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Sammanfattning 

Kvalitet är något som blir allt viktigare för både företag och dess kunder. Därför bör 

företag ständigt utveckla och förbättra sitt kvalitetsarbete. Syftet med detta examensarbete 

är just att undersöka hur kvalitetsarbetet på ett tjänsteföretag fungerar samt hur detta 

arbete kan förbättras och utvecklas.  

Studien genomfördes på Gävle Energi som är ett medelstort energibolag i Gävle regionen 

med en omsättning på 1 miljard SEK. Undersökningen baseras på intervjuer med fyra 

anställda på Gävle Energi och på en enkätundersökning som skickades ut till alla 

anställda på företaget.  

Gävle Energi har väldigt höga ambitioner med sitt kvalitetsarbete och överlag fungerar 

det bra. Det finns också en del förbättringspotential främst inom kommunikation. Bristen 

på kommunikation leder till att viktig information inte når alla på företaget. Detta kan 

bidra till att de anställda inte känner sig engagerade eller delaktiga i kvalitetsarbetet. För 

att öka delaktigheten och förändra synen på kvalitetsarbetet måste det ske en förändring i 

företagskulturen. Med en företagskultur som sätter kunden i centrum och prioriterar 

kvalitetsarbetet kan man få en högre delaktighet och ett större engagemang från alla på 

företaget. 
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Abstract 

Quality is something that will become more important both for companies and for its 

customers. It is therefore very important for companies to continuously develop and 

improve their quality. The purpose of this study is to analyze how the continuous 

improvement processes in a service company are operated and how these processes can 

be improved and developed further. The study was performed at Gävle Energi which is a 

medium sized energy company with a turnover of 1 billion SEK. The study is based on 

interviews with four Gävle Energi employees and a companywide survey.  

 

Gävle Energi is very ambitious with their quality improvement processes. And generally 

these processes work well. But there is also some room for improvements, primarily with 

the communication inside the organization. The lack of proper communication makes it 

hard for critical information to reach everyone in the company and is a contributing factor 

to why employees feel uninvolved and unmotivated in the company’s work with 

continuous improvements. By changing the company culture to a culture that stresses the 

importance of quality and of everyone’s involvement in the improvement process, the 

company will be able to obtain higher motivation and participation from the employees.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Precis som i många andra branscher är konkurrensen på elmarknaden stenhård. Det finns 

idag många aktörer på både regional, nationell och internationellnivå som konkurrerar om 

samma kunder. Det blir därför allt viktigare för företagen inom elbranschen att sticka ut 

på något sätt och skilja sig från mängden. Ett sätt för företag att få konkurrensfördelar är 

genom ett aktivt kvalitetsarbete. Vad krävs då för att få ett bra kvalitetsarbete? Denna 

uppsats har som uppgift att undersöka hur kvalitetsarbetet på ett tjänsteföretag fungerar 

samt hur detta arbete kan förbättras och utvecklas. 

Studien baseras på en undersökning som genomfördes på Gävle Energi, som är ett 

medelstort energibolag som verkar i Gävleregionen och är i förstahand avsedd att verka 

för Gävleborna. Gävle Energi är verksamma inom affärsområdena Elmarknad, 

Värme/Kyla, Kommunikation (bredband), Energiproduktion och Energitjänster. Företaget 

och dess dotterbolag är ISO 9001 certifierade sedan 2006 och har 194 anställda med en 

omsättning på 1 miljard SEK.  

Anledningen till att varför undersökningen genomfördes på ett tjänsteföretag är på grund 

av svårigheten att definiera och jobba med kvalitet när man inte har en fysisk produkt att 

ta på. Det är därför intressant att ta reda på hur Gävle Energi bedriver sitt kvalitetsarbete 

och hur vi kan bidra till att förbättra detta arbete.  

1.2 Syfte 

Syftet är att analysera ett tjänsteföretag och utvärdera hur deras nuvarande kvalitetsarbete 

kan förbättras, och vad ett möjligt nästa steg kan vara. 

1.2.1 Frågeställning 

• Hur bedrivs kvalitetsarbetet på Gävle Energi idag? 
• Hur kan detta arbete förbättras/utvecklas?  
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2 Metod 

2.1 Beskrivning av använd metod 

För att besvara frågställningen utfördes en litteraturstudie där sökningar på nyckelord 

(som till exempel kvalitet, kvalitetsbrister, förbättringsarbete, kvalitetsledningssystem, 

ISO) genomfördes i olika databaser som finns tillgängliga på Högskolan i Gävle. Böcker 

som ansågs relevanta användes också vid genomförandet av studien. Valet av nyckelord 

och litteratur baseras på de kunskaper som författarna har förvärvat under sina studier på 

Högskolan i Gävle.  

En fallstudie genomfördes på Gävle Energi. Där man undersökte hur de jobbar med 

kvalitetsarbetet idag, vilka brister som fanns i detta arbete samt hur de ville att 

kvalitetsarbetet skulle utvecklas i framtiden. Insamlingen av information kring deras 

kvalitetsarbete genomfördes med hjälp av ett antal intervjuer med personer som jobbar på 

företaget samt genom att skicka ut en enkätundersökning till alla anställda på företaget.  

 

Intervjuer genomfördes med fyra anställda: den administrativa chefen, IT- ansvarig, miljö 

och kvalitetssamordnaren samt VD för Gävle Kraftvärme AB som är ett dotterbolag till 

Gävle Energi. Varje person intervjuades en gång vid olika tidpunkter och intervjun varade 

i cirka 1,5 timme. Frågorna som ställdes var standardiserade och de intervjuade 

personerna fick inte tillgång till dem innan intervjutillfället. Detta för att öka förståelsen 

för hur mycket varje person visste om Gävle Energis kvalitetsarbete, och förhindra att de 

läste på om hur de jobbar med kvalitet för att kunna ge oss ett mer korrekt svar. Vid varje 

intervjutillfälle gjordes en genomgång av vilka områden som kommer att beröras samt 

anledningen till varför just dessa frågor ställs. Under hela intervjun fördes noggranna 

anteckningar och allt som sades spelades in för att underlätta vid den senare analysen av 

kvalitetsarbetet.  

Enkätundersökningen som genomfördes på Gävle Energi var uppdelad i två delar. För 

dem som jobbar ute i verksamheten och för dem som jobbade på kontor. Den största 

skillnaden var i antalet medverkande. Av Gävle Energis 189 anställda deltog 70 personer 

i undersökningen. 14 av dessa jobbar ute i verksamheten och 56 jobbar inne på kontoren.  
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2.2 Kvantitativ och Kvalitativ metod 

Det finns två metoder för att genomföra forskning, den kvantitativa och den kvalitativa 

metoden. Dessa metoder syftar på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den 

information som har samlats in.1 Utgångspunkten för den kvantitativa metoden är att det 

som studeras ska göras mätbart och att undersökningsresultatet ska presenteras 

numeriskt.2 Den kvalitativa metoden fokuserar på ”mjuka” data, till exempel i form av 

intervjuer och tolkande analyser.3

I denna studie användes både den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den 

kvalitativa metoden användes för att samla in data och bygga upp teorin. Den användes 

också vid utformningen och genomförandet av intervjuerna. Den kvantitativa metoden 

användes vid den statistiska analysen av enkätundersökningen.  

 

  

                                                      
1 Patel & Davidson (2003) 
2 Andersen (1994) 
3 Patel & Davidson (2003) 
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2.3 Kritisk granskning av Metod 

Intervjuerna gjordes med personer som har höga befattningar inom Gävle Energi. Hade 

intervjuerna genomförts med personer som har lägre befattning kanske svaren hade blivit 

annorlunda.  

Det är svårt som utomstående personer att komma in till ett företag under en begränsad 

tid och analysera deras verksamhet. Hade författarna haft tidigare erfarenheter från Gävle 

Energi kanske de skulle haft en helt annan insikt i kvalitetsarbetet vilket skulle kunna 

påverka resultatet. Detsamma gäller även om de hade haft mer tid att genomföra studien, 

då en mera grundlig undersökning och kanske även intervjuer med fler personer kunde 

genomföras. 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

2.4.1 Reliabilitet 

”Vilken metod man än väljer för insamling av information, måste man alltid kritiskt 

granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen är.”4 Reliabilitet 

eller tillförlitlighet är ett mått på vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt 

ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.5

Information om företagets verksamhet har införskaffats via intervjuer med anställda på 

företaget och genom en enkät 

  

undersökning. Teorin som användes kommer från granskade vetenskapliga källor och 

anses därför ha väldigt hög reliabilitet.  

2.4.2 Validitet 

Validitet (eller giltighet) är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill 

att den ska mäta eller beskriva.6 Det finns både inre och yttre validitet. Yttre validitet 

behandlar överensstämmelsen mellan det mätvärde man får när man använder en 

operationell definition och verkligheten.7 Inre validitet avser överensstämmelsen mellan 

begrepp och de operationella (mätbara) definitionerna av dem.8

Under arbetets gång träffade och intervjuade författarna ett flertal personer på företaget 

med olika befattningar och en enkätundersökning skickades ut till hela företaget. 

  

                                                      
4 Bell (2008) s. 117 
5 Bell (2008)  
6 Ibid. 
7 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) 
8 Ibid. 
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Intervjuerna och enkätundersökningen användes för att öka förståelsen för hur 

kvalitetsarbetet fungerar på företaget. Detta bidrar till att öka validiteten på arbetet då 

man inte bör förlitar sig på bara en källa som beskriver hur verksamheten fungerar. Den 

teori som användes har utsatts för en viss triangulering vilket ökar validiteten ytterligare. 

Triangulering definieras av Lovrige som ”användningen av flera metoder för att fånga 

verkligheten”. Inom forskningen refererar ordet triangulering till införskaffandet av bevis 

eller fakta från olika källor för att undvika att utsättas för subjektiv fakta från bara en 

källa.9

2.5 Generaliserbarhet 

   

Generaliserbarhet innebär att något som gäller i ett fall även ska gälla i andra fall. De 

resultat forskarna kommer fram till ska vara till nytta för någon annan än det undersökta 

företaget.10

Att många företag har problem med sitt kvalitetsarbete är känt sedan tidigare. Detta 

medför att de problem uppsatsen undersöker inte är unika för just detta företag. Analysen 

som genomförs är förankrad i teorin och kan därmed också bidra till att hjälpa andra 

företag att förbättra sitt kvalitetsarbete. Utifrån detta kan det hävdas att uppsatsen till viss 

del är generaliserbar. Generaliserbarheten hade dock ökat om mer än ett företag hade 

undersökts och helst företag i olika branscher.   

  

                                                      
9 Remenyi et al.(2002) s. 142 
10 Thurén (2007) 
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3 Teoretisk referensram 

3.1  Kund 

Som kund kan man benämna ”alla som på något sätt påverkas av produkten och 

verksamheten”.11 Olika kunder ställer olika krav på företaget/produkten vilket tvingar 

företag att kompromissa och anpassa sina produkter efter kundernas varierande krav.12 

Det finns både interna och externa kunder. Företaget ses som en kedja (process) av 

interna kunder och leverantörer som försörjs av externa leverantörer och som strävar efter 

att tillfredställa externa kunders behov. All medarbetare påverkas av verksamheten och 

kan därför ses som interna kunder. Externa kunder kan antigen vara konsumenter eller 

organisationer.13

3.1.1 Kundtillfredsställelse 

 

Hur nöjd en kund är beror på produktens uppfattade egenskaper i relation till kundens 

förväntningar på produkten.14 Om produktens egenskaper inte möter kundens 

förväntningar leder det till att kunden blir missnöjd, men om egenskaperna tillfredställer 

kundens förväntningar leder det till att kunden blir nöjd och om produkten överstiger 

kundens förväntningar blir kunden mycket nöjd.15

Många företag gör allt för att behålla och tillfredställa sina viktigaste kunder. De flesta 

studier visar att högre kundtillfredsställelse leder till högre kundlojalitet, vilket i sin tur 

leder till att företaget blir mer lönsamt.

  

16 Mycket nöjda kunder köper inte bara mer, de 

berättar också för andra om hur bra dina produkter är.17

  
 

                                                      
11 Sörqvist (2001) 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Kotler et al. (2008) 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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3.2 Kvalitet 

För att upprätthålla ett jämnt kvalitetsarbete måste servicen förbättras i samma takt som 

produktionen. Det betyder att ett system för kvalitetskontroll är till hjälp för den som 

antingen tillverkar en produkt eller säljer en tjänst och vill förbättra kvaliteten på sitt 
arbete.  Samtidigt som de vill öka produktionen fast med mindre arbete och till ett lägre 

pris.18

3.2.1 Definitioner 

 

Crosby menar att kvalitet betyder anpassning till kraven.19 Det vill säga att anpassa sig till 

kraven från kunderna. Juran säger att ”quality is fitness for use”,20 hur bra ändamålet 

uppfylls för användningen av syftet. Vidare menar Deming att ”Quality must be defined 

in terms of customer satisfaction”, Kvaliteten ska definieras utifrån 

kundtillfredsställelsen.  Deming säger också att kvalitet är flerdimensionell och att det är 

praktiskt taget omöjligt att definiera kvalitet på en produkt eller tjänst när det gäller en 

enda egenskap, 21 en produkt måste ha flera egenskaper för att kunna bedömas utifall den 

har en bra eller dålig kvalitet. Pirsig menar i likhet med Deming att kvalitet inte kan 

definieras, bara du vet vad det är, det är dina egna förväntningar som sätter kraven för 

kvalitet och olika personer har olika förväntningar.22  Det finns många skilda definitioner 

på kvalitet. Definitionen som används i uppsatsen är baserad på Bergman och Klefsjös 

definition ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar”.23

  
 

                                                      
18 Bergman & Klefsjö (2007) 
19 Bluvband (2002) 
20 Juran (2001) 
21 Bluvband (2002) 
22 Pirsig (1974) 
23 Bergman & Klefsjö (2007) 
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3.3 Kvalitetsledningssystem 

Enligt ISO 9000: 2005 är ett ledningssystem ett system för att upprätta policy och mål 

samt för att uppnå dessa mål. Enligt definitionen för kvalitetsledningssystem i ISO 9000: 

2005 är kvalitetsledningssystemet till för att leda och styra organisationen med avseende 

på kvalitet.24 Enligt Rönnbäck kan ett kvalitetsledningssystem förklaras som ett system 

som används för att styra och kontrollerar organisationen med villkor för kvalitet.25 

Kvalitetsledningssystemet följs också ofta enligt Rönnbäck av Demings PDCA 

metodologi. Detta ska fungera som ett stöd för företaget för att förvisa sig om att 

kvaliteten ständigt förbättras.26

Bergman och Klefsjö definierar ett kvalitetsledningssystem på följande sätt: ”Ett 

kvalitetssystem är den organisatoriska struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet”.

   

27

  

 

                                                      
24 SS-EN ISO 9000:2005 
25 Rönnbäck (2009) 
26 Ibid. 
27 Bergman & Klefsjö (2007) 
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3.4 ISO 9000/9001 

De olika ISO 9000 standarder som finns har utvecklats för att hjälpa företag och 

organisationer av alla storlekar att införa och hantera effektiva ledningssystem för 

kvalitet.28 ISO 9000 innehåller grundprinciperna för hur kvalitetsledning ska genomföras 

samt specificerar begrepp och termer för ett kvalitetsledningssystem.29

Kvalitetsledningssystemet i ISO 9000 bygger på ”åtta principer för kvalitetsledning”

  
30

 
Fig. 1

 

se fig.1. Dessa åtta principer bör genomsyra organisationen, men ska främst ligga till 

grund för uppbyggnaden och utvecklingen av kvalitetsledningssystemet.  

31

ISO 9001 är den standard som reglerar hur ett processinriktat kvalitetsledningssystem bör 

vara uppbyggd.

 

32 De krav som ställs är allmänna och tillämpbara på alla organisationer 

oberoende av bransch, storlek och den produkt som tillhandahålls.33

                                                      
28 SS-EN ISO 9000:2005 

  

29 Bergman & Klefsjö (2007) s. 503 
30 Ibid. s. 504 
31 Ibid. s. 505 
32 Ibid. 
33 SS-EN ISO 9001: 2008 
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Målet med kvalitetsledningssystemet är ständiga förbättringar. Det vill säga att 

organisationen ständigt ska sträva efter att effektivisera de processer som finns för att 

kundens behov och förväntningar ska kunna bli uppfyllda.34

3.4.1  Implementering av ISO 

 

ISO 9000 finns idag över hela världen och i flera olika branscher. Många undersökningar 

visar att motivet till varför man implementerade ISO 9000 har en påverkan på vilka 

fördelar organisationen sedan får ut av implementeringen. De fördelar man får ut av ISO 

kan inte härledas till standarden i sig, utan till de metoder som användes vid själva 

implementeringen och hur arbetet med standarden fungerar efter certifieringen. 35

 

  

Företagen investerar ofta stora resurser för att få sitt ISO certifikat och trots sin 

internationella utbredning  är ISO ofta omgiven av oenighet och kritik. Den fokus som 

läggs ner på dokumentation inom ISO har bidragit till att vissa chefer och forskare ser på 

ISO 9000 som bara en annan pappersdriven process för byråkrater att godkänna. 

Dessutom ses certifikatet ofta som ett verktyg för att förbli konkurrenskraftiga på den 

inhemska och internationella marknaden, istället för att ses som ett verktyg som kan 

användas för att skapa mervärde för organisationen.36

Enligt Poksinka et al.

 
37 Tyder många studier på att vissa organisationer implementerar 

ISO bara för att kunna använda certifikatet i marknadsföringssyfte. Vissa chefer anser att 

den viktigaste anledningen till att de valde att certifiera sig var på grund av påtryckningar 

från kunder.38

 

 

För att lyckas med implementeringen av ISO 9000 är det viktigt att alla inom 

organisationen är engagerade och delaktiga i implementeringsprocessen, det är även 

viktigt att alla som är delaktiga har en bra förståelse och kunskap om 

kvalitetsledningssystemet som ska implementeras. Ledningens engagemang och 

delaktighet implementeringsprocessen är viktig. Utan ledningens engagemang finns det 

en risk att personalen prioriterar ner arbetet med ledningssystemet.39

  

  

                                                      
34 SS-EN ISO 9001: 2008 
35 Poksinska et al. (2006) 
36 Poksinska et al. (2002) 
37 Ibid. 
38 Poksinska et al. (2006) 
39 Ibid. 
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Om man tänker efter betyder frasen ”standardisera praktiken” faktiskt att man ska 

beskriva processerna i standardens språk, det är inte konstigt att ISO 9001 ofta associeras 

med ett system för att skapa, upprätthålla och uppdatera dokumentation. Genom att 

standardisera sin praxis, blev organisationer mer fokuserade på dokumentationen än på 

processen som dokumenteras. 40

3.5 Kvalitetsbristkostnader 

  

Kvalitetsbristkostnader är ”de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter 

och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”.41 I ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete är det dock inte kostnaderna som ska minimeras utan lönsamheten som 

ska maximeras. Därför måste även de intäkter och tillgångar som påverkas av 

kvalitetsnivån beaktas. Sörqvist föreslår att kvalitetsbristkostnader ska definieras som ”de 

totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 

fullkomliga”.42 Kvalitetsbrister omfattar resultatet av att inte kundernas uttalade, 

underförstådda och omedvetna behov uppfylls.43

3.6 Förbättringsverktyg  

  

3.6.1 De sju förbättringsverktygen 

Dessa verktyg används som ett underlag till arbetet med kvalitetsförbättringar. Verktygen 

används som ett hjälpmedel vid datainsamling, visualisering av data och analysen av den 

insamlade informationen. De sju förbättringsverktygen består av44

  

: Datainsamling, 

Histogram, Paretodiagram, Ishikawadiagram, Uppdelning, Sambandsdiagram och 

Styrdiagram.  

                                                      
40 Poksinska et al. (2006) 
41 Sörqvist (2001) 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Bergman & Klefsjö (2007) 
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3.6.1.1 Datainsamling 

 

Det första och viktigaste steget i arbetet med kvalitetsförbättring är datainsamling, då det 

är viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag till den aktuella frågan. Om företaget samlar 

in felaktig eller missvisande data hjälper inte det mest sofistikerade analysmetoderna. 

Utan ett tydligt syfte om varför informationen behövs, är det bara slöseri med tid. Det är 

därför viktigt att ha ett tydligt syfte med datainsamlingen så att alla inbladade har det klart 

för sig. Det första som ska göras är att ställa sig frågan: Vilket är kvalitetsproblemet? 

Och vilka fakta behövs för att klarlägga problemet? När dessa frågor är besvarade kan 

insamlingen av data börja.45

 

 

3.6.1.2 Histogram 
 

Efter datainsamlingsprocessen finns det en risk att stora mängder information har samlats 

in. För att underlätta analysen av informationen kan den delas upp i olika delområden. 

Dessa områden representeras av en rektangel i ett stapeldiagram, där rektanglarnas areor 

kan representera andelen observationer i sitt delområde, summan av alla rektanglar blir då 

ett. Ett histogram kan också se ut på andra sätt som till exempel stambladsdiagram, där 

det finns ett antal observationer som sedan sorteras i storleksordning där stammen består 

av tiotalen och till höger om stammen står entalen.46

0|1 6 8 

1|1 

2|9 

3|3 

 Då skulle observationerna 

1,6,8,11,29,33 se ut som följande: 

  

                                                      
45 Ibid. 
46 Bergman & Klefsjö (2007) 
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3.6.1.3 Paretodiagram 

 
När man genomför kvalitetsförbättringar upptäcks ofta mer än ett fel. Det blir då viktigt 

att man kan prioritera bland dessa och lösa det mest akuta problemet först. Ett 

Paretodiagram kan vara till stor hjälp när det gäller att bestämma i vilken ordning som 

kvalitetsproblemen ska lösas. Paretodiagramet hjälper då till att avgöra vilket problem 

som är allvarligast och som borde lösas först. Paretodiagramen brukar kunna visa att en 

liten grupp av alla kvalitetsproblem står för en stor del av det totala antalet fel. 47

 

 

3.6.1.4 Ishikawadiagram 

 

Ishikawadiagram eller fiskbensdiagram som det också kallas är ett orsak-verkan-diagram 

som används för att förstå grundorsaken till ett kvalitetsproblem. Först beskrivs det grovt 

vilka typer av orsaker som gjort att problemet först uppstod. Sedan förklaras det närmare 

i detalj hur de orsakerna har uppkommit. För att tillslut ha angett alla potentiella orsaker 

till problemet, det är viktigt att orsakerna till problemet är noga uppdelade och att alla 

potentiella orsaker har angivits annars fås ett dåligt grepp om orsakssambanden. Desto 

fler orsaker som anges desto större samband blir det och då är det lättare att få bukt med 

problemet.48

 

 

Fig. 249

                                                      
47 Ibid. 

 

48 Ibid. 
49 Six-sigma.se 
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3.6.1.5 Uppdelning 

 
Eftersom det ofta är mycket data som är insamlat och ofta från flera olika håll är det 

lämpligt om vi delar upp dessa data för att lättare få fram orsakerna till variationerna. Om 

vi delar upp data i delgrupper och går igenom varje grupp för sig blir det lättare att hitta 

orsaken till kvalitetsproblemet. För om dessa grupper skiljer sig mycket från varandra kan 

det betyda att vi funnit en orsak till ett kvalitetsproblem.50 

En grundregel vid uppdelning är att försöka undvika att data med olika ursprung blandas 

med varandra.51

3.6.1.6 Sambandsdiagram 

 

Om informationen som har samlats in varierar mycket kan det vara svårt att göra en 

uppdelning på värdena. Då kan det vara mer lämpligt att göra ett sambandsdiagram som 

visar hur värdena varierar beroende på bakgrundsvärdet. Den typen av samband kan 

också användas för styrning och kontroll av processer, inte bara för utfalls fördelning.52

 

 

 
Fig. 353

  

 

                                                      
50 Bergman & Klefsjö (2007) 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 tools.effso.se 
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3.6.1.7 Styrdiagram 

Styrdiagrammet används som en kvalitetsindikator som visar ett antal observationer med 

vissa tidsmellanrum ur en process. Dessa observationer sätts in i ett diagram och så länge 

kvalitetsindikatorn håller sig innanför de angivna gränsernas övre kontrollgräns (Upper 

Control Limit) och undre kontrollgräns (Lower Control Limit) är det en stabil process.54

 

 

Fig. 455

3.6.2 PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

 

PDCA- cykeln är ett förbättringshjälpmedel som först togs fram av Walter A Shewhart 

(1891-1967) och som senare utvecklades till PDCA-cykeln av W Edwards Deming 

(1900-1993). Hjälpmedlet används för att lösa de problem som uppstår genom att gå 

igenom de olika stegen i cykeln som på svenska översätts till Planera, Gör, Studera, Lär.56

3.6.2.1 Planera 

 

När kvalitetsbrister uppstår i processen gäller det att hitta grundorsaken till problemet. 

Kvalitetsproblemet kan ofta behöva brytas ner till mindre delproblem och alla 

förändringar som genomförs ska baseras på fakta. Man kan använda sig av de sju 

förbättringsverktygen som ett hjälpmedel för att få en systematik i arbetet och hitta 

grundorsaken till kvalitetsbristen. Till exempel kan ett orsak-verkan-diagram hjälpa till att 

hitta orsaken till varför problemet uppstod.57

3.6.2.2 Göra 

 

När orsakerna till problemet har hittats ska det vidtas åtgärder mot dessa. Då är det viktigt 

att de personer som ska lösa problemet har full förståelse för problembilden och de 

åtgärder de beslutar om.58

                                                      
54 Bergman & Klefsjö (2007) 

 

55 ies.ltu.se 
56 Sörqvist (2001) 
57 Bergman & Klefsjö (2007) 
58 Ibid. 
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3.6.2.3 Studera 

När problemet är löst måste man undersöka om de vidtagna åtgärderna faktiskt har löst 

problemet ifråga. Här är de sju förbättringsverktygen åter igen lämpliga att använda. När 

en förbättring har fått den tänkta inverkan gäller det att behålla förbättringen och inte falla 

tillbaka i samma problem.59

3.6.2.4 Lär 

 

Det är viktigt att ta tillvara på de kunskaper som problemlösningen bidrar med, så inte 

liknande problem kan uppstå i framtiden. För om det skulle visa sig att lösningen på 

problemet inte fungerade, måste cykeln genomföras en gång till. Det är viktigt att ta 

lärdom av fösta cykeln och inte upprepa samma misstag en andra gång.60

  

 

                                                      
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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3.7 Kommunikation 

Ledarskap består till stor del av att förklara, beskriva och argumentera. Med andra ord 

kommunicera med medarbetarna och skapa förståelse samt delaktighet kring olika frågor. 

Det räcker inte att endast formulerar en vision, denna vision måste också kommuniceras 

ut och förankras hos medarbetarna.61

Idag kan kommunikationen ske på många olika sätt via telefon, e-post, intranät osv. Det 

är dock viktigt att den information som de försöker förmedla följs upp för att säkerställa 

att medarbetarna har tolkat informationen på ett korrekt sätt.

   

62

3.8 Process 

  

Bergman och Klefsjö63 definierar en process som ”ett nätverk av sammanhängande 

aktiviteter som upprepas i tiden”. Sörqvist64

I en organisation finns en mängd olika händelser som upprepas i tiden, dessa kan därför 

ses som processer.

 definierar en process som ” en ordnad rad 

aktiviteter som syftar till att uppnå ett bestämt mål”.  

65 Genom att studera företagets processer fokuserar man på den 

verksamhet som verkligen sker inom organisationen och inte mot de funktioner som har 

skapats för att utföra detta arbete. Processer skär horisontellt genom funktionerna och ger 

därför ett tvärfunktionellt synsätt som underlättar förbättringsarbetet (se figur 5).66

 

  

 
Fig. 5 

                                                      
61 Bergman & Klefsjö (2007) 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Sörqvist (2001) 
65 Ibid. 
66 Ibid. s 145 
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Målet för en process är att tillfredställa sina kunder med det slutresultat som produceras 

och samtidigt använda så lite resurser som möjligt.67 Från processen genereras 

information om hur väl processen tillfredställer sina kunders behov. Statistiska verktyg 

kan användas för att analysera denna information och dra slutsatser om hur processen kan 

förbättras ytterligare.68

Det finns tre olika typer av processer

  
69

Huvudprocesser: Har som uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och förädla de 

produkter organisationen erbjuder. 

: 

Stödprocesser: Dessa processer har som uppgift att bidra med resurser till 

Huvudprocesserna. 

Ledningsprocesser: Har som uppgift att besluta om organisationens mål och strategier 

samt genomföra förbättringar av organisationens övriga processer.  

3.8.1 Processkartläggning 

Vad är en processkarta? Enligt Anjard70

När man genomför en processkartläggning är det viktigt att arbetet planeras noggrant, att 

personalen är delaktig och att arbetet genomförs systematiskt.

 är en processkarta ”ett visuellt hjälpmedel som 

visar hur input och output är länkade till varandra. En processkarta driver ett nytänkande 

om hur arbetet ska genomföras. Den belyser vilka viktiga steg som har tagits för att 

producera en output, vem som har utfört dessa steg och var de största problemen ständigt 

förekommer.”  

71 Processkartläggningen 

ska ske i sex steg:72

1. Definiera och avgränsa processerna: Processens början och slut definieras, man 

får då reda på processens omfattning och gränser, samt vilka individer som 

berörs. Man bör börja med en övergripande dokumentation av huvudprocesserna 

som sedan bryts ner i delprocesser. 

 

2. Sätt samman en kartläggningsgrupp: Processkartläggningen bör genomföras i 

form av ett projekt. Genom att många personer deltar får man en bättre förståelse 

för hur verksamheten och de aktiviteter som utförs inom organisationen fungerar. 

Eftersom det är flera personer som jobbar med kartläggningen förankras arbetet 

hos medarbetarna och delaktighet skapas. Projektgruppen bör vara sammansatt av 

personer som berörs av processen, det vill säga personer som arbetar i processen.  

                                                      
67 Bergman & Klefsjö (2007) 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Anjard (1998) 
71 Sörqvist (2001) 
72 Ibid. 
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3. Utbilda gruppen: Innan kartläggningen kan genomföras är det viktigt att de 

personer som ska genomföra kartläggningen har de kunskaper som krävs. 

4. Beskriv nuläget: Det är viktigt att detta steg genomförs noggrant för att få en bra 

bild över hur verksamheten bedrivs i nuläget. Ett vanligt misstag som sker är att 

man istället gör en kartläggning av hur man anser att verksamheten bör vara. 

Detta leder till att processkartläggningen blir värdelös.   

5. Dokumentera resultatet: När flödet i processerna är fastställt skall resultatet 

dokumenteras och ett flödesschema över processerna ritas.  

6. Analysera och Förbättra processerna: När de befintliga processerna är kartlagda 

kan arbetet med att börja analysera och förbättra dessa inledas.  

3.9 TQM (Total Quality Management) 

Många företag ser kvalitetsfrågorna som en integrerad del av verksamheten och detta är 

grunden i Total Quality Management. Bergman och Klefsjö definierar TQM som ”den 

ständiga strävan efter att uppfylla, helst överträffa, kundens behov och förväntningar till 

lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har 

fokus på organisationens processer”.73 I TQM ingår också att aktivt förebygga, förändra 

och förbättra kvaliteten. Inte kontrollera och reparera de skador som uppstår. Att arbeta 

med TQM innebär att ledningen måste vara aktiv i de kvalitetsfrågor som rör 

verksamheten. De måste fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor i till exempel en 

kvalitetspolicy. Ledningen måste vara förebilder och aktivt delta i det praktiska arbetet 

samt visa att kvalitetsfrågorna är minst lika viktiga som leveranstider eller direkta 

kostnader. För om inte ledningen värderar ett effektivt och bra kvalitetsarbete kommer 

inte heller medarbetarna att prioritera detta arbete.74

Ett engagerat ledarskap med fokus på kvalitet kan bidra till att ett framgångsrikt arbete 

med kvalitetsutveckling byggs upp. För att få ett så bra kvalitetsarbete som möjligt är det 

viktigt att kvalitetsarbetet och företagskulturen baseras på de hörnstenar som finns i 

offensiv kvalitetsutveckling, dessa hörnstenar är:

 

75

                                                      
73 Bergman & Klefsjö (2007) s. 37 

 

74 Bergman & Klefsjö (2007) 
75 Ibid. 
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Fig. 676

Sätt kunderna i centrum 

Kvalitet värderas av kunderna och måste ställas i relation till deras behov och 

förväntningar. 

 

Basera beslut på fakta 

Att informationen som samlas in från processerna är analyserade och speglar verkliga 

orsaker är viktigt så att inte informationen styrs av slumpfaktorer. 

Arbeta med processer 

En process är ett ”nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas hela tiden”77

Arbeta ständigt med förbättringar 

När kraven från kunderna hela tiden ökar och konkurrensen mellan företagen ökar måste 

kvaliteten på den egna varan hela tiden förbättras för den som slutar att bli bättre slutar 

snart att vara bra. Till sin hjälp har företagen hjälpmedel som till exempel PDCA-cykeln 

som är lämplig att använda vid ständiga förbättringar. 

 och 

används för att binda ihop historiken med framtiden vilket också ska informera hur väl 

processen tillfredställer kundernas behov. 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Genom att skapa förutsättningar för delaktighet och underlätta för medarbetarna att vara 

delaktiga i förbättringsarbetet effektiviseras arbetet med att tillfredställa kundernas behov 

och förväntningar. 

  

                                                      
76 lc1.miun.se 
77 Bergman & Klefsjö (2007) s. 44 
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Engagerat ledarskap 

Engagerat ledarskap är en av de viktigaste hörnstenarna inom TQM. Om inte ledarna är 

trovärdiga och tydliga med en inställning att verkligen förbättra kvaliteten på företaget 

kommer inte medarbetarna heller att vara motiverade att arbeta med ständiga 

förbättringar. Därför är den här hörnstenen viktigast av dem alla, det är därför den ligger 

längst ner och täcker in alla de andra stenarna.  

 

3.10 Svensk Kvalitetsindex (SKI)  

”Svensk Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att samla in, analysera och sprida 

information om kunders förväntningar, upplevd kvalitet samt värdering av varor och 

tjänster. Dessa uppgifter är väsentliga för såväl enskilda företag som placerare”. 78 

Uppgifterna är också väsentliga för olika branscher och även på samhällsnivå eftersom 

företagen kan jämföras med varandra. Det är även möjligt att se hur det går för hela 

branschen då SKI rapporterna är uppdelade efter branscher och jämför företagen i en 

bransch med varandra. Man får då ut ett medelvärde av hur det går för den branschen. 

Svensk Kvalitetsindex är framtidsinriktad och ger indikationer om åt vilken riktning 

konkurrenskraften och lönsamheten kan tänkas utvecklas.79

Ett index tas fram för varje bransch, detta index baseras på de bedömningar kunder gör av 

respektive leverantörs kvalitet, service och prisvärdhet. Indexintervallen för 

missnöjdkund ligger mellan 0-60, nöjdkund mellan 60-75 och mycket nöjdkund mellan 

75-100. Detta index används för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och 

andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av 

kundnöjdheten och kvalitetsutveckling genomförs i både näringsliv och offentlig sektor.

 

80 

Materialet sammanställs i rapporter som kan köpas till självkostnadspris. 81 ”I respektive 

branschrapport presenteras utöver kundbetyg för samtliga studerade faktorer (image, 

förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet, kundnöjdhet och lojalitet.) 

också styrkan i orsakssambanden mellan dessa faktorer, samt förklaringsfaktorer till 

kundbedömningarna.”82

                                                      
78 Kvalitetsindex.se 

    

79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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3.10.1 SKI- Modellen 

”Svensk Kvalitetsindex bygger på en ekonomisk modell för kundbeteende som 

ursprungligen utvecklats av professor Claes Formell. Modellen innehåller de tre 

huvudblocken kvalitet, nöjdhet och resultat. Vart och ett av dessa block beskrivs med en 

eller flera så kallade latenta variabler.”83

 

 I grafisk form ser modellen ut som nedan. 

Fig.7  

Här utgör image startpunkten för modellanalysen. ”De tre variablerna till vänster 

(förväntningar, produkt- och servicekvalitet) betraktas tillsammans med prisvärdhet som 

drivande för kundnöjdhet vilket i sin tur bestämmer graden av lojalitet. Den streckade 

variabeln klagomål(och hur dessa behandlas) antas kunna påverka lojalitet vid given 

nöjdhet(eller missnöje). Denna ingår dock inte i modellskattningen utan används 

tillsammans med ett antal kundspecifika faktorer som bakgrundsvariabler för att förklara 

skillnaden mellan olika kundgrupper.”84

Utifrån denna teoretiska modell har operativa modeller för respektive bransch utvecklats. 

Från detta har ett mätinstrument utvecklats för att samla in faktiska uppgifter från 

företagets nuvarande kunder. Ett generellt basformulär med drygt 30 modellfrågor och ett 

tiotal bakgrundsfrågor utgör grunden för branschspecifika frågeformulär.

  

85 De latenta 

variablerna beräknas utifrån följande manifestfrågor:86

• Image: Här ställs frågor om hur folk i allmänhet ser på leverantören/företaget. 

 

                                                      
83 Kvalitetsindex.se 
84 Kvalitetsindex.se 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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• Förväntningar: Här ställs frågor om vilka förväntningar respondenten hade på 

leverantören (med särskild hänsyn tagen till det senaste årets erfarenheter). 

• Produktkvalitet: Här ställs frågor kring bland annat, produktinnehåll, säkerhet. 

• Servicekvalitet: Här ställs frågor kring bland annat, personlig service och 

tillgänglighet.  

• Prisvärde: Här ställs frågor kring värdet av bland annat, produkter, service och 

råd. 

• Kundnöjdhet: Här ställs frågor om nöjdhet allmänt sett, nöjdhet i relation till 

förväntningar och nöjdhet i relation till en ideal leverantör. 

• Lojalitet: Här ställs frågor kring hur sannolikt det är att kunden väljer samma 

leverantör samt hur han kommenterar nuvarande leverantör till vänner och 

bekanta.87

”Svaren bearbetas och granskas med hjälp av en statistisk analysmodell för att erhålla 

såväl index för var och en av de ovanstående sju aspekterna, liksom för styrkan i 

orsakssambanden. Resultaten redovisas på alla variabler enligt skalan 0-100, där noll 

innebär att alla respondenter svarar ett på samtliga ingående frågor och hundra att alla 

svarar tio.”

 

88

  

   

                                                      
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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3.11 Teorisummering  

Ett kvalitetsledningssystem kan ses som ett ramverk för hur kvalitetsarbeten ska bedrivas 

och hjälper på så vis många företag att komma igång med sitt kvalitetsarbete. Människor 

har olika syn på vad kvalitet är, detta leder till olika definitioner på kvalitet. Vi har valt att 

utgå från Bergman och Klefsjös definition på kvalitet ”Kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 

Denna definition sätter kunden i centrum vilket vi anser är viktigt för att uppnå god 

kvalitet. Företaget finns till för att tillfredställa ett behov hos sina kunder och därför bör 

hela organisationen fokusera på att tillfredställa detta behov så smidigt och effektivt som 

möjligt. Vad är då en kund? Som kund benämns alla som på något vis påverkas av 

produkten eller verksamheten. Det kan till exempel röra sig om andra företag, 

privatpersoner, staten eller miljöorganisationer.  

 

Ett bra kvalitetsarbete är beroende av ledningens engagemang samt medarbetarnas 

delaktighet. Utan medarbetarnas fulla delaktighet och engagemang kan inte företaget 

tillfredställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar. Ett bra 

kvalitetsarbete kännetecknas av hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling, dessa 

hörnstenar är: Kunden i centrum, Allas delaktighet, Basera beslut på fakta, Ständiga 

förbättringar, Arbeta med processer och Ledningens engagemang, alla företag bör sträva 

efter att ha ett kvalitetsarbete och en företagskultur som baserar sig på dessa hörnstenar. 

Det är också viktigt att man inom organisationen har en gemensam syn på vad kvalitet är 

och vilka mål företaget ska uppnå. Annars finns det risk för att suboptimering uppstår, det 

vill säga att varje avdelningen försöker optimera sin verksamhet utan att ta hänsyn till 

resten av företaget. Vilket leder till att vissa delar av företaget fungerar bättre än andra 

men att företaget i stort fungerar ungefär likadant eller sämre än innan.  

 

Genom att förbättra verksamheten kan man också få bättre kvalitet. Det är dock omöjligt 

att förbättra något som bara sker en gång. Organisationen måste därför identifiera och 

kartlägga alla sina processer, det är dessa processer som sedan kan, och ska, förbättras. 

Utan en kartläggning av processerna har man inte en samlad bild över hur verksamheten 

fungerar och det är omöjligt att förbättra något som man inte förstår. En process kan ses 

som en samling aktiviteter som upprepas i tiden och har till syfte att uppnå ett specifikt 

mål.  
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4 Gävle Energi 

4.1 Företagspresentation 

Gävle Energi är ett Gävlebaserat företag som ägs till 100 % av Gävle kommun och är i 

första hand till för Gävleborna. Gävle Energi och dess dotterbolag är ISO 9001 

certifierade sedan 2006. Deras certifiering behandlar alla områden av produktion, 

distribution, försäljning och utveckling av Elnät, Elhandel, Fjärrvärme/Kyla, 

Energitjänster och Kommunikation. 89

Gävle Energi grundades 1892 i Gävle av grosshandlaren Sten Nordström som Gefle 

Elektriska Belysningsaktiebolag som sedan blev Gävle Energi. När Sten först startade 

bolaget var elen privatägd och kom från ett tegelbruk som han också ägde. Dåtidens 

statsfullmäktige ansåg att elproduktionen skulle bli en viktig del av framtiden och beslöt 

att bygga ett statsägt vattenkraftverk i Gavleån. Vattenkraftverket fick namnet Strömdalen 

och är beläget vid Strömvallens idrottsplats.

 

90

Idag ägs Gävle Energi av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus AB och har sex 

affärsområden: Elmarknad, Värme/Kyla, Kommunikation (bredband), Energiproduktion 

och Energitjänster. 2009 hade Gävle Energi 194 anställda och en omsättning på 1 miljard 

SEK,

 

91de hade 43 016 kunder med en fördelning på 2489 företagskunder och 40 527 

privatkunder. Då en kund kan vara verksam vid flera affärsområden och det totala antalet 

kunder per affärsområde är 72 398 stycken.92

                                                      
89 Gavleenergi.se 

 

90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 SKI rapport sammanfattning 
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4.1.1 Organisationsschema 

Koncernledning

 

Fig. 893

  

 

                                                      
93 Organisation och ansvar Gävle Energi, Dokument ID: 20100111-198 
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4.2 Det nuvarande kvalitetsarbetet på Gävle Energi 

Följande stycke har sammanställts utifrån de svar vi fick under intervjuerna med Miljö 

och kvalitetssamordnaren, IT- Ansvarig, VD för Gävle Kraftvärme AB och den 

Administrativa chefen. De frågor som ställdes under intervjuerna kan hittas under 

rubriken Bilaga 1 intervjufrågor. 

4.2.1 Bakgrund till ISO certifieringen 

– Innan ISO hade vi en målstyrningspärm där det fanns instruktioner på hur saker och 

ting skulle fungera.94 Sedan togs ett beslut i ledningen om att hela Gävle Energi 

koncernen skulle certifiera sig i både miljö och kvalitet.95 – Det var inte kunderna som 

krävde att vi skulle certifiera oss, vi har inte sådana kunder, det var istället på det viset att 

om man jobbar inom branschen skulle man ha certifikat.96 – Från början utgick vi mycket 

från ISO och försökte titta hur vår verksamhet fungerar utifrån ISO, men jag sa att vi 

skulle göra tvärtom dvs. hur ISO fungerar ihop med vår verksamhet. De ville först jobba 

med ISO utan att certifiera sig men jag som då var miljö och kvalitetssamordnare sa att 

antigen ska vi certifiera oss eller så ska vi inte jobba med ISO överhuvudtaget.97 ISO 

bidrog till en viss struktur och man såg positivt på detta och det faktum att man fick de 

externa ögonen på sig som hjälper och pushar företaget att jobba med ständiga 

förbättringar.98

Gävle Energi skulle vara ISO certifierade våren 2006 men det valde istället att ha ett EQR 

(Energy Quality Race), som gick ut på att lära alla medarbetare hur man använder 

verksamhetsledningssystemet (VLS) och hur man genomför förbättringar.

  

99 Alla på 

företaget deltog i denna tävling vilket ökade förståelsen för hur man jobbar med ISO samt 

underlättade förändringsprocessen.100 För att bli certifierade tog Gävle Energi hjälp av 

externa konsulter som användes för att hjälpa till med den administrativa delen medan vi 

utgick ifrån och själva och stod för själva strukturen. Mycket av det som fanns i 

målstyrningspärmarna användes också, - det var ju bara att uppdatera det som fanns det 

var ingen idé att göra om allting från början.101

                                                      
94 VD Gävle Kraftvärme AB 

   

95 Miljö och Kvalitetssamordnare 
96 IT- Ansvarig 
97 VD Gävle Kraftvärme AB 
98 Miljö och Kvalitetssamordnare 
99 Miljö och Kvalitetssamordnare, Administrativa Chefen och VD Gävle Kraftvärme AB 
100 Miljö och Kvalitetssamordnare 
101 VD Gävle Kraftvärme AB 
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– Vi valde ISO för att få en struktur att jobba efter, att få ordning och reda på våra 

processer, att helt enkelt bli bättre. Samtidigt fick man ett kvitto som man kan använda 

sig av i marknadsföring. Gävle Energi blev ISO certifierade hösten 2006. 102

4.2.2 Nuläge 

 

4.2.2.1 Kvalitetsarbetet idag. 

– Det är svårt att säga hur vi jobbar med kvalitetsarbetet idag. Jag tror dock att människor 

tänker mer på kvalitet än vad man själv tror att man gör, eftersom man ständigt vill 

optimera och förbättra sina processer. Det blir ganska mycket på chefsnivå sen försöker 

man träffa någon av deras personal för att få reda på hur de jobbar men det är svårt att få 

kvalitetstänket ända ut. Vi har problem med att nå ut med våra mål och få personalen 

engagerade i arbetet. Vi vill mycket men orkar inte ända fram, vi hinner inte riktigt med. 

Det är alltid det löpande arbetet som står i fokus.103 – Jag tror att alla försöker förmedla 

hur viktigt det är med kvalitet till exempel har VD vid ett flertal tillfällen berättat hur 

viktigt kvalitetsarbetet är. Det är svårt att definiera vad kvalitet är ibland tror jag att vi gör 

det alldeles för komplicerat, att göra rätt, att göra det enkelt och vid rätt tillfällen det är 

kvalitet.104

4.2.2.2 Förbättringsarbete 

  

– Vi måste ständigt förbättras, våra kunder har rätt att kräva detta av oss.105 – Man jobbar 

med kvalitet hela tiden det handlar om att få systemen att fungera exakt som vi vill att de 

ska fungera, detta är ett ständigt jobb. – Jag har aldrig för egen del varit med om att följa 

upp kvalitetsarbetet, jag har dock varit med och följt upp andras arbete men inte mitt eget. 

106

                                                      
102 Miljö och Kvalitetssamordnare 

 Det saknas en samlad bild på hur Gävle Energis kvalitetsarbete fungerar. Man kan 

dock titta på hur väl de interna målen uppfylls samt resultaten från internrevisionerna för 

att se att kvalitetsarbetet verkligen ger resultat. Internrevisionerna har som syfte att 

utvärdera och förbättra kvalitetsledningssystemet och dess effektivitet. Revisionsgruppen 

består av fem personer och de utför internrevisionen utifrån ett revisionsprogram som 

fastställs i början av varje år och baserar sig på förslag från ledning och avdelningschefer 

på vad de vill att vi ska revidera.  Under revisionen kontrollerar vi att de beslut som är 

tagna uppfylls, att de rutiner och instruktioner vi har stämmer överens med det som finns 

103 Miljö och Kvalitetssamordnare 
104 VD Gävle Kraftvärme AB 
105 Administrativa Chefen 
106 IT- Ansvarig 
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på papper samt försöker hitta förbättringspotential och möjligheter till 

processamverkan.107

4.2.2.3 Hantering av kvalitetsproblem 

 

För att lösa kvalitetsproblem måste dessa problem också synliggöras, man får absolut inte 

sopa dem under mattan.108 – Det kan ibland vara svårt att rapportera att man har gjort fel 

men för att bli bättre måste vi också bli bättre på att avvikelserapportera och förebygga 

fel.109 Det handlar om att lösa kvalitetsproblemen per avdelning, vem som blir ansvarig 

beror självklart på vart i kedjan ett problem uppstår men vi har inget standardiserat sätt att 

lösa kvalitetsproblem på. Kundtjänst har till exempel i uppdrag att notera kundklagomål. 

Vi har dock inte kommit igång med uppföljningen av dessa klagomål.110 – Det är otroligt 

mycket kvalitetsbrister som inte syns, som rättas till utan att de rapporteras. Svårigheten 

ligger i att veta när man ska rapportera en avvikelse och när man inte ska göra det. Sen 

vet vi inte riktigt vad det är att följa upp kvalitetsarbetet, jag tror att många gör det utan 

att veta om att de gör det. Sen kan man alltid bli tydligare med kvalitetsmål och hur man 

jobbar med dessa saker. 111

– När man ska lösa kvalitetsproblem blir det att man kör utifrån sin egen instinkt, jag 

skulle kunna gå till ISO för stöd men just för IT är det inte speciellt mycket processer, 

utan vi utför ett mer övergripande arbete.

  

 

112

4.2.2.4 Utbildning och synen på ISO 

  

Vi har mycket internutbildningar dessa sköts i stora drag av intern personal. 

Utbildningarna går ut på att öka förståelsen för hur man ska utföra sitt arbete och hur man 

kan bedriva kvalitetsarbetet på ett bättre sätt. Sen är det också upp till alla att se till att de 

har den kompetens som behövs för att göra sitt jobb bra113 – De nyanställda får en kort 

introduktionsutbildning där man får träffa nyckelpersoner och får en kortfattad 

introduktion om allt de behöver veta, men de får ingen specifik utbildning i ISO eller 

SKI. – Jag är osäker på att alla medarbetare känner till vår kvalitetspolicy eller ens vet att 

vi har en. Sen kanske de inte förstår vad dokumenten innebär.114

                                                      
107 Miljö och Kvalitetssamordnare 

 – De flesta förstår nog 

inte nyttan med ISO, men det håller på att bli bättre. Det är svårt att veta om personalen 

108 Administrativa Chefen 
109 VD Gävle Kraftvärme AB 
110 Miljö och Kvalitetssamordnare 
111 VD Gävle Kraftvärme AB 
112 IT- Ansvarig 
113 Administrativa Chefen och VD Gävle Kraftvärme AB 
114 Miljö och Kvalitetssamordnare 
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tar kvalitetsfrågan på allvar men man antar att de har det inbyggt i sig på något sätt.115 – 

Alla är olika, en del är mer engagerade och tar ansvar för kvalitet sen finns det andra som 

inte vill, ambitionsnivån ser alltid olika ut.116För att förmedla vikten av kvalitetsarbetet 

görs varje år kundundersökningar och resultaten följs upp och redovisas för 

medarbetarna.117

De gånger jag behöver ha information är ISO ett bra kvalitetsledningssystem. Jag jobbar 

dock inte speciellt mycket med ISO, utan det är mer min personal som kommer i kontakt 

med den. ISO är nog av större vikt för de nyanställda eftersom de kan ta reda på hur de 

ska utföra sitt arbete.

 

118 ISO bidrar till ett mer strukturerat sätt att dokumentera och 

bedriva kvalitetsarbetet, men vi skulle bli bättre med en tydligare struktur.119

4.2.2.5 SKI Rapporten 

 

Gävle Energi beställer varje år en undersökning från Svensk Kvalitetsindex där de 

undersöker hur nöjda kunderna är inom de olika segmenten. Rapporten från SKI är 

uppdelad på privatmarknad och företagsmarknad. Dessa marknader är sedan uppdelade 

efter affärsområdena: Fjärrvärme, Elhandel, Elnät och Bredband.120– Utifrån resultaten 

görs sedan handlingsplaner för de områden vi har brister i och vi strävar efter att försöka 

förbättra verksamheten varje år.121

I privatmarknaden är det bredbandet som sticker ut positivt med övergripande bra värden 

på alla delar. På elnäts sida låg Gävle Energi under snittet vad gäller kommunikationen 

till kunderna och på elhandelssidan har kundnöjdheten och lojaliteten minskat med 2 

respektive 3 procentenheter medan produktkvaliteten höjts något. På fjärrvärme är Gävle 

Energis profil i stort sett identisk med genomsnittsprofilen med endast en negativ 

avvikning på hur kundklagomålen hanteras.

 

122

På företagsmarknaden är det återigen bredbandet som sticker ut med bra värden på 

servicekvalitet och image. För fjärrvärmen har Gävle Energi de högsta mätvärdena men 

det räcker ändå bara till nöjda kunder som ibland sticker upp till mycket nöjda kunder. 

Det kan bero på att fjärrvärmen är en relativt ny teknik.  

  

  

                                                      
115 IT- Ansvarig 
116 VD Gävle Kraftvärme AB 
117 Administrativa Chefen 
118 IT- Ansvarig 
119 Miljö och Kvalitetssamordnare 
120 Svensk Kvalitetsindex (2009) 
121 Miljö och Kvalitetssamordnare och VD Gävle Kraftvärme AB 
122 SKI studier kring privatmarknad 
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På elhandeln lever de upp till sina kunders förväntningar inom servicekvalitet men 

upplevs inte leverera det man lovar vad gäller produktkvalitet. På elnätssidan är det 

tvärtom då de lever upp till kundernas förväntningar vad gäller produktkvalitet men inte 

vad gäller servicekvalitet.123

4.2.2.6 Enkätundersökning  

 

För de anställda inne på kontoren var andelen som visste om att det fanns en 

kvalitetspolicy hög men var den fanns att hitta var det sämre med, endast 70 % av de 

tillfrågade inne på kontoren visste var den fanns. Medan 86 % av de tillfrågade ute i 

verksamheten visste var den fanns.  

 
Ute. Vet du om det finns en kvalitetspolicy? 

 

Ja  13 93% 
Nej  1 7% 
 

Ute. Vet du vart den finns? 

 

Ja  12 86% 
Nej  2 14% 
 

 

  

                                                      
123 SKI studier kring företagsmarknad 
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Inne. Vet du om det finns en kvalitetspolicy? 

 

Ja  51 91% 
Nej  5 9% 
 

Inne. Vet du var den finns? 

 

Ja  39 70% 
Nej  17 30% 
 

 
 

Av de som svarade på enkäten uppger 75 % av de tillfrågade inne på kontoren att inte alla 

anställda på Gävle Energi är delaktiga med arbetet för ständiga förbättringar. Ändå svarar 

71 % av de anställda som jobbar ute i verksamheten att de känner sig delaktiga i detta 

arbete och endast 14 % anser att det är svårt att lämna förbättringsförslag medan 71 % 

inte visste att de kan lämna förbättringsförslag via intranätet. Flera anser att 

kvalitetsarbetet inte får tillräkligt med tid och att det ibland är brister i informationen. De 

flesta anser kvalitetsarbetet är något de gör vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter 

och inte är något som är prioriterat. De flesta anställda har dock samma syn på kvalitet, 

att det är viktigt. Ett sådant synsätt är viktigt i arbetet med kvalitetsförbättringar. Många 

vill se en förbättring i arbetet med kvalitet och vill att kvalitetsarbetet ska bli mer 

nytänkande och strukturerat. 
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4.2.3 Önskat framtida tillstånd 

Enligt Gävle Energis strategiska plan är framtidsläget uppdelat i fem punkter124

 Om fem år ska vi vara dubbelt så stora som vi är idag 

: 

 Vi ska ha trygg, stabil och växande ekonomi och bedriva vår verksamhet med en 

affärsmässig profil och med god lönsamhet 

 Vi ska vara kända för ett starkt klimat- och miljöengagemang och vårt 

affärsområde Energitjänster ska vara väl etablerade på marknaden 

 Vi ska upplevas som en tydlig ledare i regionen vad gäller energifrågor 

 Vi ska uppfattas som en föregångare och förebild på den svenska 

energimarknaden 

Vad är det ni vill uppnå med ert kvalitetsarbete? 

– Att i framtiden ha nöjdare och gladare kunder som väljer oss och stannar kvar hos oss. 

För om vi tappar kunderna kan vi inte jobba i samma utsträckning. Vi kanske inte kan 

tillfredställa alla kunder men vi kan göra de flesta nöjda. Här hjälper SKI till och visar 

vad man bör lägga fokus och resurser på.125 Kvalitetsarbetet ska leda till nöjda kunder, 

god ekonomi och att miljöfrågorna sköts på ett bra sätt.126 Kvalitetsarbetet ska även vara 

uppdaterat, att det stämmer överrens med verkligheten och att det inte är för stort eller för 

litet.127 Det finns en strategisk plan och den säger mycket om vilka visioner och strategier 

det finns på Gävle Energi men det finns inga specifika strategier för kvalitetsarbetet. – 

Samverkan Utveckling och Attraktionskraft är våra ledord.128

 

 

Målet är att utveckla kvalitetsarbetet, gör den mindre komplicerad så att medarbetarna 

känner att det är roligt att jobba med kvalitet och att man är tillräckligt trygg för att 

komma med förbättringsförslag. I dagsläget används inte förbättringsverksamheten fullt 

ut, det finns helt enkelt inget officiellt system som används i någon större utsträckning för 

att lämna förbättringsförslag. – Vi lyssnar och försöker ta till oss de förbättringsförslag 

som kommer in. Sen vet jag inte exakt hur den officiella förbättringsverksamheten 

fungerar. Detta är något som skulle behöva förbättras i framtiden. 129

                                                      
124 Gävle Energi (2009) 

 

125 Miljö och Kvalitetssamordnare 
126 VD Gävle Kraftvärme AB 
127 Administrativa Chefen 
128 Miljö och Kvalitetssamordnare & VD Gävle Kraftvärme AB 
129 VD Gävle Kraftvärme AB & IT- Ansvarig 
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– Det handlar om att göra vardagen enklare, ha verktyg som funkar, data som är rätt, 

processer som är effektiva, du blir ju aldrig klar, så fort du har fått något som funkar 

ändrar världen sig. Därför blir man aldrig klar.130

 

  

 

  

                                                      
130 IT- Ansvarig 
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5 Analys 

5.1 Vikten av Kommunikation och Förbättringsarbete 

Utifrån de genomförda intervjuerna och enkätundersökningen har vi skapat oss en bild av 

hur Gävle Energis nuvarande kvalitetsarbete ser ut, strävan efter att ständigt bli bättre står 

i fokus. Kvalitetsarbetet utförs hela tiden men det saknas en samlad bild och koordination 

av arbetet. Detta anser vi beror på bristande kommunikation samt bristen på tydliga och 

effektiva informationskanaler. Enligt Marques är en effektiv kommunikation grunden till 

ett framgångsrikt företag och grunden till en verkningsfull interaktion mellan anställda. 131

Byrne et al. diskuterar också vikten av kommunikationen inom företagen och menar att 

förtroendet för cheferna ökar när anställda får ta del av information som berör företaget 

och deras egna arbetsuppgifter. 

  

132

 

 För att öka motivationen hos anställda och stärka viljan 

till att jobba med kvalitetsfrågor är en tydlig och bra kommunikation viktig, detta bör 

Gävle Energi ta till sig.  

Enligt enkätundersökningen och intervjuerna har det framkommit att deras 

förslagsverksamhet inte är den bästa då de flesta anställda inte vet om att det finns ett 

förslagssystem. Marx menar att ”allt som vi har och kommer att ha i framtiden är resultat 

av olika personers idéer”133. Några av de mest progressiva företagen i världen har insett 

vilken potential anställdas idéer kan ha. Det viktigaste med ett förslagssystem är att 

idéerna måste användas på ett organiserat sätt.134 Marx menar att om man bra sätter upp 

en förslagslåda på en strategisk plats så tror företagen att de har ett formellt 

förslagssystem, men så är inte fallet. Ett förslagssystem ska uppmuntra de anställda att 

tänka kreativt på sina jobb och hjälpa dem få fram sina idéer.135 Marx har tagit fram sex 

punkter som ett formellt förslagssystem bör innehålla:136

• Förslagssystemet borde stödjas och vara godkänt av högsta ledningen. 

 

• Förslagen måste tydligöra ett problem, ett potentiellt problem eller en möjlighet 

för förbättring av en existerande process eller situation. 

• Förslagen ska helst presentera en lösning på problemet, det potentiella problemet 

eller processen/situationen. 

                                                      
131 Marques (2010) 
132 Byrne (2006) 
133 Marx (1995) 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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• Förslaget måste vara skriftligt.  

• Förslaget måste vara undertecknat av förslagsgivaren men det bör även ges 

möjlighet till anonyma förslag. 

• Förslaget ska vara accepterat som förslag direkt vid mottagandet, som en 

försiktighetsåtgärd för att kunna se vilket förslag som blev mottaget först. Tid och 

datum för måttagandet skall anges på det aktuella förslaget. 

PDCA- cykel är ett bra hjälpmedel som kan användas för att lokalisera och lära sig av 

kvalitetsbrister och fel som uppstår i processer. PDCA -cykeln används också inom 

uppföljningsarbetet och vid ständiga förbättringar.137 De vi intervjuade på Gävle Energi 

ansåg att det fanns vissa brister i deras uppföljningsarbete. PDCA- cykeln kan användas 

som mall för hur uppföljningsarbetet kan utföras. På så vis kan det hjälpa dem att 

genomföra förbättringar och följa upp förbättringsarbetet. Enligt Juan kan ett 

uppföljningsarbete baserat på PDCA leda till att en kvalitetskultur utvecklas som 

underlättar arbetet med ständiga förbättringar.138 PDCA- cykeln togs fram för att länka 

samman produktionen med kundernas behov och för att förena resurser från olika 

avdelningar inom organisationen med varandra. PDCA- cykeln används då som en mall 

för ständiga förbättringar.139 PDCA står för Planera, Gör, Studera, Lär och tar ofta hjälp 

från de sju förbättringsverktygen.140

 

 

 De sju förbättringsverktygen kan användas som ett hjälpmedel vid till exempel 

datainsamling och uppdelning av problem.141 Dessa verktyg hjälper också till med att 

visualisera och gå till botten med ett kvalitetsproblem och orsaken till varför det har 

uppstått.142 Vid brister i till exempel kommunikationen kan det göras ett Ishikawadiagram 

som analyserar orsaken till hur och varför bristen uppstod. Problemen, speciellt om det är 

ett större problem, bryts först ner i olika delar för att bli mer lätthanterliga. Därefter får 

varje del en noggrann genomgång för att kontrollera att rätt data har samlats in.143

                                                      
137 Juan (2010) 

 Resten 

av hjälpmedlen används för att analysera informationen genom att placera in data i olika 

diagram som underlättar analysen och visualiseringen av värdena. Med hjälp av olika 

diagram och metoder som finns tillgängliga inom de sju förbättringsverktygen kan Gävle 

138 Ibid. 
139Ching & Woan (2008) 
140 Sörqvist (2001) 
141 Bergman & Klefsjö (2007) 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
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Energi komma närmare en lösning på sina kvalitetsproblem. PDCA- cykeln upprepas tills 

problemet är löst.144

Enligt Kumar et al. har hög kvalitet blivit en strategisk konkurrensfördel som ökar 

produktiviteten och minskar slöseri.

 

145 Gävle Energi har höga ambitioner med sitt 

kvalitetsarbete men har problem med att nå ända fram då det löpande arbetet alltid 

prioriteras före kvalitetsarbetet. Detta kan främst bero på att de har en företagskultur som 

prioriterar andra arbeten framför arbetet med kvalitet. En företagskultur utvecklas under 

en lång period och reflekterar organisationens vision, snarare än en enskild chefs 

vision.146

Sörqvist menar att det inte är kvalitet utan bristen på kvalitet som kostar.

 Detta kan till exempel ses i de anställdas svar av enkätundersökningen. Av de 

som jobbar inne på kontoren anser 72 % att inte alla är delaktiga i kvalitetsarbetet. 

Samtidigt anser andra att kvalitetsarbetet inte ges tillräckligt med tid och att de måste 

prioritera mellan kvalitetsarbetet och det vanliga arbetet.  

147 

”Kvalitetsbristkostnader är de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter 

och processer vore fullkomliga”.148 Det är inte enkelt att jobba med kvalitetsförbättringar, 

det finns väldigt många variabler att ta hänsyn till vilket gör det väldigt komplicerat. 

Enligt Kaye och Anderson måste kvalitetsarbetet vara både planerat och integrerat i hela 

organisationen annars finns det en risk att arbetet med ständiga förbättringar bara ses som 

en ” add-on” (något som görs vid sidan av det vanliga arbetet) och väldigt få förbättringar 

kommer att genomföras.149 Enligt Augsdorfer et al. måste arbetet med ständiga 

förbättringar bli en del av det dagliga arbetet och de verktyg som används måste ha stöd i 

strategi, kultur och processer på ett sätt som tillåter organisationen att dra lärdom och på 

så vis förbättra sig själv.150 Enligt Irani och Sharp bidrar tre saker till att underlätta 

sökandet efter ständiga förbättringar och främjar innovation: Ett modernt horisontellt 

ledarskap, en öppen företagskultur och möjlighet för anställda att agera självständigt.151

5.1.1 Vad kan förbättras 

  

Ett kvalitetsarbete skall fokusera på att förbättra och effektivisera de arbetsuppgifter som 

finns men det är bara möjligt att förbättra de aktiviteter som upprepas. Detta är orsaken 

till att så stor fokus läggs på processer när man jobbar med kvalitet. Vi anser därför att ett 

                                                      
144 Ching & Woan (2008) 
145 Kumar et al. (2009) 
146 Irani & Sharp (1997) 
147 Sörqvist (2001) 
148 Ibid. 
149 Kaye & Anderson (1999) 
150 Augsdorfer & Harding (1995) 
151 Irani & Sharp (1997) 
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effektivt kvalitetsarbete är beroende av att organisationen har en bra förståelse för hur 

deras processer ser ut och fungerar. Enligt Bradley måste människor ha kunskap och 

förståelse för hur deras processer fungerar för att veta hur man kan förbättra dem.152 

Gävle Energi har i dagsläget inte i någon större utsträckning kommit igång med arbetet 

att kartlägga och utveckla alla sina processer. Detta påverkar möjligheten att förbättra 

dessa processer eftersom organisationen inte har full förståelse för hur de fungerar. En 

processkartläggning har som syfte att öka förståelsen för hur de olika processerna 

fungerar och hur de hänger samman med varandra.153 Processkartor kan användas som ett 

visuellthjälpmedel för att få en överblick över arbetsprocesserna. De bidrar också till att 

hjälpa företaget styra systemen åt samma riktning och underlättar arbetet med 

processförbättringar. En typisk processkarta visar vad som ska göras, vem som ska göra 

det, när och var detta ska ske samt vad och vem som är beroende av att det blir gjort.154

5.1.2 Förbättringspotential 

  

Förbättra arbetet med att jobba mot mål.  

Gävle Energi inte har några tydliga direkta kvalitetsmål, de måste även bli 

bättre på att presentera deras mål för personalen och få dem mer 

engagerade. De måste även bli tydligare på att skilja mellan 

verksamhetsmål och kvalitetsmål. 

 

Förbättra kommunikationen inom företaget. 

Det är viktigt med ett stort engagemang där ledarna kommunicerar med 

medarbetarna om vad det är som gäller. De måste lära sig att kommunicera 

med varandra så att all information går ut till alla medarbetare. 

Utöka kommunikationskanalerna med anslagstavlor, tv-monitorer, 

veckobrev etc. 

 

Effektivisera kvalitetsarbetet.  

En tydligare struktur och en utveckling av arbetet med processer leder till 

att kvalitetsarbetet blir effektivare. 

 

  

                                                      
152 Bradley (1994) 
153 Anjard (1998) 
154 Klotz et al. (2008) 
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Ta tillvara på medarbetarnas kunskaper. 

Utveckla förslagsverksamheten så alla känner till den och att det 

uppmuntras att använda den. Hanteringen av de förslag som kommer in 

måste förbättras och en uppföljning av alla förslag bör göras. 

 

Förmedla vikten av kvalitetsfrågorna. 

Se till att alla blir medvetna om att det finns en kvalitetspolicy och vad den 

innehåller, och få dem att förstå vikten bakom ett bra kvalitetsarbete. 

 

Vikten av uppföljning. 

Följ upp alla genomförda förbättringar. Uppföljning av kvalitetsarbetet 

behandlar tidigare misstag och de lärdomar som kan dras från dessa.  

 

Framhäv nyttan med ISO. 

Förklara för medarbetarna vad ISO är och nyttan med ett ISO-certifikat 

och varför Gävle Energi ska följa den. Poängtera fördelar och se till att alla 

känner till dess innehåll. 

 

Strukturera hur kvalitetsarbetet fortlöper. 

Det finns ingen övergripande bild på hur kvalitetsarbetet fortlöper och 

ingen samlad bild på hur kvalitetsarbetet genomförs. En tydlig och 

övergripande bild av kvalitetsarbetet underlättar i sin tur arbetet med 

ständiga förbättringar.  

 Skapa en kultur som främjar kvalitetsarbete. 

Kulturen på ett företag är viktigt, om ledarna prioriterar andra 
arbeten framför kvalitetsarbetet kommer snart medarbetarna att ta 
efter. Det är viktigt att företagskulturen förmedlar vikten av kvalitet. 
För att undvika att medarbetarna ser kvalitetsarbetet som en bisyssla 
till deras vanliga arbete. 
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5.2 ISO och TQM 

Gävle Energi har varit ISO certifierade sedan hösten 2006. De anser att ISO bidrar till en 

viss struktur i kvalitetsarbetet och att certifieringsrevisionerna driver företaget att prestera 

bättre. ISO kan ses som ett kvalitetsledningssystem som har i uppgift att leda och styra 

organisationen med avseende på kvalitet.155 Enligt Boulter och Bendell har det debatterats 

mycket om fördelar och nackdelar med ISO samt om certifikatet hjälper eller hindrar 

företagens strävan att få ”quality excellence”.156 Överlag är författarna överens om att en 

ISO certifieringen kan bidra med fördelar, exempel på fördelar som nämns är förbättrade 

interna procedurer, kvalitetsförbättringar, förbättrad företagsimage och ökad 

kundtillfredsställelse.157

 

  

Många företag som är ISO certifierade vill utveckla och förbättra sitt nuvarande 

kvalitetsarbete där målet är TQM (Total Quality Management), men de vet inte hur ISO 

kan användas för att förbättra kvaliteten. 158  Kumar et al. menar att TQM är en filosofi, 

ett holistiskt tillvägagångssätt som har som syfte att integrera alla organisatoriska 

funktioner för att fokusera på tillfredställandet av kundernas behov samt organisationens 

mål.159 Ett ISO certifikat innebär inte att företaget är färdiga med kvalitetsarbetet utan bör 

ses som ett första steg mot TQM.160 Enligt en studie gjord av US General Accounting 

Office finns det ett positivt samband mellan TQM och företagets finansiella samt 

operativa resultat.161 Exempel på fördelar som kan fås efter implementeringen av TQM 

är: förbättrad relation mellan medarbetarna (ökat deltagande i kvalitetsarbetet och högre 

moral), förbättring av de operativa arbetssätten (förbättrad service och produktkvalitet, 

bättre processer och produktivitet samt minskning av antalet kvalitetsbrister), ökad kund 

tillfredställelse (minskning av mängden kundklagomål) samt högre finansiellt resultat 

(ökad lönsamhet).162

  
 

                                                      
155 SS-EN ISO 9000:2005 
156 Boulter & Bendell (2002) 
157 Poksinska et al. (2002) 
158 Lee et al (1999) 
159 Kumar et al. (2009) 
160 Poksinska et al. (2002) 
161 Kumar et al. (2009) 
162 Ibid. 
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5.2.1 Implementering av TQM 

Eftersom Gävle Energi känner att de behöver utveckla sitt kvalitetsarbete anser vi att det 

finns en möjlighet att de är mogna nog att gå vidare mot TQM. Implementeringen av 

TQM i en organisation kräver förändringar, gamla system måste tas bort och nya ta deras 

plats. Människors arbetsätt, attityder och syn på kundtillfredsställelse måste förändras. 

Vermuelen menar att tre faktorer måste beaktas vid genomförandet av en förändring:163

• Är människor redo för förändring? 

 

• Vilken är den bästa strategin för förändringen? 

• Vilken ledarskapsstil är den bästa? 

 

Om TQM ska ha en chans att slå rot är det viktigt att den högsta ledningen engagerar sig i 

omvandlingen av organisationen till en organisation som drivs av principerna i offensiv 

kvalitetsutveckling och TQM. Hur kan ISO användas som hjälpmedel för att nå TQM? 

För det första måste företaget förstå strukturen av ISO 9000 och relatera ISO koncept till 

TQM.164 ISO börjar med ett krav på en uttalad kvalitetspolicy för organisationen. Detta är 

i sig ett första steg mot att anpassa ISO till TQM.165

Genom att följa ISO har företaget redan uppnått följande steg i TQM 
omvandlingsprocessen

 

166

• Ett dokumenterat system 
: 

• Standardiserade processer 

• Ett steg på vägen mot användandet av processmätningar, som används till att hitta 

vart genomförandet av förbättringar skulle vara mest effektivt. 

• Regelbundna revisioner av systemet, vilket kan leda till bättre optimering av 

systemet och början till vidtagandet av justerande åtgärder.  

 

 
  

                                                      
163 Vermeulen (1997) 
164 Bradley (1994) 
165 Bradley (1994) 
166 Ibid. 



44 

 

6 Slutsats 

Det undersökta företaget har höga ambitioner med sitt kvalitetsarbete, de får bra resultat 

på SKI undersökningarna och strävar ständigt efter att förbättras. De har nöjda kunder 

och kontinuitet i kvalitetsarbetet. De årliga internrevisionerna bidrar till att ständigt 

förbättra och utveckla kvalitetsarbetet utifrån de förslag som ledningen och 

avdelningschefer lämnar på vad som ska revideras. Nyanställda får utbildning om hur de 

ska utföra sitt arbete och hur kvalitetsarbetet kan bedrivas på ett effektivt sätt. Även om 

kvalitetsarbetet fungerar bra så finns det alltid förbättringspotential. Som Bergman och 

Klefsjö säger ”den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”167

Företagskulturen är det som dikterar hur anställda ska bete sig och hur de ska prioritera 

mellan sina arbetsuppgifter.  

. Den största och 

kanske viktigaste förbättringspotentialen är kommunikationen på företaget. Brister i 

kommunikationen leder till att information som är viktig, i detta fall vikten av 

kvalitetsarbetet, helt enkelt inte når alla på företaget. Detta bidrar till att de anställda inte 

känner sig engagerade eller delaktiga i kvalitetsarbetet. Kommunikationen är viktigt på 

alla företag. Utan en tydlig och rak kommunikation är det nästan omöjligt att motivera 

och få anställda att delta i och förstå nyttan av ett effektivt kvalitetsarbete.  

För att förändra synen på kvalitet och synen på kvalitetsarbetet bör det ske en förändring i 

företagskulturen. De måste gå ifrån en kultur där kvalitetsarbetet är något som görs vid 

sidan av det vanliga arbetet till en kultur där kvalitetsarbetet prioriteras och där kundens 

behov ständigt står i centrum. Detta kan till exempel ses i hur de anställda svarade på 

enkätundersökningen, av de som jobbar på kontor anser 72 % att alla inte är delaktiga i 

kvalitetsarbetet och några av de 70 personer som svarande på enkäten anser att det ges för 

lite tid till kvalitetsarbetet. Med en företagskultur som sätter kunden i centrum blir det 

lättare för företag att motivera och engagera alla sina anställda i arbetet med kvalitet.  

För att kunna bli bättre krävs att företaget har full förståelse för hur deras processer 

fungerar och hur de hänger samman. Med hjälp av en processkartläggning kan företag få 

ökad förståelse för hur en process fungerar och en överblick över sina processer.  

  

                                                      
167 Bergman & Klefsjö (2007) 
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PDCA-Cykeln och de sju förbättringsverktygen erbjuder företagen en mall och verktyg i 

arbetet med ständiga förbättringar. ISO certifierade företag har redan lagt en grund för 

vidareutvecklingen av sitt nuvarande kvalitetsarbete mot nästa steg och de föredela som 

kan fås när ett företag blir ett TQM företag. 

Dessa brister och förbättringspotential är antagligen inte unika för det undersökta 

företaget och kan användas av andra företag för att dra paralleller till sin egen 

verksamhet, och kan därmed dra nytta av den analys som genomförs i detta arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Vad är din roll i företaget?  

Vad består ert kvalitetsarbete av? Vilken grund har ni? 

Har du fått någon utbildning i kvalitetsarbete? Vilka andra har fått det? 

Hur går informationsflödet, vilka är inblandade, går alla dokument via VD eller andra 

omvägar? 

Hur ser du på kvalitetsarbetet och hur tycker du hur det fungerar idag? Vill du förändra 

eller tillföra något, kanske ta bort något? 

Hur jobbar ni med kvalitet i ledningen?  

Är det viktigt för er att de anställda är delaktiga i kvalitetsarbetet?  

Hur tror du att de olika cheferna ser på kvalitetsarbetet? 

Bakgrund 

Varför? 

Vad hade ni innan ISO?  

Varför valde ni att implementera ISO? 

När beslutet togs att det skulle vara ISO var det då VD som kom och bestämde att detta 

skulle göras? 

Hade ni krav på er från kunder eller hade ni som syfte att uppnå en högre service kvalitet?  

Vems initiativ var det att ni skulle certifiera er?  

Varför valde ni just ISO? Varför inte något annat kvalitetssystem?  

När? 

När bestämde ni er för att börja jobba ISO? 

Hur? 

Hur gick ni tillväga när ni implementerade ISO?  

Vilka hade ansvaret, var alla delaktiga? Eller var det bara ledningen som sa nu ska vi 

certifieras?  

Hur lång tid tog det att bli certifierade?  



 

 

Nuläge 

Hur? 

Hur jobbar ni med ert kvalitetsarbete?  

Har ni många kunder som byter leverantör? 

Använder ni er utav Dokument eller metoder/rutiner?  

Har ni en egen definition på vad kvalitet är? 

Tror du alla anställda vet att ni har en kvalitetspolicy? 

Hur pass tillgängliga är dessa dokument och arbetsinstruktioner? 

Följer ni de rutiner / arbetsmetoder ni har angivit?  

Hur följer ni upp kvalitetsarbetet?  

Hur dokumenterar ni de rutiner och arbetsmetoder som finns? 

Hur löser ni de kvalitetsproblem som uppstår?   

Genomför ni interna revisioner? (Hur görs dem?)  

Hur följs revisionerna upp?  

Hur undersöker ni att personalen tar kvalitetsfrågan på allvar? (Hur de jobbar med 

kvalitet)  

Hur hanterar ni klagomål? 

Vilka är det som jobbar med kvalitetssystemet?  

Hur pass delaktiga i kvalitetsarbetet är medarbetarna?  

Vem är ansvarig för den Interna revisionen?  

Vad?  

Vilken typ av kvalitetsarbete är viktigt för Gävle Energi?  

Vad har ni för förväntningar på ert kvalitetssystem?  

Framtidsläge/Framtida önskat tillstånd  

Vad? 

Vad är det ni vill uppnå med kvalitetsarbetet? Syften/ändamål/funktioner 

Vad har ni för förväntningar av vårt arbete? 

När? 

När vill ni att detta ska vara uppnått? Vilken tidsplan har ni? 

Delmål/milstolpar/bestämmelser 

Hur? 

Hur ska detta uppnås? Strategier/tillvägagångssätt/metod 

  



 

 

Bilaga 2 Enkätundersökning ute 

 
1. Vet du om det finns en kvalitetspolicy? 

 

Ja  13 93% 
Nej  1 7% 
 

2. Vet du vart den finns? 

 

Ja  12 86% 
Nej  2 14% 
 

3. Känner du dig delaktig i kvalitetsarbetet? 

 

Ja  10 71% 
Nej  4 29% 
Vet ej  0 0% 
 

  



 

 

4. Anser du att internrevisionerna leder till ett bättre kvalitetsarbete? 

 

Ja  6 43% 
Nej  0 0% 
Vet ej  8 57% 
 

5. Det är lätt att lämna förbättringsförslag gällande verksamheten. 

 

Instämmer helt  5 36% 
Instämmer delvis  7 50% 
Instämmer inte 
alls  2 14% 

 

6. Vet du om att du kan lämna förbättringsförslag via Intranätet? 

 

Ja  4 29% 
Nej  10 71% 
 

7. De dokument jag behöver använda mig av under arbetet är tillgängliga och lätta 
att komma åt. 

 

Instämmer 
helt  4 29% 

Instämmer 
delvis  10 71% 

Instämmer 
inte alls  0 0% 

 
  



 

 

 

8. Det är lätt att rapportera när det uppstår fel i arbetet. 

 

Instämmer helt  3 22% 
Instämmer delvis  9 64% 
Instämmer inte 
alls  2 14% 

 

9. Jag får tillräckligt/kontinuerligt feedback från arbetsledaren utifrån det arbete 
jag utför. 

 

Instämmer helt  6 44% 
Instämmer 
delvis  4 28% 

Instämmer inte 
alls  4 28% 

 

10. Jag anser att Kommunikationen på Gävle Energi fungerar bra med avseende 
på tex meddelanden av ändringar eller händelser. 

 

Instämmer 
helt  5 36% 

Instämmer 
delvis  7 50% 

Instämmer 
inte alls  2 14% 

 

11. Jag får tillräckligt med tid för att lösa mina arbetsuppgifter så att 
kvalitetsarbetet inte påverkas. 

 

Instämmer helt  7 50% 
Instämmer 
delvis  6 43% 

Instämmer inte 
alls  1 7% 

 

 
  



 

 

12. Hur ser du på kvalitetsarbetet? 
 
Ingenting allt är bra. 
 
Det är bättre att jobba lite långsammare och bra än snabbt och slarvigt. 
 
Brister ibland gällande information. 
 
Är inte så mycket involverad, har därför svårt att svara på frågan. Men jag tycker 
att det är jättebra att vi satsar på det. 
 

Bilaga 3 Enkätundersökning inne 

 

1. Vet du om det finns en kvalitetspolicy? 

 

Ja  51 91% 
Nej  5 9% 
 

2. Vet du var den finns? 

 

Ja  39 70% 
Nej  17 30% 
 

3. Tycker du att alla på företaget är delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar 
inom kvalitetsarbetet? 

 

Ja  14 25% 
Nej  42 75% 
 

  



 

 

4. Påverkar resultatet av internrevisionerna det dagliga arbetet 

 

Ja  20 36% 
Nej  9 16% 
Vet ej  27 48% 
 

5. Alla anställda har samma möjlighet att kunna lämna förbättringsförslag. 

 

Instämmer helt  40 71% 
Instämmer delvis  15 27% 
Instämmer inte 
alls  1 2% 

 

6. Vi använder oss av de förbättringsförslag som kommer in när vi ska förbättra 
en process.  

 

Instämmer helt  9 16% 
Instämmer 
delvis  41 73% 

Instämmer inte 
alls  6 11% 

 

7. De dokument jag behöver använda mig av under arbetet är tillgängliga och lätta 
att komma åt. 

 

Instämmer 
helt  25 45% 

Instämmer 
delvis  27 48% 

Instämmer 
inte alls  4 7% 

 

8. Felrapporterna är lätta att hitta vid uppföljningsarbetet? 

 

Instämmer helt  6 11% 
Instämmer delvis  33 59% 
Instämmer inte 
alls  17 30% 

 



 

 

9. Feedback från anställda och kunder används i förbättringsprocesser. 

 

Instämmer helt  14 25% 
Instämmer delvis  39 70% 
Instämmer inte 
alls  3 5% 

 

10. Kommunikationen på Gävle Energi fungerar bra och alla anställda får sin 
information i god tid. 

 

Instämmer 
helt  12 21% 

Instämmer 
delvis  35 63% 

Instämmer 
inte alls  9 16% 

 
11. Det ges tillräckligt med tid för de anställda att utföra sina arbetsuppgifter så att 
inte kvalitetsarbetet ska påverkas. 

 

Instämmer 
helt  7 12% 

Instämmer 
delvis  44 79% 

Instämmer 
inte alls  5 9% 

 

12. Problemen i klagomålen från kunder spåras och används för att snabbt kunna 
åtgärda och förhindra att problemet upprepas. 

 

Instämmer 
helt  7 12% 

Instämmer 
delvis  43 77% 

Instämmer 
inte alls  6 11% 

 
 
  



 

 

13. Hur ser du på kvalitetsarbetet? 
 
Desto mer kvalitetsarbete vi utför underlättar det dagliga arbetet. 
 
Jag tycker att vi tänker och jobbar för att förbättra kvaliteten löpande när vi 
utvecklar vår verksamhet. Vi strävar löpande att få bättre kvalitet. Det är något vi 
diskuterar varenda vecka. Men det skulle kanske vara bättre att öronmärka viss tid 
för just kvalitetsarbete/ förbättringsarbete i syfte att få mer fokus o snabbare 
komma framåt. 
 
Att det ska ingå mer som en naturlig del i arbetet för samtliga anställda. 
 
Kvalité är viktigt!! 
 
Jag använder mig aldrig av det, så jag vet ej. 
 
Jag har lagt in klagomål från kunder i Lime men aldrig fått någon uppföljning på 

det. 

För vissa problem stoppar man huvudet i sanden och kör vidare utan åtgärd. 

En väldigt viktig del av vårt fortsatta arbete. Jag tror att alla i någon mån redan 

jobbar med kvalitetsförbättringar var man än jobbar, men att man inte kallar det så 

eller tänker så. 

Jobbat lite för kort tid för att bedöma det arbetet. 

Organisationen behöver mer nytänk och får inte vara rädd för förändringar som 

kan gynna oss och våra kunder. 

Vi skulle nog kunna lägga lite mer fokus på kvalitetsarbetet. 

Jag känner inte att det finns något speciellt utkristalliserat kvalitetsarbete. 

Viktigt för att få nöjda kunder och medarbetare. 

Är absolut nödvändigt och de som jobbar med detta är duktiga på det. 

Har inte så mycket med det att göra. Skulle vilja svara "vet ej" på flera av 

frågorna. 

Jag tror att vi alla jobbar med kvalitetsfrågor men vi tänker inte på att vi faktiskt 

gör det. Jag skulle vilja att vi hade ett mer aktivt kvalitetsarbete och mer 

kontinuitet i att jobba med att förbättra och effektivisera våra processer. Men det 

initiativet måste vara tydligare och komma från ledningen. 

Känslan är nog att kvalitetsarbetet är något vi arbetar med på sidan om den 

ordinarie verksamheten. För att få in kvalitetsarbetet som en naturlig del av 

vardagen tror jag att vi måste systematisera och mäta våra processer mer än idag. 



 

 

Vi har kommit ganska långt men stödsystemen kan säkert förbättras och 

framförallt förenklas. 

Bilaga 4 Sammanställning SKI rapporter 

SKI Svenskt Kvalitetsindex 

SKI genomför årligen kvalitetsundersökningar inom olika marknader. De 

genomför undersökningen både på privatmarknaden och på företagsmarknaden.  

Denna del är en övergripande sammanställning av SKIs resultatsammanställning. 

Det statistiska underlaget för rapporten har samlats in under perioden oktober – 

november 2009. 

Privatmarknad 

Det är olika indexintervaller beroende på om en kund är nöjd, missnöjd eller 

mycket nöjd. Dessa intervall är för missnöjda kunder mellan 0-60, nöjda kunder 

mellan 60-75 och mycket nöjda kunder inom 75-100. 

Fjärvärme 2009 

Övergripande Resultat 

Kundnöjdhet 70,8. Snitt 70,3 

Image 70,4. 70,6 

Förväntningar 76,9. 77,5 

Upplevd prodQ 71,5. 72,5 

Upplevd servQ 72,9. 72,6 

Prisvärde 65,0. 64,8 

Lojalitet 73,6. 73,1 

Deskriptiv Statistik 

Ja, till direkt till leverantören(kundservice eller ledning) 10% 

Ja, till extern instans (allmänna reklamationsnämnden) 0% 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat 2% 

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året? 

Hur blev dit klagomål hanterat? 60,6 

83 tyckte att det var okomplicerat att beställa fjärrvärme 

76,9 tyckte att de var väl informerade om bytet och att allt skedde enligt 

överenskommelsen 

Förbättringspotential 



 

 

Gävle Energis profil är i stor sett identisk med genomsnittsprofilen. 

  



 

 

El Handel 

Övergripande Resultat 

Kundnöjdhet – 67,7 snitt 64,3 -2,0 från förra året. 

Image – 70,0. 65,2 -0,8 

Förväntningar – 75,7. 71,6 +0,1 

Upplevd produktkvalitet (ProdQ) – 70,6. 68,2 +0,7 

Upplevd Servicekvalitet (ServQ) – 70,6. 66,3 -0,5 

Prisvärde 65,4. 61,1 +0,5 

Lojalitet 67,4. 63,5 -3,0 

Deskriptiv statistik 

Ja, direkt till leverantören 3% 

Ja, till någon extern instans 0%. 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat 3%.  

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året? 

Kontakt

Hur upplevde du kontakten med Gävle Energi? 89,2 –näst högst 

 

Hur har du senast kontaktat Gävle Energi? 

via telefon 71% 

via kundservice på internet 8% 

tekniker ute i samhället 1% 

Besök i receptionen 16% 

drift central via telefon 1% 

kontakt med säljare 1% 

annat 1% 

Kvaliteten vad gäller elräkningens tydlighet. 70,42 ligger i mitten av stapeln. 

Förbättringspotential 

Enligt SKI så minskar Nöjdhetsvärdet och Lojalitetsvärdet från 2008 medans 

Produktkvaliteten höjs något. 

 

  



 

 

Elnät 

Övergripande Resultat 

Kundnöjdhet - 65,5. 62,0 

Image – 66,7. 62,4 

Förväntningar – 72,8. 69,1 

Upplevd Kvalitet (ProdQ) – 71,8. 67,0 

Upplevd ServQ – 70,6. 65,6 

Prisvärde – 61,4. 57,4 

Lojalitet – 63,2. 58,7 

Deskriptiv Statistik 

Ja, direkt till leverantören 4% 

Ja, till någon extern instans 0%. 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat 2%.  

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året? 

Hur blev klagomålet hanterat? 41,3 – under snittet 

Vid byte av elmätare så var Gävle Energi sämst av alla vad gäller 

kommunikationen till kunderna. 

Men Gävle Energi har lägst andel kunder som har drabbats av oförutsedda 

strömavbrott 18% 

Men även här så är kommunikationen med kunderna dålig vid både planerade och 

oplanerade strömavbrott. 

Förbättringspotential 

Företaget är en av de bästa i undersökningen på att leva upp till sina kunders 

förväntningar. Men som sagt så ät inte kommunikationen den bästa.  

 

  



 

 

Bredband 

Övergripande resultat 

Kundnöjdhet – 69,7. 67,2 -högst 

Image – 69,3. 65,0 -högst 

Förväntningar – 82,2. 78,0 -högst 

Upplev prodQ – 75,2. 70,4 –högst 

Upplevd ServQ – 73,3. 64,5 –högst 

Prisvärde – 66,8. 64,6 – näst högst 

Lojalitet – 73,6. 69,3 delad högst med Telia 

Deskriptiv Statistik 

Ja, direkt till leverantören 6% 

Ja, till någon extern instans 0%. 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat 5%.  

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året? 

Nöjdheten vid hantering av återkommande fel var låg. 

Förbättringspotential 

Ett övergripande bra bredband, ingen tydlig förbättringspotential.  

 

  



 

 

Företagsmarknad 2009 

Det är olika indexintervaller beroende på om en kund är nöjd, missnöjd eller 

mycket nöjd. Dessa intervall är för missnöjda kunder mellan 0-60, nöjd kunder 

mellan 60-75 och mycket nöjda kunder inom 75-100. 

Fjärrvärme 

Övergripande Benchmark Resultat 

Kundnöjdhet 65,9 snitt 63,0 Högst inom branschen 

Image 66,4. 63,8 Högst inom branschen 

Förväntningar 75,6. 72,5 Högst inom branschen 

Upplevt prodQ 69,6. 66,2 Högst inom branschen 

Upplevt servQ 71,1. 67,5 Högst inom branschen 

Prisvärde 59,5. 58,2 Näst högst inom branschen (men ganska jämnt, men ändå 

inte godkänd) 

Lojalitet 66,7. 64,3 Högst inom branschen 

Deskriptiv Statistik 

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året?

Har företaget under de senaste 12 månaderna haft anledning att klaga på 

fjärrvärmeleverantören? 

  

Ja, direkt till leverantören 12% - lägst. 

Ja, till någon extern instans 0%. 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat 2%.  

Hur blev klagomålen hanterade 30,6 snitt 53,2 – sämst. 

Hur hade ditt företag senast kontakt med er fjärrvärmeleverantör? 

 Kontakt 

Vet ej 2% 

Kundservice via telefon 67% 

Kundservice på internet 5% 

Driftstekniker ute i samhället 5% 

Besök i receptionen 0% 

Driftcentralen via telefon 2% 

Kontakt med säljare 7% 

Hur upplevde ditt företag kontakten med fjärrvärmeleverantören 75,4 snitt 76,2 

Förbättringspotential 



 

 

Prisvärdheten är inte godkänd det är på grund av att servicekvaliteten och produkt 

kvaliteten inte är tillräklig godkänd för den höga förväntningen, då blir även 

kundnöjdheten mindre och knappt godkänd. 

Elhandel 

Övergripande Benchmark Resultat 

Kundnöjdhet 67,9 snitt 64,1 

Image 69,8. 65,9 

Förväntningar 76,1. 74,6 

Upplevt prodQ 68,1. 65,4  

Upplevt servQ 71,7. 67,7 

Prisvärde 66,0. 60,0 Näst högst inom branschen 

Lojalitet 73,3. 63,3 Tredje högsta inom branschen 

Deskriptiv Statistik 

Har företaget under de senaste 12 månaderna haft anledning att klaga på 

fjärrvärmeleverantören? 

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året? 

Ja, direkt till leverantören 5% - näst lägst. 

Ja, till någon extern instans 0%. 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat 0%. – Bra. 

Hur blev klagomålen hanterade 30,6 snitt 53,7 – Sämst. 

Hur hade ditt företag senast kontakt med er fjärrvärmeleverantör? 

Kontakt 

Kundservice via telefon 62% 

Kundservice på internet 3% 

Tekniker ute i samhället 6% 

Besök i receptionen 12% 

Driftcentralen via telefon 0% 

Kontakt med säljare 15%  

Annat 3%  

Hur upplevde ditt företag kontakten med fjärrvärmeleverantören 75,7 snitt 74,3 

Förbättringspotential 

De lever upp till sina kunders förväntningar inom servicekvalitet men upplevs inte 

leverera det man lovar vad gäller produktkvalitet. 

Elnät 



 

 

Övergripande Benchmark Resultat 

Kundnöjdhet 66,2 snitt 61,5 

Image 67,9. 62,9 

Förväntningar 75,5. 72,9 

Upplevt prodQ 73,3. 66,7 Högst indexvärde  

Upplevt servQ 68,7. 64,9 

Prisvärde 60,9. 56,4  

Lojalitet 60,5. 59,4  

Deskriptiv Statistik 

Har företaget under de senaste 12 månaderna haft anledning att klaga på 

fjärrvärmeleverantören? 

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året? 

Ja, direkt till leverantören 6% - lägst. 

Ja, till någon extern instans 0%. 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat 2%. 

Hur blev klagomålen hanterade 46,0 snitt 49,7 – Inte godkänt. 

Hur hade ditt företag senast kontakt med er fjärrvärmeleverantör? 

Kontakt 

Kundservice via telefon 84% 

Kundservice på internet 0% men om kunderna får välja så vill 15% ta kontakt via 

internet! 

Tekniker ute i samhället 0% 

Besök i receptionen 6% 

Driftcentralen via telefon 0% 

Kontakt med säljare 15%  

Annat 9%  

Hur upplevde ditt företag kontakten med fjärrvärmeleverantören 72,4 snitt 71,85 

Elmätare och installationer får godkänt men inte mer, vad gäller kommunikation 

och information till kunder om upplysningar och ändringar. 

Förbättringspotential 

De lever upp till kundernas förväntningar vad gäller produktkvalitet men inte vad 

gäller servicekvalitet. 

Bredband 

Övergripande Benchmark Resultat 



 

 

Kundnöjdhet 73,6 snitt 69,0 Högst indexvärde 

Image 74,0. 67,1 Högst 

Förväntningar 81,7. 84,6 

Upplevt prodQ 75,8. 73,4 Näst Högst  

Upplevt servQ 74,6. 67,7 Högst 

Prisvärde 69,0. 64,9 Näst högst 

Lojalitet 74,6. 71,5 Högst  

Deskriptiv Statistik 

Har företaget under de senaste 12 månaderna haft anledning att klaga på 

fjärrvärmeleverantören? 

Klagomål, har du haft anledning att klaga under året? 

Ja, direkt till leverantören ~10% - lägst. 

Ja, till någon extern instans 0%. 

Ja, vi har haft anledning, men inte klagat ~0,5%. 

Hur blev klagomålen hanterade 65,56. 

Har ni haft kontakt med GavleNet under senaste året för information, teknisks 

servicekundsupport eller dylikt? 

Kontakt 

Ja, ~30% 

Nej, ~70% 

Nöjdheten med service och bemötande 82,26 

Nöjdheten med kompetensen hos den personal som ni kontaktade 83,73 

Nöjdheten med tillgängligheten för kontakt, snabbhet osv 80,12 

Förbättringspotential 

Ett övergripande bra bredband med hög servicekvalitet och en bra image. Men 

förväntningarna för bredbandet är lägre än övriga i branschen. 
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