksamhetens mål. Verksamhetens mål lyfts fram i dialogen med 
samarbetsparter. 

• Samarbetet med medarbetare och samarbetsparter präglas av frihet under ansvar. 
 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Regelbundna genomgångar av resultat sker månadsvis inom ledningen, och med lite 

lägre frekvens när det gäller medarbetarna. Genomgången med medarbetarna 
omfattar inte alla mål, detta grundar sig i att medarbetare avser de mest viktiga 
samarbetsparterna och alltså är personer från andra företag. 

• Överenskommelser med samarbetsparter ska utvärderas årligen, något som hittills 
inte skett strukturerat och systematiskt. Ambitionen är inför utvärderingen av 
samarbetsparterna (d v s en gång per år) att genomföra en genomgång av de av 
verksamhetens mål och dess måluppfyllnad som dels är relevant för samarbetsparter, 
dels officiella (detta avser alltså de mål som verksamheten anser sig kunna 
kommunicera externt samt där samarbetsparterna är involverade och delaktiga). 

• I tillägg till ovanstående så genomförs involverade av medarbetare vid behov. 
 
5. På vilket sätt ser vi i ledningen till att alla medarbetare har egna mål som samverkar 
med företagets? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)?  
• Med tanke på den lilla organisationen så har ledningen hittills inte arbetat med egna 

mål för alla medarbetare. Eftersom medarbetare för denna verksamhet avser 
personer anställda hos de mestviktiga samarbetsparterna så blir hantering av en sån 
här uppgift lite annorlunda. Målen blir mer del av de överenskommelser / avtal som 
träffats med dessa parter.   

• Samarbetet med medarbetare och samarbetsparter präglas av frihet under ansvar. 
 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• I nuläget görs detta inte alls.  

 
6. På vilket driver vi i ledningen förbättringsarbetet? 
 



 84

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
Fram till nu har inget strukturerat, systematiskt och förebyggande förbättringsarbete 
genomförts i verksamheten. Däremot diskuteras, beslutas och planeras förbättringar 
löpande i arbetet. 
• Vid en återkommande punkt på ledningsmötena benämnd ”Förbättringsmöjligheter” 

diskuteras:  
• Förbättringsbehov och möjligheter. Dessa kan endera vara identifierade 

förbättringsbehov sedan tidigare eller komma upp under själva ledningsmötet. 
De förbättringsbehov som identifierats innan ledningsmötet är också i så stor 
utsträckning som möjligt förberedda såtillvida att förslag på hur förbättring 
skulle kunna genom-föras och kostnad för det mm finns med i underlag för beslut 
på ledningsmötena. 

• Beslut fattas om vilka förbättringar som ska genomföras och på vilket sätt. 
• Avrapportera och utvärdera status på tidigare beslutade förbättringar. 
• Genomförandet görs i samråd och tillsammans med medarbetare och 

samarbetsparter.  
• I löpande dialog kommuniceras beslutade förbättringar vidare till medarbetare 

(personal från de mest viktiga samarbetsparterna benämns medarbetare) och 
samarbetsparter. 

• Vissa mer enkla förbättringar (d v s mindre omfattande i resursåtgång) genomförs 
direkt utan att ha diskuterats vid ledningsmöten (liten organisation ger ju korta 
beslutsvägar). 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Vid ledningsmöten som genomförs månadsvis 
• Vidare till relevanta medarbetare och samarbetsparter vid behov. 

 
7. På vilket sätt ser vi i ledningen till att alla som befinner sig i en beslutssituation har 
tillgång till och använder rätt beslutsunderlag 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)?  
• Utöver det som nämnts under fråga 6, rörande förbättringsmöjligheter och hur beslut 

fattas avseende dessa, saknas rutin och systematik. Det som, utöver det som 
diskuteras och beslutas vid ledningsmöte, har präglat dessa situationer hittills är att 
respektive medarbetare och samarbetspart har frihet under ansvar och kan agera 
självständigt enligt överenskommelse. Vid aktiviteter som överstiger viss kostnad 
involveras alltid någon från ledningen alternativt (om stor investering och inte så 
akut behov) tas ärendet upp på ledningsmötena.  

• Generellt gäller att grundläggande och viktig information sprids vid behov, 
muntligen eller skriftligen. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Ledningsmötena sker månadsvis och ev bslut där grundar sig på någon form av 

underlag. 
• I övrigt ingen systematik eller struktur finns Behovsanpassat, d v s när det dyker upp 

någon beslutssituation. 
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8. Hur utvärderar vi våra angreppssätt och tillämpningar när det gäller Ledarskap och 
vilka förbättringar har detta lett till (utvärdering & förbättring)? 

 

På grund av att verksamheten har funnits relativt sett kort tid har ännu ingen formellt 
heltäckande utvärdering skett av dessa angreppssätt och tillämpningar.  
Ambitionen är att ha en genomlysning av verksamheten minst en gång per år, i denna 
genomlysning är ledarskap och styrning viktiga områden. I en liten verksamhet finns 
inte förutsättningar (resurs- och behovsmässigt) att i samma utsträckning som i en stor 
organisation att organisera, dokumentera och administrera utvärderingsarbetet på ett 
omfattande och formellt sätt.  

 
Vid analys av Ledarskap bedöms svaren på ovanstående frågor utifrån nedan följande 
matrix för utvärdering och företagets profil för Ledarskap kan markeras i matrixen. 
Resultatet av Ledarskap presenteras som resultat av övriga områden. 
 

Angreppssätt  25% 
Tillämpning   30% 
Utvärdering & Förbättring  0% 
 

Analys av Ledarskap hos verksamheten kan sammanfattas enligt nedan 
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MEDARBETARNAS UTVECKLING OCH DELAKTIGHET 
 

1. På vilket sätt tar vi reda på vilken samlad kompetens företaget behöver i framtiden 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Detta görs inte på ett systematiskt sätt i nuläget, ev behov beaktas och hanteras när 

de identifieras. 
• Eftersom verksamhetens egen organisation består av ledningen (tre personer) är 

befintlig kompetens i egna organisationen känd och framtida kompetensbehov lätta 
att identifiera för ledningen.  

• Kompetensbehov för framtiden när det gäller medarbetare (anställda hos de mest 
viktiga samarbetsparterna) och övriga samarbetsparter. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Vid behov. 

 
2. På vilket sätt tar vi reda på medarbetarnas behov av utbildning och träning? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• I och med att organisation är liten är ledningens och medarbetarnas kompetens 

kända. Vid ev andra behov så hanteras de när de identifieras.  
• Eftersom medarbetarna är personer anställda av de mest viktiga samarbetsparterna 

ansvarar samarbetsparterna för att genomföra grundutbildning och löpande 
uppdateringsutbildning av sina medarbetare.  

• I de fall denna verksamhet kräver att medarbetarna och samarbetsparter skaffar 
ytterligare utbildning sker det i samråd mellan verksamheten och 
medarbetaren/samarbetsparter. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Det sker inte systematiskt och strukturerat, utan mer av karaktären ”ad hoc” och vid 

behov. 
 
3. På vilket sätt skapar vi förutsättningar för medarbetarnas engagemang och delaktighet 
i verksamheten? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Genom att löpande ha möten och samråd med medarbetarna (med medarbetare 

avses personer som är anställda hos de mest viktiga samarbetsparterna) genom att 
involvera dem i beslut och att ha korta beslutsvägar. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Möten, samråd sker löpande veckovis, dock inte systematiskt och strukturerat. 

 
4. På vilket sätt stimuleras lagarbete och samverkan över avdelnings- och 
ansvarsgränser? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Verksamhetens lilla organisation (vilket också inkluderar medarbetare i form av 

personer som är anställda hos de mest viktiga samarbetsparterna) kan avdelningar 
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bli detsamma som en fysisk person, vilket ledningen upplever gör det mer naturligt 
och nödvändigt att regelbundet samverka över avdelnings- och ansvarsgränser. 

• En tät och nära dialog mellan alla involverade bidrar till att stimulera samverkan. 
 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Inget systematiskt tillämpas i nuläget, det sker ändå kontinuerligt genom de möten 

och samråd som äger rum. 
 
5. På vilket sätt arbetar vi för att skapa trivsel och motivation hos alla medarbetare? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)?  
• Gemensamma trivselaktiviteter i form av t ex måltider och andra former av samkväm 

med syftet att få umgås utanför arbetet. 
• Lyhördhet gentemot medarbetare (med medarbetare avses personer som är anställda 

hos de mest viktiga samarbetsparterna). Medarbetarna är delaktiga i beslut som rör 
deras arbete. Delegerat ansvar genom att medarbetarna har stor frihet under ansvar 
när det gäller hur de löser sina uppgifter. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Trivselaktiviteter sker med jämna mellanrum, i genomsnitt ungefär varannan månad. 
• Övriga sker kontinuerligt, dok inte systematiskt. 

 
6. På vilket sätt belönar vi och stimulerar bra prestationer? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Genom beröm och visad uppskattning (t ex blommor, presenter). 
 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Vid högtider som t ex jul och inför sommaren. 
• Vid bra genomförda prestationer.  

 
7. På vilket sätt mäter vi hur nöjda och hur missnöjda våra medarbetare är med sin 
arbetsplats och sin arbetssituation 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Ingen mätning har hittills genomförts när det gäller medarbetarna (som avser 

personer anställda i de mest viktiga samarbetsparterna). Ambitionen är att 
genomföra en årlig mätning. 

• Avstämning sker i kontakter som äger rum mellan ledning och medarbetare. 
 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• I formell mening har hittills en avstämning, avseende hur arbetet och samarbete mm 

fungerar, skett mellan ledning och medarbetare. 
• Informellt sker det löpande i de kontakter som äger rum mellan ledning och 

medarbetare. 
 
8. Vilka resultat har vi uppnått när det gäller Medarbetarnas utveckling och delaktighet? 
(redovisa gärna i grafsik form) 

 

A. Redovisa resultat från de beskrivna angreppssätten och tillämpningarna som är  
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kopplade till Medarbetarnas utveckling och delaktighet samt jämför resultatet med  
egna mål (resultat). 
• Den lilla organisationen gör det orealistiskt att inom den egna organisationen 

genomföra en medarbetarundersökning. De medarbetare som finns är personer 
anställda hos de mest viktiga samarbetsparterna, dessa samarbetsparter ansvarar 
därmed också för dessa medarbetares utveckling och delaktighet. 

• Fram till i dag har ingen mätning genomförts eftersom ambitionen är att årligen göra 
detta under senare delen av våren för att ha med resultatet inför budgetprocessen 
som startar efter semestrarna. Ambitionen är att årligen mäta ett s k 
medarbetarindex, där även medarbetare hos de mest viktiga samarbetsparterna 
ingår. I medarbetarindex är delaktighet och utveckling några parametrar som 
beaktas. Mål för medarbetarindex är fyra på en femgradig skala. 

• Fram tills nu har inget strukturerat arbete gjorts där medarbetarnas delaktighet 
behandlats ingående, däremot sker det löpande i det naturliga arbetssättet utifrån de 
värderingarna som finns. Utifrån det arbetssätt som gäller är medarbetarnas 
delaktighet oerhört viktig.  

• Den korta tiden som verksamheten bedrivits gör det svårt att säga något om 
jämförelse mot egna mål, särskilt eftersom ingen medarbetarundersökning har 
genomförts. Däremot uppger medarbetarna att de är tillfreds med sin arbetssituation 
med verksamheten. 

 
B. Jämför även resultatet från vår verksamhet med ledande företags  
motsvarande värden   (resultat) 

• Verksamheten har inte kunnat identifera några värden hos motsvarande 
verksamheter som skulle kunna användas för en jämförelse. 

 
9. Hur utvärderar vi våra angreppssätt och tillämpningar när det gäller Medarbetarnas 
utveckling och delaktighet och vilka förbättringar har detta lett till (utvärdering & 
förbättring)? 

 

• Ledningen upplever att det fungerar bra idag i och med att arbete sker tätt samman i 
en liten organisation. Däremot saknas ett systematiskt arbetssätt inom detta område. 
Ambitionen har fram tills nu varit att få igång arbetet med verksamheten och 
samarbetet med medarbetare hos de mest viktiga samarbetsparterna och övriga 
samarbetsparter med bl a rutiner för arbetet. Ambitionen framöver kommer att vara 
att utvärdera, förbättra och utveckla arbetet. En viktig del i det kommer att vara att 
genomföra en mätning för att få fram ett medarbetarindex. Verksamhetens korta 
historik medför att ledningen hittills inte kan påvisa några specifika förbättringar. 
Däremot upplever alltså ledningen att det fungerar bra i nuläget och att en 
förbättring hittills kommit naturligt genom att ledningen och medarbetarna lärt 
känna varanadra mer och mer.  

 
Vid analys av Medarbetarnas utveckling och delaktighet bedöms svaren på ovanstående 
frågor utifrån nedan följande matrix för utvärdering och företagets profil för 
Medarbetarnas utveckling och delaktighet kan markeras i matrixen.  
 
Angreppssätt   15% 
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Tillämpning   45%  (det som görs, görs  
regelbundet och för alla medarbetare,  
däremot är de inte systematiska). 

Resultat   20%  (upplevelsen är att viss positiv  
utveckling har skett sen verksamhetens 
start, i och med att samarbetsformer 
har identifierats och med tiden blivit 
mer smidigt när ledning och 
medarbetare har lärt känna varandra 
bättre. Däremot kan detta inte styrkas 
av mätning.).  

Utvärdering och förbättring 0% (verksamheten har fram till nu inte  
fokuserat på detta). 

Analys av Medarbetarnas utveckling och delaktighet hos verksamheten kan sammanfattas 
enligt nedan 
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VERKSAMHETENS PROCESSER 
 

1. På vilket sätt identifieras och kartlägger vi de processer i företaget som har till syfte att 
tillfredsställa kundernas behov (de så kallade huvudprocesserna)? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Verksamheten har på en översiktlig nivå identifierat huvudprocesser vari det ingår 

att tillfredsställa hyresgästernas behov, framför allt i huvudprocesserna ”Nya affärer” 
och ”Uthyrning”. Fokus har hittills framför allt varit på huvudprocesserna, även om 
några stödprocesser också identifierats. 

• Ambitionen är att få in ett arbetssätt som präglas av processerna och utveckling av 
dessa, med andra ord ska löpande utvärderas och utvecklas. 

• Utifrån verksamhetens korta historik får processarbetet anses vara påbörjat och i de 
mer initiala delarna, det finns med andra ord mycket kvar att göra innan detta mer 
fullt ut är ett strukturerat, systematiskt och integrerat arbetssätt.  

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Formellt sett uppdateras processerna genom ett årligt strategiskt verksamhetsmöte 

med ledningen. 
 
2. På vilket sätt styrs processerna så att kraven från kunderna uppfylls? 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Eftersom verksamheten endast identifierat och arbetat fram processer på en 

övergripande nivå kan inte processerna fullt ut anses styra att kraven från kunderna 
uppfylls.  

• Verksamheten genomsyras av att kundfokus och kundnöjdhet är viktigt. 
• Ledningen följer upp arbetet som sker gentemot kunderna vid möten och andra 

kontakter med medarbetare (personer anställda hos de mest viktiga 
samarbetsparterna) och samarbetsparter. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Det som görs sker löpande, dock inte systematiskt och strukturerat. 

 
3. På vilket sätt ser vi till att alla medarbetare känner till hur processerna ska fungera? 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• Processarbetet är som sagt ännu i sin linda, det kommer att utvecklas mer, och i det 

arbetet kommer såväl den egna organisationen som de medarbetare verksamheten 
har (i form av anställda hos de mest viktiga samarbetsparterna) att ingå. 
Medarbetarna måste ingå i och med att ansvarsområden är uppbyggda på ett sätt 
som gör att medarbetarna i många avseende är att likställa som anställda. De 
kommer också att vara delaktiga i det fortsatta utformandet av processerna och 
därmed också att vara väl insatta i hur de ska fungera. 

• I en liten organisation arbetar alla tätt samman vilket också ökar förutsättningarna för 
att alla känner till processerna. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Inget systematiskt tillämpas. 
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4. På vilket sätt stimuleras alla medarbetare till samarbete för att förbättra, effektivisera 
och förenkla våra processer? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• I nuläget görs inget strukturerat och systematiskt, detta beror bland annat på det 

begränsade fokus som ägnats åt processarbetet. Däremot präglas verksamheten av att 
ledningen efterfrågar och lyssnar till medarbetarnas synpunkter samt försöker 
uppmuntra alla involverade att effektivisera och förbättra arbetet.   

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Inget systematiskt tillämpas, däremot sker kommunikation om hur arbete kan utföras 

bättre i många av de möten och kontakter som sker mellan ledning och medarbetare 
(personer anställda hos de mest viktiga samarbetsparterna). 

 
5. På vilket sätt samarbetar vi med leverantörer för att förbättra och förenkla 
gemensamma processer? 

 

A. Hur gör vi (angreppssätt)?  
• Ledningen arbetar tätt samman med medarbetare (personer anställda hos de mest 

viktiga samarbetsparterna) och samarbetsparter där arbete för att göra saker bättre 
ingår, däremot sker inget formellt utvecklingsarbetet enbart fokuserat på själva 
processerna. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Löpande med medarbetarna (personer anställda hos de mest viktiga 

samarbetsparterna). 
• Enstaka gång per år med övriga viktiga samarbetsparter (leverantörer). 

 
6. På vilket sätt väljer vi ut de mätetal vi vill följa upp i processerna? 
 

A. Hur gör vi (angreppssätt)? 
• I nuläget sker ingen specifik mätning av processerna. Den mätning som sker 

alternativt planeras har nämnts inom området Kundsamverkan (uppsägning av avtal, 
nöjdkundindex, medarbetarindex kommer att vara) samt Medarbetarnas utveckling 
och delaktighet (medarbetarindex).  

• Att definiera hur mätning av processerna ska ske kommer att vara en del i det 
fortsatta processarbetet. 

 
B. I vilken omfattning gör vi det (tillämpning)? 
• Inget systematiskt tillämpas i nuläget. 

 
7. Vilka resultat har vi uppnått när det gäller Verksamhetens processer (redovisa gärna i 
grafisk form) 

 

A. Redovisa resultat från de beskrivna angreppssätten och tillämpningarna som är  
kopplade till Verksamhetens processer (här kan till exempel även ekonomiska 
resultat som är kopplade till utvecklingen av processerna redovisas) samt jämför 
resultatet med egna mål (resultat). 
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• Arbetet med processer är ju ännu inte fullt utvecklat, det är att anse som i 
uppstartsfasen. Verksamheten har därför hittills nu inte noterat några tydliga resultat 
från processarbetet. 

 
B. Jämför även resultatet från vår verksamhet med ledande företags motsvarande 
värden  
(resultat) 

• Ledningen har ännu inte hittat någon motsvarande verksamhet att jämföra med.  
 
8. Hur utvärderar vi våra angreppssätt och tillämpningar när det gäller Verksamhetens 
processer och vilka förbättringar har detta lett till (utvärdering & förbättring)? 

 

• Arbetet med processer är ju ännu inte fullt utvecklat, det är i uppstartsfasen. Vi har 
därför inte fram tills nu inte genomfört någon utvärdering  av angreppssätt och 
tillämpning avseende verksamhetens processer. 

• De åtgärder som har genomförts upplevs av ledningen ha fungerat väl, d v s medfört 
önskat resultat, däremot finns ett behov av att fortsätta processutveckling och att ta 
fram ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt för utvärdering. 

 
Vid analys av Verksamhetens processer bedöms svaren på ovanstående frågor utifrån nedan 
följande matrix för utvärdering och företagets profil för Verksamhetens processer kan 
markeras i matrixen.  
 
Angreppssätt  0% 
Tillämpning   15%  (verksamheten agerar som planerat,  

    däremot saknas systematiken) 
Resultat   0% 
Utvärdering och förbättring 10%  
 
Analys av Verksamhetens processer hos verksamheten kan sammanfattas enligt nedan 

 

 

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

VERKSAMHETENS PROCESSER

0%

15%

10%

0%

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

VERKSAMHETENS PROCESSER

Angreppssätt

Tillämpning

Resultat

Utvärdering & 
Förbättring

100%

100%100%

100%

VERKSAMHETENS PROCESSER

0%

15%

10%

0%



 93

  

 

BILAGA 8 ANALYS AV VERKTYGET SPRÅNGBRÄDANS TILLÄMPBARHET 
För att bedöma om verktyget Språngbrädan ledde till att verksamheten nådde de syften en självutvärdering ska leda till fick deltagarna från 
verksamheten göra en bedömning efter genomförd självutvärdering.  Utvärderingen gjordes i framtagna mallar för detta, en mall avseende 
deltagarnas synpunkter när det gälller huruvida de ansåg att syftena med att göra en självutvärdering uppnåtts och en mall för utvärdera 
tillämpbarheten av verktyget i en liten organisation med 0-9 anställda fastställdes att även några ytterligare områden avseende verktyget för 
utvärdering av deltagarna från verksamheten. 
 
Nedan visas en sammanställning av deltagarnas synpunkter när det gälller huruvida de ansåg att syftena med att göra en självutvärdering 
uppnåtts. Skalan för värdering har skett enligt följande:  
 

76-100%  Självutvärdering har helt eller i stort sett lett till det syfte som åsyftas 
51-75% Självutvärderingen har medfört att syftet till mer än häflten uppnåtts 
26-50%   Självutvärderingen har till viss del gjort att syftet uppnåtts 
0-25%   Självutvärderingen har inte alls lett till syfte 
 

Genomsnittlig procent (medelvärde) för alla parametrar blir 70,72%. 
 

För att kunna utvärdera tillämpbarheten av verktyget i en liten organisation med 0-9 anställda fastställdes att även några ytterligare områden 
avseende verktyget för utvärdering av deltagarna från verksamheten. Nedan visas deltagarnas synpunkter.  
 
Skalan för värdering har skett enligt följande, ”utifrån en liten organisations bedöms verktyget i detta hänseende som...” :  
 

76-100%  Helt eller i stort sett lämpligt/passande/ anpassat (”mycket bra”). 
51-75% Till mer än hälften lämpligt/passande/ anpassat (”ganska bra”). 
26-50% Till viss del lämpligt/passande/ anpassat (”inte så bra”). 
0-25%   Inte lämpligt/passande/ anpassat (”dåligt”). 
 

 
Genomsnittlig procent (medelvärde) för alla parametrar blir 66,87% exklusive utveckling som av deltagarna upplevdes svårbedömd på grund 
av den korta tid som gått sen förbättringsåtgärder identifierats. 
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BILAGA 9 SPRÅNGBRÄDAN FAS 3 – ANALYS  
 
I enlighet med Hellstens (1999) verktyg Språngbrädan omfattar denna fas att analysera det 
material som samlats in och att utifrån det identifiera styrkor och förbättringsområden 
Analysen genomfördes i seminarieform, vilket enligt Klefsjö (1999) betyder att involverade 
genomför analysen under ett seminarie. Deltagare i seminariet var VD, ekonomiansvarig och 
kundansvarig. Analysen genomfördes utifrån fastställda riktlinjer för Språngbrädan och 
utifrån dimensionerna Angreppssätt, Tillämpning, Resultat samt Utvärdering och 
Förbättring. För att gå från analys till handling föreslår Hellsten (1999) att analysen görs 
utifrån en utvärderingsmatris och sammanställs i ett antal profiler som tydliggör och 
synliggör företagets styrkor och förbättringsområden. Genomförd analys sammanfattades 
därför i denna typ av profiler. Uppskattad tidsåtgång för fas tre och fyra är en dag per 
deltagande person.  
 

Analys av de fyra områdena hos verksamheten kan sammanfattas enligt nedan 
 

 
Verksamhetens styrkor 
Sedan verksamhetens start för ett knappt år sen har ett fokus varit att få igång det löpande 
arbetet, vilket till stor del omfattar dialogen med och fokus på kunderna, hyresgästerna samt 
på samarbetet med leverantörer.  
 
Den kundundersökning som genomförts visar att verksamheten hittills hanterat det på ett 
sätt som gör att målet för kundnöjdhet uppnås. Målet är nivå 4 på en skala där 5 står för 
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”mycket bra”. Den första genomförda kundundersökningen ä ger ett resultat i kundnöjdhet 
på 4,23. 
 
När det gäller hur verksamheten uppfattas och hur verksamhetens värderingar uppfattas, 
det vill säga upplever hyresgästerna att verksamheten är kundinriktat, kompetent och 
utvecklande, visar kundundersökningen att fastighetsskötarnas värderingar uppfattas 
kundinriktade och kompetenta.  
 
Samarbetet med de underleverantörer som benämns externa medarbetare upplevs positivt 
och kan anses fungera väl i och med att både fastighetsskötare och fastighetsförvaltare 
uppnår en mycket bra nivå i den kundundersökning som genomförts (se sammanställning 
av inkomna svar för kundundersökningen rörande fastighetsförvaltare och fastighetsskötare, 
bilaga 11). När det gäller den tredje viktiga samarbetsparten, som också anses som en extern 
medarbetare, it-resursen, valde verksamheten att inte ta med det i denna kundundersökning. 
Detta eftersom de hyresgäster som har haft kontakt med it-resursen är oerhört få (det rör 
endast en tjänst som ingår för de enskilda hyresgäster som hyr endast ett eller två 
kontorsrum i fastigheten). 
 
Generellt tolkar verksamheten det som att verksamheten är bättre på det som i 
Språngbrädan benämns ”Tilllämpning”, d v s att man i verksamheten tillämpar det tänkta 
sättet. Däremot är metoder och arbetssätt inte alltid systematiska och förebyggande vilket 
gör att det inom ramen för ”tänkt sätt” finns behov av förbättring och utveckling. 
Verksamheten kan även anses att till viss del ha uppnått avsedda resultat.  
 
Verksamhetens förbättringsområden 
Eftersom verksamheten är relativt nystartad och, fram tills arbetet med Språngbrädan, inte 
fokuserat på kvalitetsutveckling och processer finns naturligtvis stora 
förbättringsmöjligheter inom alla områden och dimensioner som ingår i Språngbrädan.  
 
Verksamheten behöver inom alla områden införa ett mer förebyggande och systematiskt 
angreppssätt och arbetssätt samt kontinuerligt utvärdera och förbättra verksamheten.  
 
Verksamheten behöver även arbeta vidare med värderingarna, i syfte att de i ännu större 
utsträckning ska genomsyra verksamheten, ledning och medarbetare samt övriga viktiga 
samarbetsparter.  
 
Verksamhetens intryck av Språngbrädan 
Utifrån verksamhetens ringa erfarenhet av att arbeta med kvalitetsutveckling uppplevs 
Språngbrädan som ett ganska bra verktyg för utvärdering och förbättring av verksamheten. 
Detta baseras på att verksamheten upplever det som en styrka att ha verktyget som 
utgångspunkt och stöd i det arbetet som behöver genomföras. Verksamheten upplever att 
den tydligt beskrivna arbetsgången i Språngbrädan underlättar för en liten verksamhet att 
utvärdera sig själv och omfattningen i verktyget är på en nivå som känns rimlig för att starta 
upp och upprätthålla kvalitetsarbete i en liten verksamhet. Det finns vissa nackdelar och 
mindre lämpliga delar i Språngbrädan som gör att det för en liten verksamhet kan vara svårt 
att få ut hela nyttan med verktyget. Eftersom verksamheten är relativt nystartad upplevs 
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även nackdelar i form av att vissa frågeställningar avser en längre tidsperiod, något som 
innebär att dessa frågeställningar automatiskt inte kan bidra när arbetet med detta verktyg 
startas upp. 
 
Verksamheten upplever att arbetet i vissa delar av Språngbrädan kan kännas lite konstlade i 
den lilla verksamheten. Detta grundar sig på verksamhetens uppfattning avseende att det 
inte alltid finns samma behov av att strukturera arbetet på det sätt som föreslås i 
Språngbrädan. Eftersom det i den lilla verksamheten är endast ett fåtal personer involverade 
/ anställda ansvarar dessa ofta för flera olika processer och uppgifter samt arbetar tätt 
samman. Förbättringar genomförs därför ofta naturligt även utan ett strukturerat arbetssätt. 
Måhända är detta personberoende varför det för en långsiktig positiv utveckling naturligtvis 
är positivt med en tydlig struktur för arbetet. Verksamheten upplever vidare att det är av 
samma skäl är fördelaktigt att dokumentera verksamheten, dess processer och rutiner. 
Samtidigt finns det i en liten verksamhet inte samma behov av att dokumentera, ett fåtal 
personer arbetar med flera uppgifter och relativt tätt samman. En liten verksamhet med ett 
fåtal personer verksamma innebär också att det kan vara svårt att allokera resurser till att 
göra och upprätthålla en altför omfattande dokumentation av verksamheten. Detta kan även 
gälla externa samarbetspartners, vilket kan innebära att det finns mer begränsad möjligheter 
till externt stöd för utbildningen i hur verktyget Språngbrädan fungerar och ska användas. 
Det i sin tur innebär ju större risk för att verktyget inte fullt ut kan ge de fördelar det syftar 
till.  
 
Verksamheten upplever att en liten verksamhet kan vara mer begränsade i det löpande 
arbetet, d v s arbetet löper på utan tid eller möjlighet för reflektion eller utvärdering. Att 
införa ett verktyg som Språngbrädan innebär att den lilla verksamheten får möjlighet att 
lyfta blicken samtidigt som det kan ske utifrån en relativt sett mindre omfattning (i 
jämförelse med vissa utmärkelsemodeller så är arbetet med en självutvärdering mer 
omfattande). För en liten verksamhet är fokusområden inom Språngbrädan framför allt 
områdena kundsamverkan och verksamhetens processer. Detta baseras på att en liten 
verksamhet har inga eller få anställda vilket gör det mer svårt att på ett vettigt sätt göra en 
analys av områdena Medarbetarnas utveckling och delaktighet samt Ledarskap. 
Verksamheten upplever dock att man själva i området avseende Medarbetarna även kan 
inkludera de underleverantörer som verksamheten har tätt samarbete med (benämnda 
externa medarbetare i fas 2 ”Beskrivning”). 
 
I en liten verksamhet finns inte lika tydliga gränser mellan ledare och interna medarbetare 
anställda inom verksamheten, samma person kan vara att anse som såväl ledare som 
medarbetare beroende på uppgiftens karaktär (i berörd verksamhet innehar ett fåtal 
personer flera olika ansvarsområden, till exempel ansvarar personen som är VD även för sälj 
och marknad. Detta måste beaktas inom området Ledarskap och verksamheten har under 
arbetet med Språngbrädan kommit fram till att Ledarskap, precis som Medarbetarnas 
utveckling och delaktighet för berörd verksamhet ska omfatta även de externa medarbetare 
som är anställda av samarbetspartners (fastighetsförvaltare, fastighetsskötare). 
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BILAGA 10 SPRÅNGBRÄDAN FAS 4 – HANDLINGSPLAN  
 
Som Hellsten (1999) beskriver kan en verksamhet utifrån den genomförda analysen ta fram 
en handlingsplan. Baserat på genomförd analys har verksamheten tagit fram en 
handlingsplan med fokus på de mest kritiska förbättringsområdena, varefter en prioritering 
skett. Prioritering av förbättringarna har gjorts utifrån resurser, möjlighet att genomföra 
förbättring samt förväntat resultat av förbättringen. Nedan visas verk-samhetens 
handlingsplan med de högst prioriterade förbättringarna. Denna hand-lingsplan kommer att 
integreras med verksamhetens övriga planer för utveckling.  
 

Handlingsplan för verksamheten 
 

 
Område  

 
Vad bör förbättras 

 
Ansvarig 

Startar 
den 

Följs 
upp den 

Identifikation och tillfredsställelse av 
hyresgästernas behov, krav och förväntningar 
behöver struktureras, systematiseras och 
utvärderas kontinuerligt. 

VD 090601 090915 

Synpunkter rörande fastighetsunderhåll och 
dylikt från hyresgäster i större utsträck-ning 
än hittills tas med i samband med att 
underhållsplanen för fastighet uppdateras.  

Ekonomiansv 090801 091001 
Kundsamverkan 

Kommunikation med hyresgästerna, i form av 
bl a nyhetsbrev. 

Kundansvarig 090601 091015 

Utveckling av och tydliggörande av 
verksamhetens mål, uppföljning av mål samt 
strategier.  

VD 090615 090901 

Strukturen för samverkan mellan ledning, 
interna och externa medarbetare (på vilket 
sätt ska de ske, när och hur följs det upp). 

Ekonomiansv 090801 091015 
Ledarskap 

Utveckling av det systematiska 
förbättringsarbetet  

Kundansvarig/ 
kvalitet 

090801 091101 

Utveckling av arbetet med medarbetarnöjdhet 
genom att införa en årlig medarbetar-
undersökning omfattandes externa 
medarbetare. 

VD 090915 100115 

Framtagande av underhållsplan bör i större 
utsträckning även ske med fastighetsskötare 
och it-resurs (sker idag mest med 
fastighetsförvaltare). 

Ekonomiansv 090615 091015 
Medarbetarnas 
utveckling & 
delaktighet 

Trivselskapande aktiviteter  VD 090601 091015 
Detaljnivån för verksamhetens 
huvudprocesser bör utvecklas och 
dokumenteras. 

Kundansvarig/ 
kvalitet 

090801 091015 

Stödprocesserna bör utvecklas och 
dokumenteras. 

Kundansvarig/ 
kvalitet 

090801 091015 
Verksamhetens 
processer 

Dokumentation av rutiner och ansvar. Kundansvarig/ 
kvalitet 

090901 091215 
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