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Efter tre år på Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle avslutar vi detta med ett 

examensarbete. Examensarbetet skrivs inom ramen Lean som är en central roll i utbildningen. 

Studien kommer förhoppningsvis att ge nytta till fallföretaget och till framtida forskning inom 

ämnet. 
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Sammanfattning 
Lean är en benämning från västvärlden av Toyota Produktion System (TPS). Genom att Toyota 

kontinuerligt förbättrar sitt arbetsätt har de blivit en av världens största biltillverkare. Detta har 

lett till att flera studier har utförts på Toyota beträffande deras arbetsätt och metoder. Konceptet 

Lean innehåller flera olika verktyg och kan beskrivas som en uppdelning mellan den hårda och 

den mjuka sidan. Ett av fjorton principer i Lean är visualisering och en central aktivitet är bland 

annat tavelmöten som bör hållas regelbundet. Tavelmöten syftar till att lyfta goda idéer och 

förbättringsförslag samt stärka kommunikationen och planeringsarbetet. Vid implementering av 

Lean misslyckas 90 % av organisationerna. En anledning till detta kan vara att för stort fokus 

läggs på Leans hårda sida.   

 

Syftet med denna studie är att identifiera hinder och framgångsfaktorer vid genomförandet av 

tavelmöten och utifrån denna kartläggning ge rekommendationer till fallföretaget för att förbättra 

genomförandet av effektiva tavelmöten.  

 

Detta är en fallstudie utförd på Länsförsäkringar Gävleborgs huvudkontor. Fallföretag används 

för att kunna analysera och jämföra resultatet i förhållande till tidigare forskning. 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer, observationer, mail och via deras hemsida. Enheterna 

på Länsförsäkringar Gävleborg visade olika resultat vid genomförandet av tavelmöten. Vissa 

enheter hade ett mer framgångsrikt genomförande än andra. 

 

Genom analys av resultat och teori har faktorer med inverkan på tavelmöten identifierats. Dessa 

centrala faktorer som påverkar effektiviteten av tavelmöten är; förståelse, ledarskap, motivation, 

KASAM, standardiserat arbetssätt, ständiga förbättringar och yttre faktorer. Rekommendationer 

till fallföretaget har tagits fram genom en kartläggning. Med hjälp av dessa faktorer kan 

fallföretaget och andra organisationer effektivisera deras tavelmöten.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 
Lean is a term from the western world of Toyota Production System (TPS). Toyota Production 

System is continuously improving their work methods and has become one of the world's 

greatest automakers. This has led to that several studies have been conducted on Toyota 

regarding their working methods. The concept of Lean includes several tools and can be 

described as a division between the hard and the soft side. One of the tools is visualization, 

which applies on a board at meetings, these meetings are often called board meeting. This is a 

tool regarding communication and planning, which aims, among other things, to highlight good 

ideas and suggestions for improvement. Whole 90% of the organizations faild at the 

implementation of Lean. 

 

The aim of the blackboard meeting is to identify obstacles and success factors which later on are 

used as recommendations to achieve more effective board meetings for the case study. 

 

This is a case study conducted at Länsförsäkringar Gävleborg headquarters. The case study was 

used to analyze and compare the results to earlier research. The collection of the data was done 

through interviews and observations, by their website and contact by mail. The units at 

Länsförsäkringar Gävleborg shown different results, some units had more success than others of 

board meetings. 

 

By analyzing the results and theory, factors who has an impact on the board meetings were 

identified. The factors which were identified affecting the efficiency of board meetings were; 

understanding, leadership, motivation, SOC, standardized work, continuous improvement and 

external factors. Recommendations to the case study have been developed through a survey. 

With the help of these factors, case companies and other organizations can achieve more 

effective board meetings. 



 

Ordlista 

C2  

Ett system där förbättringsförslag sorteras inom Länsförsäkringar Gävleborg.  

 

Fem varför 

Vid problemlösning kan man ställa sig fem frågor med varför för att identifiera grundorsaken till 

problemet. 

 

Genchi genbutsu 

Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen.  

 

HR  

Human Resources, personalavdelning på organisationer. 

 

JIT 

Just In Time, ett synsätt inom Lean som talar om när exempelvis en leverans anländer. 

 

Kaizen  

Ett förbättringsverktyg inom Lean. 

 

KASAM  

Känsla av sammanhang, beskriver människans psykiska hälsa. 

 

Omöjliga mål 

Den japanske biltillverkaren Toyota utformar omöjliga mål i organisation för att alltid kunna 

sträva framåt. 

 

SOC  

Sense of coherence, är den engelska termen för KASAM. 

 

TPS 

Toyota Peoduction System, ett produktsystem som Toyota har utvecklat.  
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1. Introduktion 
I avsnittet kommer bakgrunden till studien att förklaras som sedan mynnar ut i ett syfte med 

frågeställningar och en avgränsning som omsluter studiens storlek. 

1.1 Bakgrund 

Lean är ett populärt koncept för företag att införa i organisationer och har varit ett begrepp inom 

tillverkningsindustrin under många år. Anledningen till varför flera företag implementerar Lean 

använder Lean-verktyg är för att förbättra organisationen (Brandt, 2013). Även fast många tror 

att det finns en klar definition av vad Lean konceptet innebär menar Pettersen (2009) att så är 

inte fallet. Han menar att Lean är ett svårfångat koncept och det kan leda till svårigheter för 

företag att bedöma om arbetet är Leanbaserat eller inte.  

 

Oavsett vilken definition av Lean ett företag väljer att tillämpa finns det genomgående moment 

som framkommer i de olika definitionerna och det är bland annat att eliminera slöseri av tid och 

resurser och att arbeta med ständiga förbättringar (Liker, 2004). 

 

Halling (2013) menar att många forskare har kommit fram till att den mjuka sidan respekten för 

människan ofta förbises vid implementering av Lean. Det är istället Leans hårda sidan, 

verktygslådan, som implementeras och används i företagen (Halling, 2012). Detta kan vara en 

orsak till att 90 % i dagens läge misslyckas med att införa Lean i sina verksamheter (Bhasin och 

Burcher, 2006). Osono et al. (2008) menar att företag som vill arbeta med Lean på Toyota sätt 

behöver arbeta med både de hårda och mjuka sidorna för att få konceptet att fungera.  

 

Ständiga förbättringar uppmanar till problemlösning och kreativt tänkande. Lean konceptet 

främjar att anställda ska vara aktiva i förbättringsprocessen, de ska träffas regelbundet för att 

diskutera idéer och belysa problemen i verksamheten, menar Salem et al. (2006).  

 

För att eliminera slöseri av tid och resurser menar Liker (2004) att Lean använder sig av verktyg 

som visuell kontroll, kaizen och standardiserat arbetssätt. Liker (2004) förklarar att visuell 

styrning används i arbetsmiljön genom kommunikationsanordning, där personalen enkelt kan 

åskådliggöra hur arbetet ska fungerar. Detta ger möjlighet att se hur arbetet ska utformas och hur 

det avviker från det standardiserade sättet. Genom en samlingsyta av information, vanligtvis av 

en fysisk tavla kan denna kontroll uppfyllas. 

 

Osono et al. (2008); Bicheno et al. (2011)  menar att tavelmötet är ett verktyg för kommunikation 

och planering som bland annat syftar till att lyfta goda idéer och förbättringsförslag inom 

företaget. Osono et al. (2008) menar precis som Womack och Jones (1996) att visualisering 

hjälper till att eliminera barriärer i enheterna och istället skapar en god miljö för hantering av 
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problem. När deltagare är engagerade menar Leach et al. (2001) att effektiviteten i ett möte ökar 

oavsett antalet deltagare.   

 

Leach et al. (2009) menar att utformningen av ett möte har betydelse för mötets effektivitet. 

Effektivitet i en organisation kan beskrivas som att nå organisationens mål på bästa och 

snabbaste sätt (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Effektivitet har en koppling mellan mål och 

strategier beskriver Jacobsen och Thorsvik (2008). Carello et al. (2002) förklarar att ett effektivt 

möte beror på flera faktorer, som exempelvis deltagarnas beteende, förberedelserna innan, 

uppmärksamheten, engagemanget och hur det som framkommit under mötet följs upp efteråt. 

Effektiviteten vid möten ökar menar Leach et al. (2009) om delar som att följa en agenda, vikten 

av tidspassning, när det finns en ordförande och när mötets innehåll är i huvudfokus. 

 

Möten kan ha brister i sin struktur och genomförande och kan därför få en dålig klang på 

arbetsplatser. En del tycker möten är slöseri med tid, medan andra tycker det hindrar 

produktiviteten. Oavsett åsikt så genomförs någon form av möten dagligen. Eftersom det är 

något förekommande i vardagen hos organisationer behövs kunskapen att effektivisera mötet för 

att undvika att ha slöseri med tid.  

 

Länsförsäkringar Gävleborg är ett företag som är verksamma i Gävleborgs län och erbjuder 

produkter och tjänster inom bank och försäkring. I mars 2014 genomfördes en utbildning för 

företagets ledning med syfte att arbeta med ständiga förbättringar och implementera tavelmöten. 

Detta Lean-verktyg användes från början med hjälp utav en stor tavla, post it- lappar och 

utskrivet material som placerades på en fysisk tavla. Idag är tavlan digitaliserad och används i 

syfte till att lyfta förbättringsförslag och ge anställda en plattform att göra sin röst hörd. 

 

Länsförsäkringar Gävleborgs styrningsmodell som belyser tre områden, det visionära, det 

strategiska och det operativa arbetet som utförs i organisationen. Det visionära arbetet handlar 

om företagets visioner och det strategiska arbetet handlar om att utforma mål och strategier för 

att uppnå visionerna. Det operativa arbetet ligger till grund för det strategiska arbetet och 

används genom att skapa bland annat affärsplaner för enheterna. I enheterna används tavelmöten 

för att identifiera problem och förbättringsförslag som sedan kan underlätta det dagliga arbetet.  

 

Ett tavelmöte kan genomföras på en arbetsplats under en kvart, genom att samla en grupp 

människor framför en informationstavla. Det betyder inte att tavelmötet automatiskt genererar en 

effektiv kvart eftersom det både finns hinder och framgångsfaktorer som påverkar 

genomförandet. Det är viktigt för företag att identifiera dessa faktorer vid genomförande av 

tavelmöten för att skapa en effektiv kvart. På så vis har företag möjlighet att genomföra ett 

effektivt möte och frigöra tid inom företaget.     
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1.2 Syfte  

Syftet med studien är att identifiera hinder och framgångsfaktorer vid genomförande av effektiva 

tavelmöten, som driver förbättringsarbetet och engagerar medarbetare på tjänsteföretag. Utifrån 

denna kartläggning ges rekommendationer för att förbättra genomförandet av tavelmöten på 

fallföretaget Länsförsäkringar Gävleborg. 

 

1.2.1 Frågeställningar  

 Vilka är de mest relevanta och betydelsefulla faktorerna vid genomförande av effektiva 

tavelmöten? 

 Hur bidrar dessa faktorer till effektivt genomförande av tavelmöten? 

 Vilka delar av faktorerna kan hindra ett lyckat genomförande av tavelmöten? 

1.3 Avgränsningar  

Arbetet avgränsas till att enbart granska faktorer vid Länsförsäkringar Gävleborgs huvudkontor i 

Gävle. 

 

 

  



- 4 - 

 

2. Metod  
I detta kapitel kommer metoderna som används i studien att redovisas samt genomförandet av 

tillvägagångssättet. 

2.1 Fallstudie  

Studien på Länsförsäkringar Gävleborg är en fallstudie om hinder och framgångsfaktorer vid 

genomförandet av tavelmöten. Carlsson (1996) och Merriam (1994)  menar att en fallstudie kan 

variera mellan att följa en individ, grupp eller organisations händelseförlopp i olika stadium. 

Merriam (1996) beskriver att en fallstudie kan göras genom att inrikta sig på en specifik situation 

eller företeelse. Wallén (1996) bekräftar att studier som sker under verkliga förhållanden ger en 

större insikt i händelseförloppet. Detta gör att studien förhoppningsvis får en bredare förståelse 

och en ökad kunskap om förloppet. 

 

Resultatet i studien har samlats in genom intervjuer, observationer, organisationens webbsida 

och genom mail med berörda personer. Detta för att se vilka faktorer som påverkar tavelmöten 

på fallföretaget. Detta med bakgrund till Carlsson (1996) som berättar att en fallstudie kan 

utföras mycket detaljrikt och datainsamlingen kan förekomma på flera olika sätt som genom 

intervjuer och observationer samt undersökning av fallföretagets dokument.  

 

Merriam (1996) beskriver att vid kvalitativa fallstudier framhävs vikten av att beskriva 

problemet på fallföretaget. Det valdes en fallstudiemetod utifrån ett forskningsproblem som ska 

granskas. Med bakgrund till Merriam (1996) som menar att det ska ge upplysning och insikt så 

att läsarens kunskaper ökar, detta kan även utvecklas till hypoteser som gör att undersökningen 

kan bidra till att strukturera framtida forskning.  

2.2 Vetenskaplig metod  

En forskningsstrategi, enligt Biggam (2008) beskriver planeringen för hur studien ska 

genomföras. Genom att hitta en strategi kan studien anpassas för möjligheten att slutföra det 

empiriska materialet. Studiens syfte avgör vilken metod som kommer att utnyttjas (Trost, 2005). 

En kvalitativ studie kommer att genomföras på ett fallföretag. Biggam (2008) menar att det är 

många faktorer som spelar in vid valet av kvalitativ eller kvantitativ forskning vilket är en 

kombination av forskningsstrategin, forskningssyftet och datainsamlingen. Kvalitativ forskning 

är kopplat till en mer djupgående studie. Genom att tillämpa en kvalitativ studie på fallföretaget 

ger det möjligheter till att studera faktorer i deras naturliga tillstånd. Biggam (2008) menar att det 

ger en möjlighet att förstå och tolka fenomen som de är från början utan att förvrida dem. Den 

vetenskapliga metoden anses enligt Biggam (2008) enbart vara en undersökningsmetod för att 

styra empirin. Genom att använda flera metoder kan fördelarna prioriteras mot respektive metod 

och nackdelarna undvikas (Wigblad, 1997).  
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Inom forskning diskuteras ofta induktiv och deduktiv ansats. Alvehus (2013) menar att en 

deduktiv ansats utgår från tydliga teoretiska föreställningar som prövas mot ett empiriskt 

material genom hypoteser. Deduktivt resonemang har en precis innebörd inom naturvetenskapen 

och har stark koppling till bevisföring. Eftersom denna studie utförs via ett fallföretag är 

deduktiv metod inte lämplig att utföra på grund av tolkningsprocessen som uppstår i en kvalitativ 

studie. Alvehus (2013) menar att det är svårt att hävda att tolkningarna görs oberoende av 

forskaren. Motsatsen till deduktiv är induktiv ansats, Wigblad (1997) menar att induktiv ansats 

hämtar sin grund i empirismen. Alvehus (2013) menar att en induktiv ansats tar utgångspunkt i 

det empiriska materialet och bygger sina slutsatser enbart utifrån dessa. En ren induktiv ansats är 

också ohållbart menar Alvehus (2013) eftersom det är svårt att tro att tolkningen görs helt utan 

teoretisk förståelse. 

 

Båda metoderna ses som idealmetoder och är svåra att genomföra i praktiken. Därför har 

begreppet abduktion ansats myntas som är en blandning mellan induktiv och deduktiv. Alvehus 

(2013) menar att det är abdukton ansats som ofta används i studier. I en abduktiv ansats sker 

ständiga växlingar mellan empirisk och teoretisk reflektion. Studien har använt abduktiv ansats 

där teori och samlat resultat har diskuterats och reflekterats som sedan utmynnats till slutsatser 

och rekommendationer till fallföretaget.  

 

Studien var kvalitativ på grund av syftets utformning. Syftet med studien var att identifiera 

framgångsfaktorer och hinder vid genomförandet av tavelmöten på tjänsteföretag. Till följd av 

detta krävdes en djupare analys för att komma tillrätta med fallstudiens problem. 

2.3 Datainsamling  

Inom datainsamling kan flera olika metoder användas. Det förekommer olika tekniker som 

provtagningar, observationer, frågeformulär och intervjuer vid insamling. Denna studie har 

använt sig av intervjuer och observationer som de två största metoderna för insamling av data. 

Vid användandet av flera olika metoder kan förståelsen och trovärdigheten öka menar Biggam 

(2008). Han menar att fenomenet heter triangulering. Carlsson (1996) beskriver triangulering 

som en jämförelse av data kring olika observationer. Data som undersöks kan vara skapad från 

olika metoder eller versioner som har undersökt samma ämne. Merriam (1994) menar att jämföra 

och använda flera olika metoder till insamling och analysering kring informationen stärker 

trianguleringen. 

 

2.3.1 Primär och sekundärdata 

Primär- och sekundärdata är två olika typer av datainsamlingar som genomförs vid forskning. 

Beroende på vilken datainsamling som används kan det påverka trovärdigheten i data. 

Primärdata är exempelvis observation och intervju som har samlats in till en studie medan 

sekundär data kan vara böcker, webbsidor, artiklar och all data som har samlat in från tidigare 

studier (Biggam, 2008). 
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I studien har primärdata använts genom intervjuer och observationer och sekundärdata har 

inhämtats genom företagets webbsidor och styrdokument. Triangulering har utförts genom att 

tillämpa material från olika forskare i anknytning till samma ämnen, vilket ökar trovärdigheten i 

forskningen.  

 

2.3.2 Intervjuer  

Forskningsintervjuer behöver inte vara lika intresseväckande, sammanhängande och begripliga 

som mediaintervjuer eftersom det inte har några krav på åskådare. Forskningsintervjuer skiljer 

sig utöver andra intervjuer eftersom det behöver en annan form av förberedelser och 

efterbearbetning. Det ställs hårdare krav via forskning vid förhållandet till kritik av de metoder 

som används (Krag, 1993). Trost (2005) menar att forskningsintervjuer stödjer sig på 

konfidentialitet och syftet är att driva forskningen framåt. Han menar att data är endast intressant 

när den kan förtydligas genom teoretiska perspektiv.   

 

Vid inhämtning av information via intervjuer i ett forskningssyfte finns det två tillvägagångssätt 

(Biggam, 2008). Frågorna till en strukturerad intervju är förutbestämda och det fokuseras endast 

på att få svar på de förutbestämda frågorna. Det gör att respondenten blir begränsad i sitt sätt att 

svara och intervjun blir kontrollerad av forskaren. En mer flexibel intervju är en semistrukturerad 

intervju, den har en översiktlig struktur med betoning på de viktigaste delarna i frågorna. Detta 

med förhoppning att främja flytet och dynamiken i intervjun och ge möjlighet till att ifrågasätta 

kärnproblemet med vidareutvecklade frågor och samtidigt få spontana vändningar. (Biggam, 

2008). 

 

Vid utförande av intervjuer hävdar Krag (1993) att det framkommer information angående 

kunskap, upplevelser, attityder, erfarenheter och åsikter. Ekholm och Fransson (1992) menar att 

intervjuaren har ansvaret över att intervjun ska bli bra. De menar att skapa en bra miljö samt 

planera och förbereda för att öka möjligheterna för ett bättre resultat. Carlsson (1996) beskriver 

den kvalitativa intervjun som en mer djupgående intervju, som fokuserar på mer djup än bredd i 

intervjun. Detta görs genom att koncentrera intervjun till några viktiga ämnen. 

 

Ekholm (1992) menar att respondenten kan bli påverkad av intervjuaren beroende på vad den har 

varit med om tidigare. Andra aspekter kring klädstilar, samtalston och samspelet kan påverka 

intervjun, dessa aspekter kan både påverka intervjun positivt och negativt. 

  

Efter att intervjun har genomförts kan materialet bearbetas genom transkribering. Dalen (2008) 

menar att transkribering via inspelning ökar trovärdigheten eftersom sannolikheterna att flera 

synvinklar framkommer än om det endast har antecknas vid intervjuerna. Hon menar att det är 

viktigt att forskaren själv utför transkriberingen eftersom det ger forskaren möjlighet att lära 

känna sina data bättre. Carlsson (1996) och Dalen (2008) menar att inspelning och transkribering 
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ökar trovärdigheten och förståelsen för data eftersom det kan lyssnas på flera gånger och på det 

sättet kan en noggrannare granskning utföras. Enligt Carlsson (1996)  kan respondenten bli 

påverkad av bandspelaren vid intervjuer på grund av bland annat nervositet vid inspelning, detta 

anses som relativt liten vid genomförandet i studien. 

 

Innan intervjuerna skickades ett missivbrev ut, se bilaga 2, för att introducera deltagaren till 

syftet med studien. Här informerades deltagaren om sina rättigheter inför och under sitt 

deltagande. Inför varje intervju informerades deltagarna om vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

och att intervjun skulle spelas in.  

 

Intervjuerna i studien har en semistrukturerad uppbyggnad, vilket gör de flexibla med möjlighet 

till bra driv och dynamik. Vid användning av semistrukturerade intervjuer spaltades kärnfrågorna 

upp som sedan kunde vidareutvecklas vid intervjun. Det ger intervjun möjlighet till mer 

djupgående information när följdfrågor utnyttjas, se bilaga 1 för intervjufrågor.  

 

Intervjuerna valdes att utföras på huvudkontoret på Länsförsäkringar Gävleborg där alla 

deltagare är stationerade, med förhoppning att skapa en trygg och bra miljö för respondenten. 

Intervjun spelades in av intervjuarna efter respondenternas godkännande, vilket gjorde att 

intervjuaren kunde fokusera på intervjun istället för att anteckna. Intervjun transkriberades för att 

inte missa avgörande detaljer och om tvivel eller oklarheter uppstår är det enkelt att gå tillbaka 

till inspelningen. Det genomfördes 12 intervjuer på Länsförsäkringar Gävleborg av personal från 

olika avdelningar. Intervjuerna varierade mellan 8 till 20 minuter.  

 

En faktor som alltid bör ställas vid användandet av intervjuer är om tillräckligt stort stickprov 

tagits i förhållande till populationen. Genomförs ett för lågt antal intervjuer kan den data som 

samlats in vara långt ifrån verkligheten och ge missvisade indikationer till studien. Ett stort 

stickprov ger en klar bild av verkligheten och skapar mycket data som tar lång tid att bearbeta. 

För att öka sannolikheten till att data överensstämmer med verkligheten, och minska missvisande 

data, borde ett större stickprov tagits.   

 

2.3.3 Observationer  

Observationer är en metod där forskaren själv observerar verkligheten. Under observationen gör 

forskaren anteckningar (Carlsson, 1996). Westin (1978) förklarar att under en observation ska 

det kontinuerligt skrivas ned vad som händer i syfte att beskriva alla viktiga processer på ett klart 

och enkelt språk. Fangen (2005) menar att observationer kan ge tillgång till information som är 

svårt att ta reda på genom andra metoder. Han menar att en del information enbart kan inhämtas 

genom iakttagelser. Carlsson (1996) beskriver metoden som en möjlighet att länka ihop detaljer 

och händelser till en helhetsbild. Westin (1978) förklarar att observationer ger en allmän 

information om beteenden och är ett bra underlag om vilka beteenden som bör undersökas mer 

genom andra metoder. 
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Deltagande observationer är en form av observation som Ekholm och Fransson (1992) menar har 

blivit en allt vanligare metod att samla in information på. Fangen (2005) förklarar att vid en 

deltagande observation utförs två former av handlanden på samma gång, involvering genom 

samspel med andra och iakttagelser i form av observationer av beteenden.  Ekholm och Fransson 

(1992) förklarar deltagande observationer som ett sätt att försöka skapa sig en uppfattning om de 

underförstådda regler som styr samspelet mellan människor i ett samhälle eller inom en 

organisation. Carlsson (1996) menar att deltagande observationer kan leda till nya hypoteser som 

ställs utifrån den införskaffade data.  

 

Genom att visa engagemang för människorna som studeras och delta i samspel kan en hög 

trovärdighet skapas från metoden (Fangen, 2005). Wigblad (1997) anser att vissa brister som 

finns i metoden kan undgås genom att observatören deltar där studien genomförs. Ekholm och 

Fransson (1992) menar att det tar lång tid för observatören att helt kunna delta i den sociala 

miljön för att inte utgöra en kraftig störningskälla för den normala processen. 

 

Fangen (2005) menar att vid användandet av deltagande observation bör en god kombination av 

iakttagelser och involvering finnas. Sker ett nära samspel med deltagarna kan närvaron av 

forskaren bli närmast obefintlig. Eftersom en av författarna arbetar på fallföretaget finns goda 

förutsättningar för delaktighet. Det kan uppstå svårigheter att tolka de interna koderna om 

forskaren inte involverar sig med gruppen. (Fangen, 2005) 

 

I studien genomfördes observationerna på fyra enheter, kundservice, privatrådgivare, 

verksamhetsutveckling och IT- som ett komplement till gjorda intervjuer. Två enheter 

observerades två gånger för att hitta mönster och upprepade beteenden. Deltagande observation 

utfördes genom samspel för att få en djupare förståelse inom ämnet. Observationen genomfördes 

under enhetens veckomöte där även enhetens tavelmöte ägde rum. Observationerna begränsades 

till att enbart dokumentera de händelser och reflektioner som uppstod under tavelmötena. Här 

studerades kroppstråk och mimik, hur deltagande personen agerade samt klimatet i gruppen. För 

att få en överblick över deltagarna under mötet valdes strategiska platser ut av observatörerna. 

Innan påbörjad observation informerades berörda om syftet med observatörernas närvaro.  

 

2.3.4 Urval  

Inför genomförandet av intervjuer och observationer skedde ett urval av deltagare till 

undersökningen. Kylen (2004) förklarar urval till de som urskiljs från att få vara med i 

undersökningen eller inte. Trost (2005) menar att vid kvalitativa intervjuer är det meningen att 

hitta avvikelser mellan svaren. Det tillämpades ett strategiskt urval som enligt Alvehus (2013) 

innebär att personer väljs ut efter kompetens för att matcha undersökningens syfte. Alvehus 

(2013) menar att det är viktigt att undersöka flera aspekter för att inte bli för strategisk i sitt 

urval. Av den orsaken valdes deltagare med olika bakgrunder gällande arbetsuppgifter, 
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befattning och ansvarsområden ut till studien av författarna, se bilaga 4, för urval av 

respondenter.  

 

I ett försök att skapa en verklighetstrogen bild används ett heterogent urval som enligt Alvehus 

(2013) handlar om att granska flera faktorer för att ge en bredare insikt i forskningen. De 

heterogenta urvalet ger sig uttryck i deltagarnas olika bakgrund och menar att olika infallsvinklar 

kan bidra till ökad variation. Kylen (2004) menar att hänsyn måste tas till bortfall när det arbetas 

med människor och således beräknas ett bortfall på två intervjuer. Trost (2005) menar att det inte 

handlar om antalet intervjuer utan att de är kvalitén som ska prioriteras. Det genomfördes 12 

intervjuer på företaget och fyra enheter observerades. Se bilaga 5, för urval av observationer. 

2.4 Kvalitet i studien  

All forskning strävar efter att uppnå giltiga och hållbara resultat för att öka kvalitén menar 

Merriam (1994). Kvalitén stärks när det finns koppning mellan data och teorin förklarar Merriam 

(1994). I studien har resonemangen i analysen, diskussionen och beslut som tagits inom studien 

grundats sig i data från resultatet eller teorin vilket höjer kvalitén. Alvehus (2013) och Merriam 

(1994) menar att kvalitén i studien uppkommer via reliabilitet och validitet. Att skilja på 

begreppen menar Meriam (1994) stärker studiens kvalitet. 

 

2.4.1 Reliabilitet  

Reliabilitet är ett sätt att se hur tillförlitlig och stabil en mätning är. Att den inte är utsatt för 

slumpinflytelser innebär att om mätningen utförs igen på samma sätt bör inte resultatet avvika 

från det tidigare resultatet (Trost, 2005; Kylén, 2004). Data i studien är inhämtad från flera olika 

källor vilket gör att trovärdigheten ökar. 

 

Trost (2005) menar att det uppstår problem eftersom reliabilitet förutsätter ett oförändligt 

förhållande av studien. Reliabiliteten ökar desto mer strukturerad metod är i forskningen, 

stabilitet och säkerhet kan prövas genom att klargöra att uppgifterna har blivit besvarade mot 

undersökningens syfte (Kylén, 2004). Biggam (2008) menar att reliabiliteten i en forskning 

fokuserar på hur den är utförd av andra forskare med belägg från dokumentationer på ett korrekt 

och objektivt sätt. I denna studien ökar reliabiliteten genom att data presenteras på ett korrekt och 

objektivt sätt vilket i sin tur leder till att slumpinflyter i forskningen minskas. Genom att 

transkribering har utförts på intervjuerna och att intervjusvaren har en koppling till studien ökar 

reliabiliteten.  

  

Reliabiliteten kan öka genom att intervjuerna förlängs, observationerna utförs mer omfattande 

och att insamling av material är mer massivt menar Kylén (2004). Han påstår dock att vid för 

stor insamling av material förlorar det mening eftersom det inte kan bli mer trovärdigt och det 

kan hindra forskare från att se vad de fått svar på.  
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En faktor som kritiskt bör ifrågasättas mot användandet av intervjuer i studien är att en av 

författarna till denna studie arbetar på Länsförsäkringar Gävleborg. Respondenten kan därför ha 

upplevt obehag och undvikt att dela med sig av dennes information, detta kan göra att 

informationen blev begränsad och reliabiliteten minskat. Resultatet kan därför ha blivit 

annorlunda än om intervjun utfördes av en obekant. För att undgå detta obehag skulle 

genomförandet av metoden överses. En lösning hade varit att den andra författaren till studien på 

egen hand intervjuade respondenten. Problem som kan uppstå då är att författaren som uteblir 

kan få svårare att knyta an med data som samlats in. 

 

Vid genomförandet av observationer påverkades inte medarbetarna av att ena författaren till 

studien arbetar på företaget. Snarare tvärtom, stämningen i rummet blev bättre vilket ökar 

reliabiliteten eftersom de blev en trevnad vid observationerna. Här uppstod det istället fördelar 

med den valda metoden. Genom att inte störa stämningen i enheten som observerades kunde 

observationen ske utan att observatörerna anmärktes av personalen.  

 

2.4.2 Validitet 

Validitet påvisar värdet och relevansen av det data och material som har samlats in (Kylén, 

2004).  Han menar att de informella metoderna har en högre validitet eftersom det finns tillgång 

till mer underlag som ger högre värden och relevans. Kylén (2004) förklarar att när metoderna är 

formella och strukturerade kommer validiteten att minska och reliabiliteten att öka. För att öka 

validiteten i denna studie har ett relevant syfte tagits fram med frågeställningar gentemot syftet. 

Detta kommer göra att arbetet håller sig inom sina ramar eftersom det ger ett stöd vid arbetets 

gång.  

 

Trost (2005) påstår att validiteten eller giltigheten ökar när ett instrument mäter det den är 

avsedd för att göra. Han menar att underlag för frågorna ska relatera till syftet för att öka 

validiteten. I denna studie är intervjufrågorna baserade på teorin som samlats in vilket gör att 

validiteten ökar eftersom det är relevant till studien och syftet. 

 

2.4.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet är hur stor omfattning av studiens resultat som går att tillämpa på andra 

forskningar. Resultatet bör ge liknade resultat vid andra tillämpningar menar Merriam (1994) 

med undantag för avvikelser i vissa fall. Det är upp till läsaren och användaren av studien att 

bestämma vad som ska tillämpas genom att se vad som passar in i dennes situation. Denna studie 

genomförs delvis för att underlätta för tjänsteföretag att i framtiden undvika hinder och istället 

kunna fokusera på framgångsfaktorer vid utnyttjandet av tavelmöten. Wallén (1996) beskriver att 

det finns flera steg att undersöka vid tillämpning av resultatet. För att forskningen lättare ska 

kunna tillämpas är det viktigt att noggrant redovisa vad som sker samt en väl utformad 

diskussion. 
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2.4.4 Källkritik 

Kylén (2004) menar att källkritik prövar hur sannolika och trovärdiga källorna är som har 

används, det diskuteras om källorna kunde ha nyttjats på ett bättre sätt och om ändringarna då 

hade påverkat materialet i studien. Informationen i studien som har hämtats från 

Länsförsäkringar Gävleborg bör ses som kritisk eftersom den kan vara vinklad.  

2.5 Etik  

Etik handlar om hur handlingarna i forskningen ska utföras på ett skickligt och bra sätt påstår 

Wallén (1996). Han beskriver personers integritet och skadliga konsekvenser av forskningen som 

etiska problem. Inom forskningsetiken finns det regler om att en försöksperson inte får bli 

utlämnad eller skadad menar Wallén (1996). Detta är en av anledningarna till varför materialet är 

konfidentionellt i studien. För att få en etisk forskning finns det vetenskapliga regler att följa, det 

ska redovisas vad som är ens egna och andras insatser i forskningen (Wallén, 1996). I studien har 

detta genomförts med referenser till all information som har samlats in. 

 

Denna studie har uppfyllt vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav genom att informera 

deltagaren innan startad intervju. Dessa krav är informtionskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet ska forskaren 

informera om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagaren 

har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Konfidentalitetskravet är det tredje kravet och 

betyder att de berördas uppgifter ska handskas med konfidentialitet. Sista kravet är 

nyttjandekravet och handlar om att data enbart får användas i forskningsuppgiftens syfte. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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3. Teoretisk referensram  
I kapitlet beskrivs teori från böcker och vetenskapliga artiklar angående berörda ämnen som 

studerades innan och under genomförandet av fallstudien. Lean beskrivs inledningsvis som en 

grund till tavelmöten. Därefter beskrivs de mänskliga psykiska och fysiska faktorerna i form av 

hälsofrämjande arbete, KASAM och motivation. Därefter beskrivs ledarskapets betydelse och 

definitionen kring effektivitet och effektiva möten. Kapitlet avslutas med att redogöra för vad ett 

tavelmöte är och vilka hinder som kan uppstå vid förändringsarbeten.   

3.1 Lean  

Bhim et al. (2010) menar att Lean har sitt ursprung i Japan efter andra världskriget, då de inte 

hade råd med stora investeringar. Liker (2004) menar att andra världskriget begränsade Japan 

med svag ekonomi samt tillgång på råvaror. Det innebar att de var tvungen att minska sitt slöseri 

av både tid och resurser. Khim och Rogers (2008) menar att den drivande kraften bakom Toyotas 

utveckling av Lean var avsaknaden av naturresurser i Japan. 

 

Lean har utvecklas till ett omfattande ledningssystem som genom ett effektivt genomförande kan 

innebära kulturella förändringar i organisationen, nya metoder för produktframställning och 

betjäning av kunder (Khim, et al., 2008). Bhim et al. (2010) menar att målet med Lean är att 

minska mänskliga ansträngningar, lager, ledtider och bli mottaglig för kundernas efterfrågan 

samtidigt som de producerar kvalitetsprodukter på det mest effektiva och ekonomiska sättet.  

 

Genom att ett företag har goda egenskaperna inom service och produktion är det på god väg mot 

konceptet Lean (Salem, et al., 2006). Salem et al. (2006) och Pettersen (2009) menar att Lean 

konceptet innehåller flera olika verktyg som delar vissa principer, dessa är bland annat; 

minimering av avfall, hantering av förändringar, JIT, effektiva relationer inom värdeflöden, 

ständiga förbättringar och kvalitet. Det populära konceptet Lean antas ha en klar definition av 

vad det betyder, vilket inte är fallet. Definitionen är svårfångad menar Pettersen (2009).  

 

Osono et al. (2008) berättar i boken Extreme Toyota hur Toyota arbetar med både den hårda och 

den mjuka sidan vilket är att det värnar om de tekniska elementen och utvecklingsarbetet mellan 

människorna. Lean fokuserar på respekt för människor med mening att värna om personalen och 

utveckla människorna i verksamheten då det är de som driver företagets förbättringsarbeten 

framåt (Osono, et al., 2008). 

 

Lean-huset representerar vad som ingår i konceptet Toyota Way menar Liker (2004) vilket är 

uppbyggt av två pelare “ ständiga förbättringar” och “respekt för människor”. Toyota följer fem 

värderingar som är uppbyggda från ständiga förbättringar och respekt för människor, dessa fem 

värderingar är genchi genbutsu, kaizan, respekt, teamwork och utmaningar (Liker, 2004). De två 
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pelarna och de fem värderingarna förstäks i Toyota Production System av de 14 principerna 

(Liker, 2009, p.61- 66). 

 

1. Basera ledningsbesluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion  

4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka). (Arbeta som sköldpaddan och inte som haren) 

5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir 

rätt från början 

6. Lägg standardiserat arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet 

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den 

till andra 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosof 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem bli bättre 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu)  

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen) 

Ovanstående är en överskådlig förklaring av de 14 principerna av Liker (2004). Principerna är 

indelade i fyra huvudområden. Dessa huvudområden kallas för det 4P som härstammar från 

engelskan Philosophy, Processes, People och Problem solving. Liker (2004) benämner det som 

(1) långsiktigt tänkande,(2) rätt process ger rätt resultat, (3) tillför organisationen värde genom 

att utveckla personal och samarbetspartners och (4) att ständigt söka grundorsaken till problem 

driver på lärandet inom organisationen. 

 

Liker (2004) förklarar att Lean använder sig av verktyg som visuell kontroll, kaizen, 

standardiserat arbetssätt och arbetsplatsorganisering för att eliminera slöseri av tid. Toyotas 

användning av högkvalitativa arbetssätt och metoder för kvalitetshöjning, såsom JIT och kaizen 

gjorde de konkurrenskraftiga på marknaden (Liker, 2004). 

 

3.1.1 Hårda och mjuka sidan  

Lean har utvecklat två delar inom konceptet som benämns den hårda sidan och den mjuka sidan 

(Osono, et al., 2008). Den hårda sidan består av verktyg medan den mjuka sidan handlar om 

människorna i processen. Osono et al. (2008) berättar hur Toyota hanterade den mjuka sidan 
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genom att skapa relationer mellan återförsäljare och leverantörer, hur de utvecklar och leder sina 

medarbetare och för deras företagskultur vidare. Den hårda sidan har blivit mer kopierad och 

tillämpad av andra organisationer även fast den mjuka sidan är minst lika viktig för att få 

konceptet att fungera (Osono et al. 2008).  

 

Liker (2004) skriver i boken The Toyota Way beträffande Toyotas värderingar och affärsmetoder 

som det lär ut till de anställda med tanke att de skulle lära sig att tillämpa företagets fyra 

grundprinciper. Toyota visade tydligt vad som var viktigt att fokusera på, de hade gjort två pelare 

som Toyota Way vilade på. Pelarna bestod av “ respekt för människor” (mjuka sidan) och 

“ständiga förbättringar” (hårda sidan).  Prestationer och samarbete är det som drar arbetet framåt 

i ständiga förbättringar (Liker, 2004) och (Osono, et al., 2008). Respekt för människor menar 

Toyota möjliggör tron för människorna i företaget (Osono, et al., 2008). 

 

Enligt Halling (2013) finns det två grundbegrepp inom Toyota. Dessa är ständiga förbättringar 

och respekt för människor. Han menar att dessa två begrepp som Toyota använder sig av kan 

förklaras genom TPS (Toyota Produkt System) och THS (Toyota Human System). Det kan 

förklaras som att TPS är den hårda sidan medan THS är den mjuka sidan (Halling, 2013). TPS av 

Toyota Way syftar till att igenkänna och hitta problemen i produktionsflödet och THS av Toyota 

Way syftar till att utveckla individerna som vill och kan lösa produktionsproblemen som skapas 

genom TPS menar Halling (2013). För att få ett etablerat förhållande mellan THS och TPS krävs 

det att de ett långsiktigt och tålmodigt arbete under en längre tid (Halling, 2013).   

 

3.1.2 Implementera Lean  

Majoriteten av de som implementerar Lean misslyckas fastän Lean är ett väl utforskat område, 

vilket innebär att det finns grundläggande problem vid implementeringen i flera verksamheter 

(Bhasin och Burcher, 2006). De menar att 90 % i dagens läge misslyckas med implementeringen 

och att det därmed finns stora möjligheter till förbättringar.   

 

Lean är inget tillfälligt koncept som implementeras när det gäller problemlösning eller vid 

kortsiktig investering för ett snabbt resultat (Rother, 2010). Rother (2010) menar att det kommer 

att misslyckas vid implementeringen om de arbetar på det viset. Vid lyckad implementering av 

Lean krävs det att Lean blir en naturlig del av organisationen och något som de ständigt arbetar 

med (Liker, 2009; Rother, 2010).  

 

Liker (2009, p. 354- 357) lyfter fram 13 tips i boken The Toyota Way för att lyckas med Lean i 

företaget.  

 

1. Börja med att åtgärda det tekniska systemet, följ snabbt upp med kulturförändringar 

2. Först prova, sedan utbilda 
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3. Börja med värdeflödesanalyser som pilotprojekt för att demonstrera Lean som system 

och inrätta en demonstrationsmodell 

4. Kartlägg värdeflöden för att utveckla visioner om ett framtida tillstånd och för att alla 

ska “läsa sig se” 

5. Orda kaizen - workshops för att utbilda och göra snabba förändringar  

6. Organisera runt värdeflöden 

7. Gör det obligatoriskt  

8. En kris kan utlösa ett Lean - initiativ, men kanske behöver det inte gå så långt för att ett 

företag ska ändra kurs  

9. Ta tillfälle i akt att identifiera möjligheterna till stor ekonomisk påverkan  

10. Omstrukturera mätvärdena utifrån ett värdeflödesperspektiv  

11. Bygga vidare på företagets historia och utveckla ert eget sätt  

12. Anställ eller utveckla Lean - ledare och utveckla en successionsordning 

13. Utnyttja experter i undervisning för att få snabba resultat  

 

Liker (2009) menar att ett företag som behåller sitt tänkande i ledarskapet vinner på att 

implementera sin egen bild av Toyota Way. Motsträviga toppchefer som inte förstår Lean gör att 

implementeringen misslyckas. Antingen vill inte ledningen satsa fullt ut på Leanbaserat arbete 

eller så genomförs ommöblering av ledare med olika syn på vad Lean är, det är exempelvis 

hinder (Liker, 2009).  

3.2 Visuellt styrsätt  

Visuellt styrsätt handlar om enkel och tydlig kommunikation som synliggör hur det dagliga 

arbetet fungerar. Grunden är att inga problem ska förbli dolda genom att hela tiden belysa status 

på arbetet (Liker, 2004). Exempel på en visuell styrning kan vara bilder som förklarar var 

verktyg i produktionen ska ligga eller digitala tavlor som beskriver takttid.  

 

Enligt Liker (2004) används visuell styrning i arbetsmiljön som en kommunikationsanordning 

som gör det möjligt för personal att enkelt förstå hur arbetet ska utformas, huruvida de avviker 

från det standardiserade sättet eller en möjlighet att se var i processen de är. 

  

Visualisering ger personalen en bild av hur arbetet har utförts vilket kan hjälpa dem att utveckla 

ett bättre arbete. Visualiseringen utförs ofta genom tavlor som visar målsättning, mättal, 

styrdiagram som visar prestation och variation hos en process, vilket bidrar till problemlösning 

och arbetsuppgifter. Womack och Jones (1996) menar att verktyget främjar ständiga 

förbättringar eftersom visualiseringstavlan för samman personalen och ger dem möjlighet att 

diskutera förbättringsförslag. 

 

Liker (2004) menar att visuell styrning passar människan då den behandlar flera sinnen som syn, 
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känsel och hörsel. Han menar också att ett välutvecklat visuellt styrsystem ökar produktiviteten, 

minskar antalet felaktigheter och misstag, hjälper till att hålla produktionstider, underlättar 

kommunikation, ökar säkerheten, sänker kostnaderna och ger en större kontroll över 

arbetsmiljön. Emiliani och Stec (2005) menar att visualisering vid material och 

informationsflöden kan användas för att identifiera förbättringsmöjligheter och eliminera slöseri 

inom ett företag. Visuell information vid skyltar och andra föremål kan förenkla arbetsplatsen 

samt underlätta att igenkänna avvikelser (Emiliani och Stec, 2005).   

3.3 Standardiserat arbete  

Standardiserat arbete är när en metod utförs likadant av alla vid en process eller händelse 

(Emiliani, 2008). Det är den bästa kända sättet att utföra en arbetsuppgift och mest använda 

arbetsmetoden som utnyttjas vid en specifik tidpunkt menar Liker och Meier (2006). Det ger den 

högsta kvaliteten, minst materialavfall och lägsta totala kostnader. Standardiserat arbetsätt 

fokuserar på processen och används för att skapa en grund för ständiga förbättringar, där deltar 

arbetarna och cheferna för diskussioner mot förbättringar i organisationen och dess processer 

(Liker och Meier, 2006).  

 

Standardiserat arbete används för att vägleda arbetarna i det dagliga arbetet. Det är viktigt att 

förstå vikten av att arbeta standardiserat och under vilka omständigheter de bör skapa ett 

standardiserat arbetsätt eller uppdatera arbetssättet. Standardiserat arbete utförs i många olika 

områden som i tillverkning, inköp, leverantör, teknik och vid utveckling (Liker, 2004). Det kan 

framkomma nya bättre möjligheter med ett standardiserat arbetssätt om det utnyttjas på rätt sätt, 

möjligheterna innefattar ständiga förbättringar, processkontroll, förbättrad kvalitet – flexibilitet – 

stabilitet, insyn i avvikelser samt individuellt och organisatoriskt lärande. Standardiserat arbete 

innebär dock att arbetssättet ska ändras när ett bättre förslag uppkommer där kreativa idéer 

främjas (Emiliani, 2008). 

 

Om det inte är infört ett standardiserat arbetssätt går det inte att förbättra processen menar Imai 

(1991). När ett standardiserat arbetsätt finns kan en utgångspunkt klargöras för vad som kan 

förbättras vilket gör att resultatet av förändringar blir tydligare. Imai (1991) menar att 

förändringar som utförs i en process utan standardisering leder till olika varianter av en och 

samma process som gör att de inte finns några garantier för vilka delar av processen som 

utnyttjas av de anställda. Han menar att ständiga förbättringar utvinns i standardiserade 

processer. (Imai, 1991). 

 

Effektiviteten av standardiserat arbete beror på i fall ledarna vill bevara och bidra till kvarlevnad 

av standardiserat arbete genom att föra det vidare i generationerna inom organisationen. Som 

Toyota har bevarat "Toyota Way" levande. Detta är ett viktigt ansvar för de i ledningen. 

(Emiliani, 2008). 
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3.4 Ständiga förbättringar  

Ständiga förbättringar är till grund för problemlösning och kreativt tänkande. Lean arbetar med 

att de anställda ska vara aktiva i förbättringsprocesserna, de ska träffas regelbundet för att 

diskutera idéer och belysa problemen angående arbetet i verksamheten menar Salem et al. 

(2006). De menar även att det är lärorikt och motiverande för arbetarna att vara med och 

bestämma inom organisationen. Emiliani (2008) förklarar att kaizen, förändringar till det bättre, 

kommer från Toyota där de utnyttjas när förändringen ger goda resultat för organisationen. Det 

är översatt till ständiga förbättringar som även har blivit en egen specifik process vid 

förbättringsarbeten (Emiliani 2008; Liker 2004). 

 

Plan Do Check Act cykeln (PDCA) kan användas till ständiga förbättringar menar Emiliani 

(2008). Genom att testerna utförs praktiskt lär sig organisationen mer. Rother (2010) hänvisar till 

definitionen “learning by doing” som anses vara mer lärorik gentemot traditionell undervisning.  

 

1. Plan (planera) - Vad ska utföras, vad är hypotesen 

2. Do (göra) - Hypotesen testas 

3. Check (studera) - Jämför det blivande resultatet med de förväntade 

4. Act (agera) - Standardisera arbetet eller börja med en ny PDCA cykel 

(Rother, 2010, p. 133)  

 

Fakta väger tyngre än data (Rother, 2010). Med det menar han att det som ser ut att var 

trovärdigt i statistik kan vara helt annorlunda i verkligheten. Därför används begreppet, Go 

gemba, som hänvisar till att gå ut i organisationen själv och se med egna ögon vad som försiggår 

och därefter ta beslut. Vid PDCA ser de hela processen vilket gör att de enkelt kan se om 

hypotesen fungerar eller om de fortfarande finns problem i cykeln. Processen av arbetet med 

PDCA cykler utgörs för att uppnå visioner, improvment kata, - förbättringskata som är ett sätt att 

arbeta inom ständiga förbättringar (Rother, 2010).  

 

Toyota går igenom fem steg som de använder sig av när de undersöker en situation eller process 

för att sedan kunna skapa förbättringar (Rother, 2010, p. 155). Dessa steg är: 

 

1. Vad är målsättningen, utmaningen?  

2. Hur är nuläget?  

3. Vilka hinder finns?  

4. Vad är nästa steg? Början på nästa PDCA cykel. 

5. När kan de se vad de lärt sig från steget? 

 

Dessa steg används för att underlätta arbetet med PDCA då det guidar tillvägagångssättet att 

följa rätt riktning under processen (Rother, 2010). Han menar att de är bland de mest användbara 
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stegen och väldigt effektiva vid praktiska situationer. Rother (2010) förklarar att stegen är 

uppbyggda mot varandra vilket menas att desto bättre förklarat och undersökt första steget är 

leder till hur framgångsrikt det andra steget blir och vidare till resultatet. 

3.5 Systematiskt arbete  

Systematiskt arbete beskrivs enligt Anand et al. (2009) som en del av ständiga förbättringar, 

genom att undersöka och tillämpa nya sätt att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Systematiskt 

arbete sker upprepade gånger för att få den bästa processförbättringen. Systematiskt arbete sker i 

områden med rutinoperationer som vid hög volym tillverkning, när arbetsprocesser börjar 

utformas och när standarden bör förnyas menar Ingvaldsen et al. (2013). Att arbetsprocesser är 

standardiserade innebär att ständiga förbättringar skapar ett systematiskt arbete för att lättare 

kunna förbättra standarden (Ingvaldsen, et al., 2013).  

 

Rother (2010) menar att om en organisation följer ständiga förbättringar och vill utvecklas 

hjälper systematiskt arbete och rutiner att föra arbetet framåt. Detta gör att människorna i 

processen leds framåt och ökar deras förmågor att uppnå högre potential i arbetet. Systematiskt 

arbete guidar och stödjer organisationen genom att de följer ett mönster för hur de ska gå 

tillväga, anpassas och förbättras (Rother, 2010).  

 

Rother (2010) menar att systematiskt arbete är något som bör arbetas med hela tiden, det är inte 

en tillfällig metod som används då och då. Utmaningar i organisationer främjar systematiskt 

kontinuerlig utveckling och att det ger förbättringar i organisationen (Rother, 2010). De utförs 

upprepade gånger vilket gör att de tillämpade rutinerna får ett konsekvent beteende. Ingvaldsen 

et al. (2013) menar att systematiskt arbete är bra att utnyttja vid sammanhang där uppgifter är 

bundna med varandra och automatiseringen är hög.  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) förekommer i organisationer. Vilket innebär att 

arbetsgivaren jobbar med arbetsmiljöarbete som ska utföras på ett systematiskt och planerat vis 

(Arbetsmiljöverket, 2001). SAM byggs upp av några aktiviteter med påverkande förutsättningar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. Det har 

framkommit fyra delar som är de centrala aktiviteterna som beskriver det systematiska arbetet 

(Arbetsmiljöverket, 2001). Dessa punkter är; 

  

 Undersökning av verksamheten  

 Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen 

 Åtgärder för att minska riskerna  

 Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö 

  



- 19 - 

 

Arbetsmiljöverket har framtagit en processkarta över hur arbetsmiljön blir bättre genom att de 

centrala aktiviteterna finns i mitten och med stöd och ledningsprocesser som påverkar det till en 

bättre arbetsmiljöarbete. (Arbetsmiljöverket, 2001). 

3.6 Hälsofrämjande arbete  

Hälsa är idag ett ämne som för många enligt Menckel och Österblom (2000) är svårt att definiera 

och som ständigt utvecklas. De menar att många ser hälsa som att de antingen är friska eller 

sjuka. Ljusenius och Rydqvist (1999) menar dock att det är en begränsad syn att se på 

hälsobegreppet eftersom de anser att det finns fler dimensioner än den kroppsliga. De menar att 

det även omfattar en själslig dimension. Menckel och Österblom (2000) menar att hälsan 

påverkas av många omgivnings- och personrelaterade beståndsdelar, såsom den fysiska och 

kulturella omgivningen likaså det genetiska och sociala arvet. Samuelsson (1988) anser att en 

hälsosam arbetsmiljö kan medföra flera positiva förändringar som hälsosammare arbetskraft, 

ökad nöjdhet kring arbetet och minskad sjukskrivning. Antonovsky (1987) menar att 

hälsofrämjande arbetsplatser arbetar för att personalens hälsa och välbefinnande ska öka genom 

att ändra inställningar och möjligheter för personalen. 

3.7 KASAM 

KASAM är en förkortning för, känsla av sammanhang, det benämns även sense of coherence, 

(SOC). Eriksson och Lindstöm (2005) menar att KASAM är relaterat till hälsa, specifikt hur den 

mentala hälsan är. De menar att desto starkare KASAM desto bättre hälsa har individen. De två 

delarna hälsa och KASAM hänger ihop fast det mäter olika faktorer, KASAM har medverkat till 

att utveckla och vårda folks hälsa och kan inte förklara hur ens hälsotillstånd är (Eriksson och 

Lindsöm, 2005). 

 

Antonovsky (1991) förklarar KASAM som en modell för varför vissa människor trots 

prövningar och påfrestningar har god hälsa. Han menar att en människa ska klara av motgångar 

och för att behålla en god hälsa behöver tillvaron ses som sammanhängande. Detta är möjligt om 

vardagen ses som begriplig, hanterlig och meningsfull. Antonovsky (1991) menar att KASAM 

omfattar tre begrepp som innehåller:  

 

Begriplighet, jag vet, menas med att det som upplevs är begripligt. Individen kan strukturera, 

organisera och reda ut de data som uppstår. Den uppfattas inte som oförklarlig.  

Hanterbarhet, jag kan, menas med hur individen upplever sig ha resurser vid en händelse. Med 

vilken hjälp kan möta kraven som ställs.  

Meningsfullhet, jag vill, menas i vilken utsträckning individen anser att sitt liv har en emotionell 

innebörd. Upplever personen sitt livs problem värd att ägna tid på.  

 

Antonovsky (1991) menar att människor med hög KASAM har lättare att se lösningar under 

pressade situationer och gör att det upplever stress annorlunda än människor med låg KASAM 
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och på så vis lyckas behålla en god hälsa. Konttinen, et al., (2008) berättar att depression och 

ångest hör samman med KASAM, de olika delarna påverkar varandra eftersom de handlar om 

individers psykiska välmående. En person med låg KASAM har förmodligen ångest och är 

deprimerad medan en person med hög KASAM har mindre ångest och svårare till depression 

(Konttinen, et al., 2008).  

 

På hälsofrämjande arbetsplatser är det viktigt att arbeta med processer och faktorer som kan öka 

det anställdas hälsa. Genom att arbeta med det hälsofrämjande verktyget KASAM och dess tre 

punkter ökar det anställdas förståelse vilket leder till en ökad KASAM (Nilsson, et al., 2012). 

Lae och Pallant, (1991) har genomfört en undersökning som visar på att individer med större 

känsla av sammanhang är mer benägna att svara på en stressfaktor med anpassningsbara 

strategier, vilket ökar sannolikheten för ett positivt utfall på situationen och minska risken för 

skadliga effekter på hälsan och välbefinnandet. 

3.8 Motivation 

Maslow (1954) skapade en teori om vad människan behöver, behovs trappa, modellen ger en 

förståelse av vad människor behöver för att må psykiskt bra och den visar hur motivationen hos 

individer skapas. Motivationen kan både stärkas och försvagas beroende på omgivningen, han 

menar att det fem stegen i behovs trappan måste tillfredställas innan högre mål kan uppfyllas för 

individen. Maslows behovstrappa i inbördesordning: 

 

1. Fysiologi – grundläggande behov, tak över huvudet, mat, sömn och vatten 

2. Trygghet – behov av säkerhet och stabilitet 

3. Gemenskap – behov av kärlek och vänskap 

4. Självkänsla – behov av uppskattning, makt och respekt 

5. Självförverkligande – behov av att du kan uppnå allt du vill vara 

 

Liker (2004) pratar om hur ledarna måste balansera människan till att inte vara för hårt bundna 

till strikta procedurer utan att organisationen måste ge dem frihet att förbättra och vara kreativa 

för att motiveras till att kunna nå upp till utmanande mål. Han menar att organisationen behöver 

denna balans vid exempelvis införandet av standardiserade arbetssätt och för att gruppen ska 

känna motivation ligger de mycket i delaktigheten om vem som får vara med och utforma 

standarden. (Liker, 2004).  

 

Herzbergs (1964) motivationsteori handlar om de faktorer som leder till arbetstillfredställelse 

och arbetsmissnöje. Istället för att se tillfredställelse och missnöje som två poler av samma sak, 

särskiljer Herzberg (1964) dessa. De delar som orsakade tillfredsställelse ses som motivation 

eftersom de anställda blir motiverade till att uppnå dem. Genom detta synsätt, efter en 

identifiering av vad det är för faktorer, kan sedan chefen använda dessa för att skapa motivation i 
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arbetsgruppen. Att arbetar med hierarki som Maslows behovstrappa i organisationer med 

faktorer som bygger på att uppnå högre engagemang och motivation i arbetet tillämpas av många 

organisationer menar Stum (2001).  

 

Motivation kan upplevas på flera olika sätt och med olika mängder menar Deci och Ryan (2010). 

De två ledande varianterna av motivation är inre och yttre motivation (Vallerand, 2012). Den 

inre motivationen är den drivande kraften som individer har vid utförande av aktivitet med sin 

fria vilja. Det ger en inre tillfredsställelse som gör att individer upplever lycka, utveckling och 

främjar kreativitet vid egenintressen (Deci och  Ryan, 2010; Vallerand, 2012). De förklara den 

yttre motivationen som en drivkraft för att uppnå mål eller behov. Vallerand (2012) menar att de 

två olika typerna av motivation kan påverka individers motivation både positivt och negativt. När 

individer blir stöttade, självständiga och känner högre kompetens genom yttre faktorer ökar den 

inre motivationen medan när individer blir kontrollerade och tillsedda minskar den inre 

motivationen (Vallerand, 2012). 

3.9 Ledarskap  

Ledarskap handlar bland annat om att hantera förändringar menar Kotter (2001). Anledningen 

till det är att marknaderna har blivit mer instabila och konkurrenskraftiga vilket gör att 

organisationer måste kunna hantera förändringar snabbt för att kunna anpassa sig till marknaden. 

Kotter (2001) menar att desto mer förändringar som sker desto mer krävs det av ledaren. 

 

“They don’t make plans; they don’t solve problems; they don’t even organize people. What 

leaders really do is prepare organizations for change and help them cope as they struggle 

through it” (Kotter, 2001, p. 23). 

  

Ledarskap är förändringsorienterat. Enligt Kotter (1996) är ledarskap att kunna formulera sig 

angående de visionerna och strategierna som organisationen står för. Ledarskap handlar om att 

ge motivation och inspiration till människor och grupper för att sedan kunna uppnå 

organisationens visioner och strategiska mål (Kotter, 1996) och (Kotter, 2001). Det nås genom 

att tillgodose grundläggande behov för människan som känsla av tillhörighet, kontroll, 

självkänsla och förmåga att leva upp till sitt ideal (Kotter, 2001). Han menar att det kan öka 

genom att ledaren hjälper individerna att förstå visionerna i företaget och pushar dem genom att 

coacha, feedback och vara en förebild. Kotter (1990) beskriver att många organisationer har brist 

på ledarskap. Han menar att en förlamad ledning ofta har för många chefer och för få ledare. Det 

behövs ledarskap för att skapa nya möjligheter och driva förändringsarbeten framåt (Kotter, 

1990). 

 

Ledarskap är inte en individs medfödda karaktärsdag (Horner, 1997). Det som gör en ledare bra 

är hur den anpassar och skapar en miljö kring människan så den känner sig motiverad till arbetet 

samtidigt som ledaren kan leda människan dit den vill (Horner, 1997). Hon menar att en ledare 
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som skapar en bra miljö har möjligheter att påverka och styra medarbetarnas aktiviteter. Kotter 

(1996) menar att med bra medvetenhet och skicklighet kan ledaren undvika problem och skapa 

förbättringar. Han menar att lösningen ligger i att förstå orsakerna i organisationen varför 

förändring behövs, vilket ofta sker genom förändringsprocesser som styrs av ledarskap. 

 

Katzenbach (1998) beskriver roterande ledarskap som självstyrande team. Han menar att alla 

medlemmars ledarskapsförmåga utnyttjas och det kan vara att ledarskapsrollen vandrar mellan 

medlemmarna vid en återkommande uppgift. Med detta roterande ledarskap blir gruppen 

självständig och ansvaret blir allas vilket gör att de kan utföra uppgiften utan att den verkliga 

ledaren närvarar. (Katzenbach, 1998).   

 

3.9.1 Samarbete 

Team beskrivs enligt Bruzelius och Skärvad (2011) som ett antal individer som kompletterar 

varandra och arbetar engagerat i ett gemensamt uppdrag med ett gemensamt ansvar och mål. De 

menar att team används inom organisationer för utveckling, projektarbeten, ledning och kvalitet 

där det arbetar mot ett mål.   

 

Katzenbach (1998) skriver att de finns tre kriterier att uppfylla för att nå bra teamprestationer. 

Dessa kriterier handlar om att gruppen måste ha ömsesidigt ansvar mot resultatet, 

arbetsprodukterna bör vara kollektiva med klart resultatvärde och att grupper bör dela eller rotera 

ledarrollen mellan medlemmarna.  

 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att de finns olika utvecklingsfaser som utgör om 

individerna är en arbetsgrupp eller ett högpresterade team. Detta redogörs i en prestationskurva 

av Katzenbach (Kaufmann och Kaufmann, 2010, p. 330-331).   

Figur 1. Beskriver prestationskurvan för team. 
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Det finns fem steg i prestationskurvan, dessa är: 

 

Arbetsgrupp, att alla arbetar självständigt i gruppen utifrån sina uppgifter, samarbete sker via 

informationsdelning och perspektiv för att den enskilde ska kunna utföra sitt arbete inom sitt 

ansvarsområde.  

 

Pseudoteam, minskar effektiviteten av arbetet medan gruppen utvecklar färdigheter och 

engagemang. Samspelet ser på bekostnad av individernas prestationer.  

 

Potentiellateam, i detta stadium har de inte än utvecklat ett kollektivt ansvar, det finns många av 

dessa team som har kommit halvvägs i organisationen. 

 

Verkliga team, en grupp med kunskaper och färdigheter som kompletterar varandra med ett 

gemensamt syfte, prestationsmål och arbetsmetodik.  

 

Högpresterade team, det är en grupp som uppfyller kraven på ett verkligt team samt att de är 

intresserade av de andra medlemmarnas framgångar och personliga utveckling.  

(Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

  

Genom att arbeta med tydliga och meningsfulla uppgifter som motiverar deltagarna och visar 

tydligt vad som förväntas av dem blir teamet effektivare (Bruzelius och Skärvad, 2011). 

Katzenbach (1998) menar att de finns fem faktorer som teamet måste byggas upp på för att de 

ska kunna nå goda presentationsresultat. Dessa fem faktorer är rätt storlek, syfte och mål, 

variation på rimliga kunskaper och färdigheter, rätt arbetsmetodik och ömsesidigt ansvar i 

gruppen. Bruzelius och Skärvad (2011) har utformat faktorer som hjälper till att skapa effektiva 

team. Ett urval av de mest passande faktorerna har tagits fram vilket är gemensam målbild och 

ansvarstagande, öppen och innehållsrik kommunikation, stödjande ledarskap och att alla 

deltagare har bra presentationer med snabbt agerande och är förändringsvilliga (Bruzelius och 

Skärvad, 2011).    

 

Ringelmann genomförde tester angående gruppers produktivitet år 1913 via 

dragkampsexperiment som fortfarande är aktuella menar Brown (1988). Experimentet handlade 

om förhållandet mellan produktivitet och individerna i gruppen till skillnad från gruppens 

produktivitet som helhet. Experimenten har gett grund till den så kallade Ringelmannseffekten 

som innebär att gruppens resultat försämras vid ökad gruppstorlek gentemot vad som kan 

förväntas enskilt av gruppmedlemmarnas individuella förmåga (Brown, 1988). Vilket betyder att 

när individer är satta i en grupp presterar de inte lika bra som den potentiella prestationen hos 

gruppen (Brown, 1988). 
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3.10 Effektivitet  

Effektivitet i en organisation kan beskrivas som att nå organisationens mål på bästa och 

snabbaste sätt enligt Jacobsen och Thorsvik (2008). De menar att effektivitet är kopplad mellan 

mål och strategier, vilket hänvisar till en traditionell definition av Thompson (1967). 

 

“Graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning”  

(Jacobsen och Thorsvik, 2008, p. 43 ) 

 

Orden effektivitet och produktivitet har en snarlik innebörd och det beskrivs som resurserna för 

att producera en enhet (Jacobsen och Thorsvik, 2008). De menar att i vissa fall kan uttrycket “för 

att vara effektiv måste de vara produktiva” stämma beroende på i vilket sammanhang det ska 

tillämpas. Både effektivitet och produktivitet förbinds med resursutnyttjande vilket leder till 

kostnader.  

3.11 Effektivt möte  

Ett möte definieras enligt Volkema och Niederman (1995) när två eller flera personer samlas i 

syfte att samspela och kommunicera. De menar att möten kan syfta till att åstadkomma flera 

olika mål som att diskutera, informationsutbyte, brainstorming, besluttagande och att utveckla 

handlingsplaner och problemlösningar. Leach et al. (2009); Volkema och Niederman (1995) 

menar att möten kan utföras på flera olika sätt. Effektiviteten av mötet förbättras när en agenda 

används, när tiderna följs, när det finns en ordförande och när mötets innehåll är i huvudfokus 

(Leach, et al., 2009). 

 

Leach et al. (2009) anser att möten blir effektiva när deltagarna tar hänsyn till olika handgrepp. 

Det är viktigt att tänka på mönstret av utformningen hos mötet som exempelvis en agenda som 

hjälper till att hålla mötet inom dess ramar. Enligt Leach et al. (2009) är det viktigt med en 

lämplig möteslokal eftersom de påverkar mötets effektivitet både positivt och negativt. Om 

möteslokalen saknar praktiska lösningar, är bullriga, dåligt belysta och obekväma påverkar detta 

mötesprocessen och minskar effektiviteten vid mötet (Leach, et al., 2009).  

 

Eisenbart et al. (2016) betonar vikten av att schemalägga möten, det främjar utarbetningen av 

informationen och minskning av konflikter som kan uppstå vilket i sin tur påverkar mötets 

effektivitet och det slutliga beslutet. Wincent et al. (2010) anser att regelbundna möten som 

utförs ofta kan förbättra innovationsförmågan hos organisationen genom att öka möjligheten för 

samtycke bland ledningen. Det främjar hanteringen av osäkerhet inom organisationen. Carello et 

al. (2002) menar att effektiviteten av möten inte behöver bero på hur ofta mötena sker, utan de 

kan även bero på hur medlemmarnas beteende är i mötet lika väl som förberedelserna innan, 

uppmärksamheten, deltagandet vid mötena samt uppföljningen efter mötet. 
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Småprat innan mötet kan ge positiva aspekter när samtalen är relaterade till mötet angående 

arbetsfördelning, systematiskt tillvägagångssätt och dagsintresset (Allen, et al., 2014). Småprat 

innan möten kan även öka mötets effektivitet. De menar att småprat skapar en god miljö inför 

möten som främjar komfort och förtroende mot de anställda vilket är mindre utåtriktade. Vilket 

ökar effektiviteten på mötet (Allen, et al., 2014). Al-Musali och Ismail (2015) hävdar att det 

finns ett behov av flera effektiva möten. Genom att använda sig av lämplig och tillräcklig 

information och strategiska frågor ökar mötets effektivitet. De menar att mötena blir bättre 

förberedda då och det blir lättare att vara delaktig och engagerad inom ämnet för deltagarna (Al-

Musali och Ismail, 2015).   

 

När deltagarna är engagerade menar Leach et al (2009) att effektiviteten ökar oavsett hur många 

deltagare mötet har. Högre nivåer av medverkan vid möten ger bättre uppfattningar och 

förståelse kring vad som sker. Vid många deltagare på ett möte finns det större risk att 

engagemanget är lägre, därför krävs det att mötesarrangörer är medvetna om situationen och 

försöker främja deltagarnas engagemang vid stora möten (Leach, et al., 2009).    

 

Assermark och Sörensson (1999) menar att antal personer som deltar i en arbetsgrupp är 

betydande för gruppen och arbetet. De menar att de är otydligt hur många deltagare som bör ingå 

i en grupp eftersom det viktigast i gruppen är att det finns tillräckligt med kompetens. Att 

grupperna varken ska vara för små eller för stora. Däremot har de utifrån deras upptäckter funnit 

att tillräckligt med kompetens bör finnas i en grupp mellan fem till åtta personer. (Assermark och 

Sörensson, 1999).   

3.12 Tavelmöte  

Tavelmötet kan förklaras som ett verktyg för kommunikation och planering som bland annat 

syftar att lyfta goda idéer och förbättringsförslag. Alla i organisationen kan ta del av vad som 

sker på tavelmötena och får därför möjligheten till att vara aktiva i vad som händer (Osono, et 

al., 2008; Bicheno, et al., 2011). Osono et al. (2008); Womack och Jones (1996) förklarar att 

visualisering hjälper till att eliminera barriärer i organisationer och istället skapa en god miljö för 

att hantera problem. Personalen får då en bättre uppsikt av informationen eftersom allt blir 

synligt. 

 

Osono et al. (2008) menar att konceptet tavelmöten kom fram genom att Toyota hade ett för litet 

kontorsutrymme vilket gjorde att de fick sitta tillsammans, vilket resulterade i att det skapades en 

bättre arbetsmiljö, kommunikation och samarbete mellan personalen. Det olika avdelningarna 

fick presentera sig för varandra och blev tvungna att ha en öppen konversation mellan varandra 

vilket ledde till ökat samarbete. För att skapa bättre samarbete och kommunikation satte de även 

upp lappar på väggarna med information angående arbetet så att alla enheter kunde ta del av 

informationen. Lapparna hjälpte personalen att visualisera och gav dem en klarare bild av vad 
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som hände. Toyota började år 2007 att lära ut visualisering i tjänsteföretag med tanken att kunna 

förbättra kundtillfredställelse inom service och försäljning. (Osono, et al., 2008). 

 

Liker (2004) menar att tavelmöten kan vara ett bra verktyg för att gör en process effektiv. Där 

ledarna bör stödja personalen och öka deras motivation för att det ska skapas en positiv känsla. 

Womack och Jones (1996) anser att tavelmöten bör ha en ledningsfilosofi för att ha ett syfte för 

organisationen, utan ett syfte saknar de betydelse och det finns inget mål med att personalen ska 

arbetar med förändringar. Enligt Bicheno et al. (2011) bör det upprätthålla ett intresse inför 

tavelmöte genom att tidigare förslag och idéer hanteras snabbt för att inte bli liggandes för länge. 

Om hanteringen inte sköts finns risken att diskussioner och medverkan av de anställda avtar och 

mötet förblir som ett informationsmöte av mötesledaren (Bicheno, et al., 2011).  

3.13 Hinder vid förändringsarbeten  

Effekten av Lean kan vara både positiv och negativ hos personalen då det påverkar arbetsmiljön, 

de anställdas hälsa och mående vid arbetet. Det är viktigt att inse hur effekten av Lean kan 

påverkar människor och vilka konsekvenser som kan uppstå menar Hasle et al. (2012). Lean är 

mer än en tillverkningsmetod, det är ett sätt att tänka vilket kan leda till en ökad effektivitet och 

minskning av slöseri. Hasle et al. (2012) menar att Lean som tillverkningsmetod har orsakat 

svinn när kraven på resultat har varit höga. Lean har skapat mer positiva effekt bland de anställda 

när de fick vara involverade i införandet av Lean medan det har gett motsatt effekt där de 

anställda inte fick vara med (Hasle et al., 2012). 

 

Vid implementering av Lean behöver företaget skapa en förståelse till varför implementering är 

nödvändigt (Rother, 2010). Han menar att anlita konsulter inte alltid är det optimala. Konsulter 

hittar problemen åt företaget och utbildar de anställda enbart mot Lean-verktyget istället för att 

lära ut den bakomliggande filosofin. Sedan när konsulterna lämnar företaget kan de anställda inte 

tillämpa Lean på ett bra sätt eftersom de bara förstår verktygen och inte filosofin (Rother, 2010). 

Liker (2009) menar att fokus ofta hamnar på verktygslådan vid implementering av Lean istället 

för konceptet som helhet, de hindrar implementeringen.  

 

Företagen fokuserar ofta på fel aspekter, det lägger fokusen på de synliga aspekterna som teknik 

och verktyg, vilket leder till att människorna som får dem att fungerar försummas menar Rother 

(2010). Ledningen och hur ledarna agerar genom att ge stöd, engagemang och motivation till de 

anställda är en faktor som spelar in vid lyckad implementering av Lean. Samspelet av kulturen i 

organisationen gör Lean-verktygen genomförbara samt arbetet med ständiga förbättringar 

(Rother, 2010). 

 

Enligt Rother (2010) är det ledningen som gör bestämmelser i företag vid implementering av nya 

koncept, det är även ledningen som utformar hur resultatet ska bli. Rother (2010) menar att vid 

en lyckad implementering bör ledningen och seniora ledare vara högst aktiva, de måste arbeta 
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med Lean innan de kan överföra det vidare till resterande personal i organisationen. Ledningen 

och seniora ledare måste alltså förstå vad det innebär för att kunna lära ut och träna andra 

(Rother, 2010). Liker (2009); Rother (2010) menar att organisationen behöver förändra 

företagskulturen för att Lean ska fungera. Liker (2009, p. 340-341) har skapat fem punkter kring 

genomförandet av förändring i redan etablerade företagskulturer.  

 

1. Börja uppifrån - det är möjligt att företagets ledning måste ommöbleras  

2. Engagera de anställda nerifrån och uppåt  

3. Låt mellanchefer få sälja in förändringen  

4. Det tar tid att utveckla människor som verkligen förstår och lever enligt filosofin  

5. På en svårighetsskala är det “extremt svårt”  

 

Vid implementering av Lean har Liker (2009, p. 341- 342) tagit fram tre frågor till 

organisationen som visar om de är redo för konceptet Lean och de kulturella 

organisationsförändringar som sker. Om svaren på frågorna blir ja har företaget möjlighet att 

lyckas med Lean medan om svaret är nej handlar det om kortsiktiga åtgärder genom att endast 

tillämpa några verktyg och inte helheten av Lean. 

 

1. Är företagets högsta chefer engagerade i en långsiktig vision att öka värdet för kunden 

och samhället i stort? Det ska inte handla om kortsiktiga vinster. 

2. Är företagets högsta chefer engagerade i att utveckla och involvera sina anställda och 

partners? Personalen ska inte bara ses som arbetskraft utan som en resurs vilket gör att 

den kan frigöras när minskning behövs utföras.  

3. Kommer det att finnas kontinuitet i företagsledningens filosofi? Kan företaget 

kontinuerligt hålla samma linje inom företaget långsiktigt även fast ledningen förändras.  

Kotter (1996) menar att de är svårt med förändringar inom organisationer och att det kan uppstå 

problem för anställda i processen vid förändringar. Han har skapat åtta utvecklingsgångar som 

krävs vid förändringar och som främjar individen i processen. 

 

 Skapa en känsla för förändringen – det görs genom att undersöka marknaden och dess 

konkurrens samt igenkänna och diskutera tänkbara kriser och möjligheter.  

 Skapa en informativ samverkan – generera en grupp med individer som har makt nog att 

åstadkomma förändringar samt att engagera gruppen.  

 Utveckla visioner och strategier – generera en vision som hjälper att styra 

förändringsarbetet och utveckla strategier för att uppnå visionerna.  

 Kommunicera visionen - vara tydlig med att förmedla de nya visionerna och 

strategierna.  

 Bevilja handlingar – inspirera och uppmuntra till risktagning och icke – traditionella 

idéer och handlingar.  
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 Generera vinst på kort tid – Synliggör resultatet av förbättringar och skapa företeelser 

för förbättringarna. Belöna den delaktiga personalen inom förbättringarna.  

 Säkerställ förbättringarna och fortsätt förändra – Generera ökad trovärdighet mot att 

förändra system, strykturer och policys. Utbilda, främja eller anställ personal som kan 

implementera och göra visionen genomförbar. Nya projekt, teman och förändringar för 

att stärka processen.  

 Sammanbind nya sätt i kulturen – markera sambandet mellan de gamla och nya 

arbetssätten med organisationens framgångar. Ledarskapsutveckling och planeringar för 

att lyckas uppnå framgång med det nya arbetssättet.  
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4. Resultat  
I resultatet kommer fallföretaget Länsförsäkringar Gävlebog att redovisas med bakgrundsfakta 

om företaget och sammanställningar från de undersökningar som genomförts.  

4.1 Företagsbeskrivning  

På Länsförsäkringars hemsida beskrivs Länsförsäkringar Gävleborg som ett av 23 länsbolag 

inom Länsförsäkringar koncern. De 23 självständiga länsbolagen samarbetar med varandra, de 

har dock egna produkter och tjänster inom de olika länen. Varje länsbolag ägs av sina 

sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan, för att vara nära sina 

kunder.  

 

Länsförsäkringar Gävleborg har sin historia i Gefleborgs Läns Brandstodsbolag som bildades år 

1852. Bolaget bildades av bönderna för att hjälpas åt att ersätta stora skador som kunde inträffa 

på gårdarna. Något som den enskilde bonden inte kunde utan de andra böndernas hjälp.  

 

År 1882 bröts Gästriklandsbönder sig loss och bildar ett eget bolag med namnet Gestriklands 

Brandstodsbolag. År 1969 beslutar sig Länsförsäkringsgruppen om en gemensam symbol, den 

röd-blå-vita fyrkanten. Som än idag symboliserar Länsförsäkringar. 

 

Företaget är än idag helt kundägt, vilket i praktiken betyder att du som kund är med och 

bestämmer hur företaget ska styras. Genom detta kan företaget undgå andra ekonomiska 

intressen. Länsförsäkringar Gävleborg har sedan starten 1852 försäkrat hus och hem, bilar och 

båtar, människor, lantbruk, företag och föreningar. År 1996 startade även Länsförsäkringar en 

bankverksamhet för privatpersoner som under åren tilldelas pris för bland annat Sveriges mest 

nöjda kunder 2015 inom bank för privatpersoner. 

 

Länsförsäkringar Gävleborg har som värdegrund att vara nära kund i både plats och tanke. De 

har kontor i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken och huvudkontoret finns i 

Gävle. Länsförsäkringar Gävleborg har sedan start en etablerad försäkringshistoria och arbetar 

idag för att skapa samma framgång i sin bankverksamhet. (Länsförsäkringar, 2016). 

4.2 Organisationsstruktur  

På Länsförsäkringar Gävleborgs hemsida beskriver organisationen att de bygger sina 

sakförsäkringskunder som en del av grundstrukturen. Av ägarna väljs fullmäktige ut utifrån den 

geografiska indelningen som finns i kommunerna. Omröstning till fullmäktige är offentligt och 

alla försäkringstagare har möjlighet att närvara vid omröstningen. I varje kommun väljs en 

fullmäktigeledamot ut på varje 4000-tals kund och har som minimum minst en i varje kommun. 

Fullmäktigeledamöter har som uppgift att utse en styrelse. Länsförsäkringar Gävleborgs styrelse 

har ansvar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för organisation och förvaltning. Styrelsen ska 
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också handlägga och beslutsfatta med frågor av väsentlig betydelse och övergripande natur 

rörande verksamheten. (Länsförsäkringar, 2016). 

 

Länsförsäkringar Gävleborg har format en ledning utav kontorschefer och ansvariga inom 

huvudämnet försäkring, bank och IT. Företaget har sex stycken kontor utspridda inom länet med 

respektive kontorschef, se bilaga 3, för översiktig kartläggning om organisationsstrukturen med 

fokus på Gävleborgs huvudkontor.  

 

Gävlekontoret har flera enheter verksamma under samma tak. Här är bland annat företagets 

ledning, skador, privatrådgivare och företag. Kundservice är stationerad på huvudkontoret och 

hjälper kunder via telefon runt om i länet med frågor rörande privatförsäkring och bank. 

(Länsförsäkringar, 2016). 

4.3 Styrningsmodell 

Efter ett samtal med personal på HR- avdelningen på Länsförsäkringar Gävleborg 

sammanfattades samtalet och styrningsmodellen. Styrningsmodellen belyser tre områden, det 

visionära, det strategiska och det operativa arbetet. Det visionära arbetet ska besvara frågan 

varför, och motsvarar företagets vision. Visionen, ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar 

tillväxt, har skapats av styrelsen som genom visionen sätter den övergripande ramen för hur 

företaget ska arbeta. Genom det strategiska arbetet har ledningen möjlighet att genom mål och 

strategier uppfylla styrelsens visionära arbeten. Det strategiska arbetet svarar på frågorna vad, 

hur och när, vilket förekommer i företagets affärsplan. 

 

 

 

 Visionära arbetet Strategiska arbetet  Operativa arbetet  

ETT TRYGGT OCH 

ATTRAKTIVT 

GÄVLEBORG I 

HÅLLBAR 

TILLVÄXT 

MÅL OCH 

STRATEGI 

LF GÄVLEBORG 

AFFÄRSPLAN 

 

Figur 2, 

Organisationss

truktur 

LF GÄVLEBORG 

MIN AFFÄRSPLAN 

 

TAVELMÖTE 

RAK ARBETSMÖTE 

AFFÄRSPLAN 

ENHETEN 

Figur 2, Visar en överskådlig bild av styrningsmodellen 
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För att uppnå företagets strategiska arbete ska det genom operativa arbeten skapa affärsplaner för 

respektive enhet. Inom enheten skapas personliga affärsplaner för att sätta upp personliga mål 

och utvecklingsplaner. Tavelmöten används inom enheterna för att lyfta problem och 

förbättringsförslag som ska underlätta det dagliga arbetet. Framkommer det något 

förbättringsförslag i tavelmötet rapporteras detta i ett system vid namnet C2 för att synliggöra 

den aktuella informationen kring förslagen. Arbetsmöten samordnas för att hitta lösningar på 

problemet. I C2 fastslås det en person som har huvudansvaret för att problemet får en lösning 

och att denna lösning genomförs i praktiken. Det behöver inte vara den som uppmärksammat 

problemet som står som ansvarig. C2 är ett system för att följa upp förbättringar och hinder som 

framkommit i tavelmötet. C2 systemet används för att registrera och sortera de 

förbättringsförslag som uppkommit i tavelmötet. Vid en ny registrering i C2 följs personen med 

huvudansvaret genom en arbetsstruktur som även gör det enkelt för andra att se vilket stadium de 

är i förbättringsarbetet, exempelvis om det är på planeringsnivå eller vid ett utförande.  

 

Genom RAK-samtal, Resultat, Aktivitet och Kvalitet- samtal, hjälper den ansvarige chefen de 

anställda att följa sin personliga affärsplan för att uppnå förväntade mål. Inför ett samtal får den 

anställde beskriva genom resultat vart i förhållande till sitt satta mål den presterat den gångna 

veckan och i aktivitet förklara vilka aktiviteter som gjort att de har eller inte har uppnått målen. I 

kvalitet beskrivs vad som ska göras för att fortsätta på samma sätt eller vilka aktiviteter som ska 

utövas för att nå ett högre resultat. Dessa tre skrivs ned inför samtalet så att ansvarig chef har 

möjlighet att förbereda samtalet. Det är inte meningen att den ansvarige chefen ska föra samtalet, 

det är den anställdes tid för att återberätta den gångna veckan. RAK-samtal sker enligt uppgift 

med individen varannan vecka i ett fysiskt möte med ansvarig chef.  

4.4 Tavelmöten  

Tavelmöten implementerades i mars 2014 på Länsförsäkringar Gävleborg med tanken att 

effektivisera arbetet kring ständiga förbättringar. Informationen om tavelmöten kommer från 

Länsförsäkringar Gävleborgs styrdokument gällande tavelmöten. Från början var tavlorna 

fysiska och personalen använde sig utav utskrivna papper och post it- lappar. Idag är tavlorna 

digitala och tillgängliga för alla gruppmedlemmar. Det är möjligt för alla medlemmar att ändra 

och lägga till information inför mötet. Ett tavelmöte ska pågå mellan 10 - 15 minuter enligt deras 

styrdokument. 

 

Riktlinjerna som tagits fram av ledningen för tavelmötena på Länsförsäkringar Gävlebog är: 

 Tavelmöte ska utföras en gång per vecka. 

 Tavlan har ett gemensamt format för hela företaget. 

 Rollerna inför tavelmöten varieras från gång till gång och fördelas innan varje påbörjat 

tavelmöte. 
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Genom att tagit del av materialet som användes vid implementeringen framkom det att alla 

enheter har samma utformning av tavelmöte. Med en likvärdig bas i tavlan med förutsättningar 

för olika informationsflöden beroende på vilken enhet som tillämpar verktyget. 

 

På tavlan syns åtta olika områden, affärsplan och nyckeltal där information kring visioner och 

mål syns. Processer visar på vilket arbetssätt som enheten ska förhålla sig till. Team består av 

deltagarna i enheten, agendan är det program som enheterna utgår ifrån vid varje möte. Roller 

består av tavelledare, tavelcoach och observatör som fördelas ut i början på varje möte. 

Tavelledaren håller i mötet och driver det framåt. Tavelcoachen hjälper deltagarna praktiskt 

under mötet med att vara en hjälpande hand. Observatörens uppgift var att ge feedback efter 

avslutat möte för att direkt kunna göra en återkoppling. I prioriteringsmodellen framkommer det 

som ska förbättras och i prioriterade aktiviteter står det som håller på att förbättras. 

Förbättringsförslagen är de nya idéerna som har gått vidare för att diskuteras och möjligtvis bli 

prioriterade.  

 

Figur 3, Strukturen på den digitala tavlan Figur 4, Exempel på en använd tavla som hämtats 

från en enhet på Länsförsäkringar Gävleborg. 

Figur 5, Visar tavelmötets agenda som ska följas under mötets gång.  
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På Länsförsäkringar Gävleborg ska tavelmötet utföras på liknade sätt i alla enheter enligt 

styrdokumentet. Enligt agendan, som används, utförs tavelmötet med att först ha samling vid 

tavlan. Grunderna inför samlingen är att alla ska komma i tid och tavlan ska vara uppdaterad för 

veckans möte. Rollerna inför tavelmötet fördelas på plats. Det ska tillsättas en tavelledare, 

tavelcoach och observatör som iakttar gruppens gemensamma förmåga med feedback i slutet av 

mötet.  

 

Därefter genomgår aktivitetsstatus och mål för enheten där de checkar av om aktiviteterna följer 

den utsatta planeringen och om deadlines följs. Efter det reflekterar deltagarna vad som har hänt, 

där tre stödfrågor kan besvaras för att se om enheten följer mönstret och är i rätt riktning:  

 

 Hur tycker vi att förbättringsarbetet fungerar? 

 Har vi rätt fokus på förbättringsförslag och aktiviteter?  

 Vilka typer av förslag och aktiviteter är viktigast att vi tar upp under våra tavelmöten?  

 

Punkten åtgärda kommer näst på agendan som beskriver vad som har framkommit under 

tavelmötet. Det kan röra sig om ändring av ansvar kring någon av aktiviteterna eller ändring av 

något förslag eller aktivitet. Behöver det extra hjälp med att få igång befintliga förslag och 

aktivitet behövs det omprioriteras bland förlagen och aktiviteterna.  

 

Deltagarna diskuterar förslag och idéer där de pratar om nya idéer på tavlan eller om det har 

identifierats nya idéer under mötet. Därefter undersöker de hur idén skulle kunna genomföras 

och vem som är mest lämplig att driva denna aktivitet. Nästa steg på agendan är att skriva upp 

förslag, exempelvis om idén som framkommit bör lyftas fram som ett förslag. Det skrivs upp nya 

idéer och förslag på tavlan och det utförs en genomgång av nyinkomna idéer där 

problemlösningar diskuteras med förslag till åtgärder.    

 

Näst sista steget på agendan är att prioritera förslagen som framkommit. Förslagen ska prioriteras 

efter effekt och genomförbarhet. Frågeställningar om det finns möjlighet att genomföra en 

aktivitet nu eller om förslaget får vänta tills de pågående aktiviteterna har avslutats. De ser över 

förslagen och om prioriteringen behöver korrigeras, kan det eventuellt ha uppkommit ett nytt 

förlag som bör prioriteras högre.  

Figur 6, Visar hur prioriteringsmodell ser ut i grunden. 



- 34 - 

 

Sista delen på agendan är att uppdatera tavlan, där ingår det säkerställning av att alla aktiviteter 

blir uppdaterade enligt gruppens beslut. Observatören informerar gruppen angående sina 

iakttagelser och reflektioner kring gruppens gemensamma förmåga. Sedan uppdateras 

förbättringsförslagen i C2 där systemet kopplar information från en excelfil som aktiviteter 

hanteras och sparas i.  

 

För att tavelmötet ska vara effektivt och lyckas ha bra kvalitet enligt Länsförsäkringar Gävleborg 

har de utformat 11 punkter som bör iakttas av alla deltagare vid genomförande av tavelmöte.  

 

 Vara så konkreta som möjligt med förbättringsförslagen. 

 Bryt ner förslagen i aktiviteter som är genomförbara på kort tid, helst inom en till två 

veckor. 

 Om de kör fast, pausa förlaget och gå vidare. 

 Se till att alltid ha några vilande förslag som kan plockas upp. 

 Tumregel - inte mer än 10 - 12 pågående aktiviteter . 

 Gå igenom processen för att väcka idéer kring vad som fungerar bra och inte. 

 Vad läggs mest tid på?  

 Finns det flaskhalsar i processen?  

 Gå igenom LFG (Länsförsäkringar Gävleborg) boken för inspiration. 

 Hur ligger de till gentemot målen? 

 Kan det göras något för att förbättra måluppfyllnaden? 

 Delta på andra gruppers tavelmöten för att bli inspirerad. 

 Ta hjälp av en förbättringscoach. 

 Var lyhörd, vad pratar kollegorna om i fikarummet.  

 

4.4.1 Implementering av tavelmöten  

Efter samtal med implementeringsansvarige framkom det att tavelmöten på Länsförsäkringar 

Gävleborg implementerades i mars 2014. Syftet var att processutveckla genom ständiga 

förbättringar. Om organisationen ska utvecklas och hantera högre mål och ökad effektivitet krävs 

det en process som ständigt förbättras. Företaget hade sedan tidigare använd sig utav en 

förslagslåda, där personalen fick skriva ned problem eller förbättringsförslag och lägga i lådan.  

 

Vid införandet av tavelmöten tog Länsförsäkringar Gävleborg extern hjälp av konsulter som 

implementerade tavelmöten under tre månader. De utbildade ledningen om verktyget och hur det 

används i praktiken. De hjälpte Länsförsäkringar Gävleborg att upprätthålla schema på när 

tavelmöten bör äga rum. Efter att konsulterna skapat en teoretisk förståelse närvarande de under 

tavelmöten för att guida och hjälpa enheterna att använda verktyget rätt praktiskt.  
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Vid införande av tavelmötet var tavlan fysisk genom en whight board. Med hjälp utav post it- 

lappar kunde förslag eller förbättringar som var kopplade till enhetens process och arbetsgång 

sättas upp på tavlan. Vid genomförandet av tavelmötet skapades roller som tavelledare, 

tavelcoach, observatör med olika syften till att behålla fokus på att utföra tavelmöten på ett 

optimalt sätt. 

 

Övergången mellan fysiska tavlor till digitala tavlor skedde drygt ett år efter införandet. Tavlorna 

ändrade inte bara form från whight board till en digital tavla utan skapade också utrymme för 

“våra utmaningar”. Detta gjorde att anställda kopplade till en enhet fick möjlighet att påpeka 

problem eller förbättringsförslag som rörde andra enheter eller företaget i stort. Detta är något de 

använder i dagens läge.  

 

Avdelningschefer och säljchefer är implementeringsansvariga i sin enhet för ett arbete mot 

ständiga förbättringar där tavelmöte, coaching i förbättringsarbete och hantering av förslag ingår 

i rollen. Medarbetarna är också involverade i förbättringsarbetet där de menar att förbättringar 

ingår i det dagliga arbetet och att hela arbetet i slutändan drivs av individer vilket gör att de är 

dem som skapar företeelserna i företaget.  Informationen för implementeringen av tavelmöte 

kommer från intervjuer.  

4.5 Övriga möten  

På Länsförsäkringar Gävleborg utförs det olika sorters möten dagligen. Här beskrivs möten som 

sker mellan personal och inom enheter och utesluter verksamhetens mötesformer med kunder. 

Möten mellan personal kan vara bokade långt i förväg, ske kontinuerlig eller spontant i vardagen. 

Informationen kring Länsförsäkringar Gävleborgs mötesformer har uppkommit genom intervjuer 

och dokument.  

 

4.5.1 Veckomöten  

Varje enhet inom Länsförsäkringar Gävleborg har veckomöten som sker en gång i veckan i syfte 

för informationsdelning och erfarenhetsutbyte. På mötena informeras det om kommande 

utmaningar samt bra prestationer av medarbetarna lyfts fram. Tavelmötet sker som en integrerad 

händelse i veckomötet och brukar ofta ta plats i början av mötet. Resterande tid används för att 

väcka frågor kring arbetssätt och schemaläggning, vad som fungerat och det som fungerar sämre 

inom enheten. Här kan fall tas upp för att diskutera hur handläggare emellan skulle hanterat 

ärenden för att skapa samsyn och dela erfarenheter med varandra. Här deltar alla anställda som 

jobbar på enheten och mötet är schemalagt en timme. 

 

4.5.2 Arbetsmöten  

Vid ett tavelmöte fastslås det problem som kan behöva diskuteras med fler berörda än de som 

påpekat problemet. Då bokas ett arbetsmöte in med berörda personer, där syftet är att hitta en 

lösning och i praktiken genomföra det förbättringsförslaget. Dessa arbetsmöten kan vara av 
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varierande längd och omfattning beroende på problemets komplexitet. Deltagarna i ett 

arbetsmöte varierar kraftigt då det är berörd personal som blir kallad till ett arbetsmöte.  

 

Exempelvis om en utmaning eller ett problem uppmärksammas i ett tavelmöte angående 

sophanteringen bör deltagarna som medverkar i arbetsmötet vara personer som faktiskt kan 

påverka problemet i praktiken som städansvarige, vaktmästare och i detta fall även den som 

belyste problemet. Tillsammans kan det forma en lösning på problemet och genomföra den i 

praktiken.  

4.6 Ledarskapet på Länsförsäkringar Gävleborg  

På Länsförsäkringar Gävleborg använder de sig av coachande ledarskap för att motivera och leda 

de anställda. Coachning innebär att lära sig inspirera människor för att kunna nå nya mål och 

framgångar. Länsförsäkringar Gävleborg menar att när de anställda blir sedda, får bekräftelser 

och ta ansvar växer människan och presterar bättre förklarar implementeringsansvarige för 

tavelmöten.  

 

På Länsförsäkringar Gävleborg arbetar de med att anställda ska få tillit till sina ledare och att 

ledarna ska få tillit hos de anställda. De anställda ska har tillräckligt med resurser för att lösa och 

utföra arbetsuppgifterna. Genom det skapas kompetenta och självgående medarbetare på 

företaget. Ledarna på Länsförsäkringar Gävleborg använder sig av olika styrningsmetoder för att 

kunna vara den coachande ledaren för medarbetarna i vardagen.  

4.7 Internkommunikation  

Länsförsäkringar Gävleborg använder sig av en gemensam plattform, som benämns Länet 

Gävleborg, för samlad information kring nyheter och händelser som berör anställda menar en 

delaktig i arbetet kring internkommunikationen. Länet är en hemsida där personal kan hämta 

information om nyheter, vad som händer i organisationen, lediga tjänster och direktlänkar till 

andra plattformer som C2 eller Länsman, en dokumenttjänst för samtliga dokument. Det är upp 

till individen på företaget att aktivt gå in och ta del av informationen.  

 

Länet Gävleborg är uppbyggd av en startsida där du kan klicka dig vidare till kategorier som 

kundmöte, arbetsstöd, bolaget och medarbetaren. Inom dessa kategorier har den anställde 

möjligheten att hitta rutinhandböcker exempelvis inom privat, företag och lantbruk. Inom 

kategorin medarbetaren kan den anställde se kompetensutveckling, lönerapportering och 

föreningar som verkar inom bolaget. 

 

Länet Gävleborg är en gemensam plattform som används för att nå ut till hela bolaget snabbt och 

har möjligheten till att nå alla. Berörs inte hela bolaget av informationen läggs den inte heller 

upp via Länet Gävleborg utan skickas via mail till berörda personer.  
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Mail är ett internkommunikationsmedel på Länsförsäkringar, ofta i from av gruppmail. På detta 

vis kan informationen som inte berör hela bolaget kunna nås ut till en större grupp anställda. På 

Länsförsäkringar använder de sig även av Lync, som ett komplement till mail. Detta är en 

chattfunktion som används som ett kommunikationsverktyg i syfte till interna snabbmeddelanden 

och samtal. Detta används av medarbetare för att snabbt kunna prata med varandra utan att 

fysiskt träffas. Lync ger en möjligheten till att se om personen är vid datorn, har ett bokat möte 

eller varit inaktiv i arbetet.  

4.8 Intervjusammanställning  

Här presenteras en sammanställning av de intervjuer som gjorts med de anställda på 

Länsförsäkringar Gävleborg. 

 

En anställd beskriver sin enhet som glad och rolig med högt i tak och fortsätter att förklara 

enheten som strukturerad och drivande. Respondenten förklarar att det är andra i enheten som 

driver frågor framåt. Vid frågan om arbetssättet vid problemlösning tvekar inte respondenten och 

förklarar att de ibland kan bli för byråkratiskt när beslutfattningen ska ske, då möte på möte 

bokas för diskussion. Här önskar respondenten att sin chef skulle kunna avbryta och bestämma 

oftare. 

 

En anställd menar att det kan vara lite dålig kommunikation i enheten och att de ibland inte vet 

vad som har blivit sagt och vad andra gör för något. En annan anställd menar att alla är trevliga 

och hjälpsamma i enheten fast det kan nog ligga mer under ytan än vad som visas, att alla inte 

kommer så bra överrens som de ser ut. En tredje respondent beskriver att samarbetet fungerar 

jättebra, däremot har det inte samma syn på händelser och det finns avsaknad av respekt på att de 

har olika arbetsuppgifter. De är samspelta och öppna i gruppen överlag vilket respondenten 

menar är bra. En annan anställd menar att de har roligt och att de ibland kan bli lite arga på 

varandra, fast det gör inget för att de känner varandra bra och är en tajt grupp.  

 

En annan anställd berättar att sin enhet är drivande och hungrig på att lära sig nya saker. 

Respondenten beskriver att enheten har stor frihet att lösa problem och ett stort ansvar ligger på 

individen att söka information. En annan respondent menar att enhetens arbete påverkas av 

vilken dag i veckan det är. Den anställde menar att enheten är styrd av kundflödet och de flesta 

gärna kontaktar företaget under samma tid på veckan.  

 

En respondent menar att arbetsinsatsen och prestationer i gruppen är till och från, den menar att 

ibland känns de som att den får dra det tunga lasset och undrar vad de andra gör för något. En 

annan anställd säger att de tycker att de fungerar bra och att de kan vara lite högre tryck under 

vissa dagar. Det brukar fungera bra så länge de följer schemat.  
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Respondenten förklarar att de tycker att de har ett bra samarbete på sin enhet. Däremot har 

respondenten svårt att ge beröm till sina kollegor. Det brukar en annan göra säger respondenten 

och skrattar. En annan respondent menar att samarbetet är bra eftersom alla respekterar varandras 

åsikter, idéer och att alla vill framåt samt att de gör ett bra jobb. Respondenten menar att den 

brukar berömma sina kollegor och att den är tydlig med det, så att de når fram till kollegorna. 

 

En anställd beskriver att tidigare arbetsplatser har framkallat söndagsångest och att 

Länsförsäkringar Gävleborg istället bara skapar glädje. En annan respondent beskriver känslan 

att gå till jobbet som roligt och lärorikt. En anställd menar att det är just glädjen personalen 

emellan och möjligheten till utveckling som bidrar till att känslan för att gå till jobbet känns 

roligt. En fjärde anställd menar att de är blandade känslor att gå till jobbet. Den menar att 

Länsförsäkringar Gävleborg som arbetsplats är bra dock finns det andra utmaningar som är mer 

lockande. En anställd säger att de tycker de är roligt att gå till jobbet och att de trivs bra med 

folket och lokalerna.  

 

En anställd svarade snabbt på frågan om ens funktion hade betydelse för företaget och att det 

hade den. En annan anställd svarar ”ja det hoppas jag” medan en annan respondent svarar med 

”ja, det är så klart”. Överlag säger de anställda att deras funktion har en betydelse fast vissa är 

lite tveksamma i början.  

 

Synen på vad ett effektivt möte är definierades snarlikt fast gav sig uttryck i olika förklaringar. 

En menar att ett effektivt möte är när de hinner det som är tänkt inför ett möte. En annan menar 

att de är när punkterna betas av under mötets gång medan en tredje förklarade ett effektivt möte 

som saklig och att de genomför agendan som är satt inför ett möte. En anställd menar att ett 

effektivt möte enbart kan konstateras efter avslutat möte, att de hållit sig till agendan och hållit 

sig på banan genom hela mötet.  

 

En respondent förklarar effektivt möte som ”inte så att de behöver gå fort, men att man får med 

allt och hinner slutföra de sakerna som man hade behövt gå igenom under mötena”. En annan 

respondent har lite svårt för att förklara vad ett effektivt möte är, den säger att den inte gillar 

möten och tycker att de är bra när det är kort och när det finns något vettigt att säga annars är det 

onödigt.  

 

Synsättet på vem som har den viktigaste rollen inom ett tavelmöte var lika mellan många 

anställda, att det är alla deltagare. En anställd säger att ”om inte alla är delaktiga då blir det ju 

ingenting” och fortsätter med att den tycker att de är allas uppgift att ett tavelmöte blir av. En 

annan anställd menar att de är chefen som har den viktigaste rollen i tavelmötet eftersom att den 

anser att de är chefens uppdrag att kommunicera ut vad som är nytt och vara med att föra 

diskussionerna. Den anställde menar också att de är chefens ansvar över att tavelmötet blir av. 

En annan respondent menar att den viktigaste rollen är den som håller i mötet och den som 
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observerade, respondenten menar att vid implementeringen hade de observatörer vid tavelmötet 

och att det var bra.  

 

Vid frågan om vad ett tavelmöte är svarade respondenterna varierande. En anställd besvarade 

frågan med, 

“ja man skriver frågor man har, sätter upp dom och går igenom dom. Jag vet inte. Sen sållar 

man ut om det är ett problem eller om vi ska vidare någon stans eller sådär“ 

 

Medan en annan anställd besvarade frågan följande,  

“ jag är så dålig på det här, de är ju för att man ska kunna köra snabba puckar, man får en idé 

så tar man upp det för att vi på något sätt ska komma vidare och lösa det. ” 

 

En tredje anställd beskrev tavelmötet enligt följande,  

“Det är ett effektivare sätt att genomföra sina förbättringsförslag, komma på en fråga, upp på 

tavlan. Inga långa utläggningar utan mer rakt på sak och snabba avslut”  

 

En fjärde beskriver tavelmöten enligt,  

”Ett effektivare sätt att genomföra sina förbättringsförslag” 

 

De fanns svårigheter att sätta ord på vad tavelmöten är och arbetsgången kring hur verktyget 

används. En anställd menar att det inte förstod sig på tavelmöten, personen känner att de var ett 

ytterligare moment som var tvunget att utföras på arbetet. En anställd menar att det är mycket 

prat om ständiga förbättringar och arbeten kring tavelmöten fast processen för förändringar är 

långsam och att det inte händer så mycket. En annan anställd säger att det är ett enkelt sätt att ha 

möte på och att de är en enkel struktur att följa. En respondent menar att de inte behöver ha långa 

utläggningar vid tavelmöte och att de är därför de är bra, det är smidigt och skarpt.  

 

En anställd beskriver att deras tavelmöten går till genom att en har med sig dator och startar upp 

den digitala tavlan, sedan väljer de vilken som ska leda tavelmötet. Respondenten lägger till att 

den kan tycka de skulle vara skönt om en och samma kunde hålla i tavelmöten, den säger också 

att de själva inte har hållit i ett tavelmöte än. Sedan förklarar den att de går igenom C2 och om de 

är några C2 som är fixade eller om de ska läggas till. Den anställde säger att de har tavelmöten 

varje vecka. En annan förklarar de på likande sätt att de ska gå igenom agendan och se om det 

finns några åtgärden som kan tas bort dock har de inte tavelmöten varje vecka.   

 

En annan anställd förklara i praktiken hur de går tillväga med deras tavelmöten, respondenten 

berättar att de samlas först vid tavlan, går igenom status på de förbättringsförslag de har, sedan 

tittar de efter om de har några nya förslag. Därefter prioriterar de vad som de anser är viktigast 

och om det är något som de ska fortsätta med lägger de in det i C2. Respondenten berättar att de 

utför tavelmöten varje vecka.  
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4.9 Observationssammanställning  

Här redovisas en sammanställning av de observationerna som har utförts på Länsförsäkringar 

Gävleborg.  

 

Observationerna på tavelmötena från de olika enheterna skiljer sig från varandra vilket kan bero 

på flera aspekter. Det är olika många anställda i enheterna med en variation på 20 stycken, den 

enheten som var minst bestod av två personer och den som var störst bestod av 22 stycken. Tiden 

som utspelar sig vid tavelmötena varierar mellan gång till gång och enhet till enhet, ett tavelmöte 

tog 18 minuter medan ett annat tog sju minuter.  

 

Småprat innan tavelmötet sker vid alla observationer som har utförts. Vid en observation frågade 

chefen om de hade haft en bra helg och hur de mådde, i den enheten var det få anställda. 

Småpratet är detsamma i alla enheter och handlar främst om vad som händer och sker på arbetet, 

frågor kring arbetet, avstämningar i arbetet, skämt och personliga ting. I enheterna är grupperna 

avslappnade och bekväma med varandra vid småpratet. Vid observationerna har det visat sig att 

vissa arbetar med sina datorer på mötesplatsen innan mötet och därför inte varit aktiva i 

småpratet. Det har även varit deltagare som inte småpratat eller gjort något specifikt innan mötet, 

fast majoriteten har varit delaktiga i småprat.  

 

När tavelmötet börjar har vissa enheter policyn att ställa sig upp kring tavlan när det genomför 

tavelmötet medan andra enheter sitter ner vid tavelmötet. På alla observationer har enheterna 

utgått från en agenda som de har gemensamt. Observationerna visar att tavelmötena genomförs i 

samma form på enheterna fast med olikt utfall. De olika enheterna följer agendan på liknade sätt 

med att först samlas kring tavlan, sedan en genomgång av pågående aktiviteter som de har 

kommit fram till under tidigare möten och vidare kring agendan med de olika delarna.  

 

Observationerna visar att det är olika från gång till gång hur mycket de har att ta itu med på 

tavelmötena. I vissa enheter går de laget runt och frågar om de finns nya idéer som de ska sätta 

som utmaningar för att sedan arbeta vidare med det till nästa möte. Vid observationerna kom det 

fram att rollerna observatör och tavelcoach var borttagna och endast tavelledaren var kvar.  

  

Vid observationer där det har varit färre deltagare i enheterna har det visat sig att alla har varit 

mer delaktiga i diskussionerna. När det har varit många deltagare har inte alla ens varit delaktiga 

i diskussionerna. Vid en observation när deltagarna var många skedde småprat kring oberörda 

ämnen medan de ledde tavelmötet. Det har även hänt att vissa har arbetet med annat på sina 

datorer vid utförandet av tavelmötet.  

 

Vid en observation framkom det att vissa anställda inte visste hur de skulle gå tillväga med deras 

förbättringsförslag genom C2 till tavelmötena. Medarbetarna ska kunna lägga in förslag i 

tavelmötena för att sedan gå igenom dem på tavelmötet fast den kunskapen saknades hos vissa. 
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Vid en annan observation visste inte vissa deltagaren var en viss information fanns kring deras 

arbetssätt och vid en annan observation visste inte en deltagare hur de skulle lägga till en fråga i 

tavelmötet, en annan deltagare visade det på en gång.  

  

Känslan i gruppen på observationerna har varit bra, alla känns trygga och bekväma med 

varandra. Det är svårt att avgöra på observationerna i de större grupperna eftersom alla inte deltar 

riktigt. På observationerna skämtas det ibland mellan deltagarna på ett hänsynsfullt sätt. Känslan 

av delaktighet och samhörighet ökar vid observationerna när de är färre, alla verkar veta mer 

konkret vad som sker i ens enhet än vid de som är större. Vid vissa enheter har de varit mer 

införstådda vad tavelmöten är och de enheterna har varit mer rutinerade än andra. 

 

Inom en enhet märktes det att tavelmöten inte var ett inövat moment, de var osäkra på hur de 

skulle gå till väga och saknade kunskap angående att tavelmötets ledare ska variera i gruppen 

och att de ska vara ett självständigt moment. Vid en annan observation frågade de vilken som 

ville leda tavelmötet i början och en frivillig uppger sig med en positiv inställning, denna enhet 

var mer rutinerad med tavelmöten. Observationerna har visat att en del enheter inte är vana och 

självständiga nog att kunna utföra tavelmöte på egen hand medan i vissa enheter sker det som ett 

rinnande vatten.  

 

Motivationen till tavelmöte varierar inom enheterna och från deltagare till deltagarna. 

Observationerna visar att motivationen är högre hos de enheter som utfört tavelmöten mer 

regelbundet och därmed förstår innebörden bättre. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras teorin mot resultatet som leder till en diskussion. Kapitlet kommer 

behandla en diskussion för att svara på syftet och frågeställningar. 

5.1 Lean   

Lean är ett koncept som bland annat står för att minska mänsklig ansträngning, lager, ledtider 

och vara tillgänglig mot kundernas efterfrågan, samtidigt producera kvalitetsprodukter på det 

mest effektiva och ekonomiska sättet menar Bhim et al. (2010). Lean som begrepp har inte 

införts på Länsförsäkringar Gävleborg utan begreppet har tolkats utifrån sitt behov och 

praktiseras utifrån detta. 

 

Länsförsäkringar Gävleborgs tolkning av Lean är arbetet om ständiga förbättringar som 

åskådliggjort genom att ständigt arbeta för att bli bättre. Införandet av Lean-verktyg i det 

operativa arbetet är en del av styrningsmodellen. Khim och Rogers (2008) menar att Lean är mer 

än bara ett verktyg och innebär kulturella förändringar i organisationen. Styrningsmodellen på 

Länsförsäkringar, se punkt 4.3, påvisar att det medfört förändringar i organisationen efter 

införandet av arbetet kring ständiga förbättringar.  

 

När tavelmöten som är ett Lean-verktyg implementerades på Länsförsäkringar Gävleborg var det 

ledningen som bestämde att det skulle införas. Hasle et al. (2012) menar att effekten av Lean kan 

påverka medarbetarnas hälsa där konceptet inte bara är ett verktyg utan ett sätt att tänka och lära 

sig värdera utifrån Lean principer. Därefter om personal känner sig påtvingad att behöva arbeta 

efter konceptet Lean kan det påverka arbetsmiljön, välbehag och hälsan negativt. Under flertalet 

intervjuer framkom det att förståelsen kring vad verktyget var för något var bristande. Verktyget 

implementerades utifrån ledningens önskan med hjälpt av konsulter och har sedan dess varit ett 

verktyg som ska praktiseras enligt bestämmelser i organisationen.  

 

Saknas förståelsen för verktyget hos anställda går synsättet kring att arbeta med ständiga 

förbättringar förlorad. Verktyget tappar då sin funktion att vara ett verktyg till att nå ständiga 

förbättringar. Hasle et al. (2012) menar att medarbetare som är med vid bestämmelserna vid 

utförandet av konceptet får en mer positiv anda. En respondent menar att tavelmötet enbart var 

ett ytterligare moment som var tvunget att utföras på arbetet.  

 

Tavelmöten infördes på Länsförsäkringar Gävleborg i syfte att effektivisera arbetet kring 

ständiga förbättringar. Verktyget skulle förbättra möjligheten att skapa lösningar som personalen 

själva upptänker i organisationen, stora som små. I enighet med Likers (2004) sjätte princip, att 

använda visuell styrning tillämpas verktyget för att säkerställa att inga problem förblir dolda. 
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5.1.1 Hårda och mjuka sidan  

Osono et al. (2008) förklarar att Lean har utvecklat två delar inom konceptet som benämns den 

hårda och mjuka sidan. Han menar att den hårda sidan består av verktygen medan den mjuka 

sidan består av människorna i processen. Vid användandet av tavelmöten behövs en kombination 

av de två delarna för att kunna maximera genomförandet. 

 

För att verktyget ska generera något resultat på Länsförsäkringar Gävleborg behöver personalens 

motivation och vilja att genomföra förbättringsarbeten komma från dem själva. En respondent 

menar att verktyget är “ett effektivare sätt att genomföra sina förbättringsförslag”. 

Respondenten menar att verktyget hjälper till att lyfta de problem som upptäcks och kan få snabb 

respons på sina åsikter. Respondenten fortsätter beskrivningen kring verktyget med “inga långa 

utläggningar utan mer rakt på sak och snabba avslut”. Respondenten har förstått verktygets 

grund och har tavelmötet som en plattform för att driva igenom förbättringsförslag. Detta är 

Leans hårda sida och Kotter (1996) menar att de även behöver skapa en känsla för förändring för 

att främja människorna i processen, vilket är den mjuka sidan.  

 

Är verktyget utvecklat med en klar struktur, agenda samt instruktioner hur det ska användas 

behöver detta i praktiken inte innebära ett effektivt tavelmöte. Liker (2004) menar att respekt för 

människan är en av de två pelarna som Toyota Way vilar på. Toyota visade att både Leans hårda 

och mjuka sida var viktigt att fokusera på. Att respektera människorna i processen menar Osono 

et al. (2008) att de tror och möjliggör människor i företaget.  Länsförsäkringar Gävleborg utövar 

Leans hårda sida genom att tillämpa det visuella verktyget tavelmöte och genom RAK-samtalen 

finns möjligheten för närmaste chef att jobba ytterligare med människan i processen. 

 

Länsförsäkringar Gävleborg menar att de är det anställda som är drivande i arbetet om ständiga 

förbättringar. Det visuella styrsättet kräver att personalen är motiverad och det har en viktig roll 

för om verktyget är nödvändigt eller inte. Kotter (1996) menar att förändringar i en organisation 

kan skapa mycket problem för människor i processen. Att motverka detta och främja människan 

i processen ska de bevilja handlingar genom att inspirera (Kotter, 1996).  

 

Under ett genomförande av tavelmöte på en enhet framkom det frågor från deltagare hur de fick 

tillgång till tavlan. Betydelsen av att alla anställda har tillgång till verktyget främjar processen 

för människorna. Vid införande av en förändring menar Liker (2009) att det tar tid att utveckla 

människor som verkligen förstår och lever enligt filosofin. Halling (2013) menar att ett etablerat 

förhållande mellan den hårda och mjuka sidan krävs det att det utarbetas under en längre tid. 

 

5.1.2 Implementering  

Implementering av tavelmöten på Länsförsäkringar Gävleborg genomfördes för att effektivisera 

arbetet kring ständiga förbättringar. Precis som Womack och Jones (1996) menar att verktyget 
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främjar ständiga förbättringar då visualiseringstavlan för samman personalen och ger dem 

möjlighet att diskutera förbättringsförslag. 

 

Tavelmöten implementerades av konsulter som under tre månader hjälpte Länsförsäkringar 

Gävleborg att införa verktyget. Ledningen utbildades i verktyget och tillsammans med de 

anställda guidade konsulterna hur verktyget skulle tillämpas i praktiken. Enligt Liker (2009) 

behövs ett engagemang för långsiktiga vinster för att organisationen ska vara lämpad att använda 

konceptet. När konsulterna lämnade uppdraget drevs detta själv inom organisationen av 

cheferna. Rother (2010) hävdar att ett problem som kan uppstå vid användandet av konsulter är 

att de hittar problem och utbildar anställda i Lean-verktyget istället för att lära dem filosofin. 

Detta är en förklaring till varför anställda i dagens läge inte har någon förståelse för verktyget. 

 

Implementeringsansvaret har sin grund i ledningen på Länsförsäkringar Gävleborg som enligt 

Liker (2009) är en av fem punkter kring genomförande av förändringar i en kultur, att börja 

uppifrån. Under införandet fick anställda på Länsförsäkringar Gävleborg snabbt bli en del av 

implementeringen genom att delta i praktiken. Hasle et al. (2012) menar att de skapas mer 

positiv effekt bland de anställda när de är involverade i införandet. Även om personalen 

involverades genom att praktiskt delta vid införandet behöver de inte betyda att de var 

motiverade till det.  

 

En respondent gjorde klart att innebörden av vad tavelmöte faktiskt är var svårt att beskriva och 

förklarade att de var något för att köra snabba puckar. Vid en implementering av ständiga 

förbättringar menar Rother (2010) att företaget behöver klargöra en förståelse till varför 

implementeringen är nödvändig att göra. Förståelsen av verktyget verkar skifta mellan olika 

enheter. Under en observation framkom det att deltagarna i enheten hade förståelse för hur 

verktyget användes och under intervjuer med deltagare från samma enhet kunde det konstateras 

att de fanns en förståelse varför verktyget användes. 

5.2 Visuellt styrsätt  

Vid observationerna och intervjuerna framkom det att i vissa enheter ses visuell styrning som ett 

bra verktyg medan andra inte riktigt förstår vitsen med det. Womack och Jones (1996) menar att 

visuell styrning är ett bra verktyg som ger en bild hur arbetet har utförts och hur det ska utföras. 

På Länsförsäkringar Gävleborg utnyttjas visuell styrning genom tavlor vilket Womack och Jones 

(1996) anser är ett verktyg som främjar ständiga förbättringar och för samman personalen genom 

möjligheter till diskussion.  

 

Liker (2004)  menar att visuellt styrsätt är bra för att det förtydligar enkel och tydlig 

kommunikation som gör det möjligt att se hur det dagliga arbetet fungerar. På Länsförsäkringar 

Gävleborg används visuellt styrsätt som ett verktyg för de anställda att lyfta problem i 

arbetsvardagen och ger sedan möjlighet för andra anställda att observera vad andra har iakttagit 
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genom tavelmötet. En av Likers (2004) 14 principer är att använda visuell styrning så att inga 

problem förblir dolda. Han menar att det är en viktig del i Lean konceptet som hjälper till att 

lägga grund för hur organisationer bör tänka och arbete efter. Tavelmötet på Länsförsäkringar 

ger inte bara möjligheten för personalen att belysa problem utan även chansen att följa hela 

förbättringsarbetet genom C2. På så vis förblir inte problemet dolt och företaget kan säkerställa 

att en förbättring genomförs. 

 

Vid genomförandet av tavelmöten ger det möjlighet för individen att höra problem och 

utmaningar andra upplever. Tavlan kräver att individen använder flera sinnen, genom att se 

tavlan och ta på den. Liker (2004) menar på att det blir klart och tydligt för människan vilket 

ökar produktiviteten, minskar antalet avvikelser och misstag. Genom en intervju framkom det att 

respondenten avstod att hålla i ett tavelmöte för att det redan fanns drivande personer i enheten 

som istället tog på sig ansvaret. För att inte missa ett sinne som Liker (2004) anser är viktig krävs 

det för individen att även ta på sig denna roll. 

 

Tydlighet minskar missförstånd och reder ut eventuella problem som skillnader i definitioner 

eller hur individer upplever situationer. Det visuella verktyget skapar förutsättningar för samsyn 

av problem då en rak kommunikation om vad problemet är och om det är värt att arbeta vidare 

med uppstår. Även om förståelsen om varför verktyget används och hur den praktiskt ska 

tillämpas framhävs en tydlighet i data som uppkommer.  

5.3 Standardiserat arbete  

På Länsförsäkringar Gävlebog har de som strategi att alla enheter ska utföra tavelmötena på ett 

standardiserat sätt. Enheterna tillämpar samma agenda och genomför mötets struktur på liknande 

sett. Ett mönster som har framgått genom observationerna som avviker mellan enheterna är att 

tavelmötet på vissa enheter sker stående medan andra enheter sitter. Genom att avvika från 

standardiseringen kan det uppstå problem vid en eventuell förbättringsåtgärd av verktyget då 

enheterna inte har samma utgångspunkt. Problemet som kan uppstå är förvirring kring 

förbättringsåtgärden är bra för processen eller enbart en korregering mellan de olika enheterna.  

 

Liker (2004) menar att standardiserat arbete används för att vägleda anställda i det dagliga 

arbetet. Det är inte enbart mönstret kring hur tavelmötet utförs rent fysiskt som skiljer mellan 

enheterna. Enligt styrdokument från Länsförsäkringar Gävleborg ska tavelmöten utföras på 

enheten en gång i veckan. Det har framgått ur intervjuer att enheter inte följer styrdokumentet. 

Detta är en bidragande faktor till bristande förståelse av tavelmöte hos individerna som inte utför 

tavelmöten regelbundet. Tavelmötena utspelar sig på olika sätt vilket kan grundas i brister för 

förståelsen av tavelmöte hos individerna och det gör att det blir svårt att förstå vikten med att 

arbeta standardiserat menar Liker (2004).  
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Det standardiserade arbetet kan utvecklas på Länsförsäkringar Gävleborg genom att öka 

förståelsen för konceptet. Kotter (1996) menar att de är viktigt för medarbetarna att förstå annars 

kan det bli en last i det dagliga arbetet. För att göra tavelmötena mer standardiserat kan 

medarbetarna vara observatörer på varandras enheter för att sedan förstå och se vilket sätt som är 

det bästa vid genomförande av tavelmöten. Vid implementeringen av tavelmöten utfördes 

observationer för att lära medarbetarna hur det fungerar.   

5.4 Ständiga förbättringar  

Tavelmöten infördes på Länsförsäkringar Gävleborg för att öka kreativiteten av ständiga 

förbättringar hos medarbetarna, tavelmöten är ett förbättringsverktyg. Verktyget tavelmöten 

behövs också ständigt arbetas med att förbättras för att det ska synka resterande utvecklingar i 

samhället. På Länsförsäkringar Gävleborg arbetar det via tavelmötena för att alla ska få göra sin 

röst hörd och enligt Salem et al. (2006) är de lärorikt och motiverade för medarbetarna att få vara 

med och bestämma inom organisationen.  

 

För att lyckas med ständiga förbättringar som med allt annat är det viktigt att medarbetarna 

förstår varför det är nödvändigt med förändringar menar Rother (2010). Via intervjuerna 

framkom de att det var mycket prat om ständiga förbättringar och arbeten kring tavelmöten, fast 

processen för förändringar är långsam och att det inte händer så mycket. Emiliani (2008) berättar 

att förbättringsarbeten ska vara förbättringar som endast påverkar organisationen positivt. Det är 

en viktig del att ta hänsyn till vid förändringar så att inte en annan enhet blir åsidosatt och 

missförstådd.  

 

Vid förbättringsarbeten av tavelmöten är det viktigt att se hur processen fungerar vilket Rother 

(2010) menar att ämnet ska vara överskådat med egna erfarenheter av nuläget innan beslut tas. 

För att sedan se om förändringen fungerar hänvisar Rother (2010) till att utföra PDCA cykeln. 

Genom att kontrollera och experimentera sina idéer via PDCA cykeln lär sig organisationen mer 

genom att visualisering utnyttjas och det blir lättare att hitta nya lösningar genom att de är 

införstådda i processen. Länsförsäkringar Gävleborg använder sig dels av PDCA via tavelmöten 

där de först identifierar problemet och skapar en lösning som de sedan genomför. Rother (2010) 

hänvisar till definitionen “learning by doing” vilket menas med att individer lär sig mer vid 

praktiskt utföranden än vid endast utförande av teori. Därför är det viktigt för företag att testa sig 

fram. Eftersom Länsförsäkringar Gävleborg arbetar på en marknad som förändras snabbt kan 

frågan ställas om det har tid att lära sig av utförandet. Genom att tillämpa PDCA cykeln kan ett 

snabbare beslut fattas genom att kontrollera och agera i processen.  

 

Länsförsäkringar Gävleborg använder sig av tavelmöten vid förbättringsarbeten för hur de ska 

hantera de olika aspekterna. De går igenom utmaningar, nya idéer, C2 för att uppnå bättre 

resultat. Rother (2010) hänvisar till Toyotas fem steg som utnyttjas vid undersökning av 

situationer eller processer för att nå förbättringar. Dessa stegen används till viss del av 
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Länsförsäkringar Gävleborg vid tavelmöten, se punkt 3.4. Med stegen menar Rother (2010) att 

desto bättre genomförd och undersök steg ett är desto bättre resultat kan uppnås. För att 

Länsförsäkringar Gävleborg ska bli bättre på förbättringsarbeten är dessa punkter och PDCA bra 

exempel på vilken väg de ska arbeta sig fram på. 

5.5 Systematiskt arbete  

Länsförsäkringar Gävleborg arbetar med att ständigt förbättra genom verktyget tavelmöten. 

Anand et al. (2009); Rother (2010) menar att när ett företag arbetar med ständiga förbättringar 

hjälper ett systematiskt arbete att utveckla detta. Länsförsäkringar Gävleborg har arbetat efter ett 

systematiskt arbetsätt när det utgör förbättrings arbeten. Vid tavelmöten går enheterna igenom 

förbättringsförslag och arbetar sedan systematiskt med att genomföra dem. Genom att en eller 

flera deltagare tar på sig ansvaret över uppgiften har de olika strategier att följa vid utförandet. 

De kan boka ett ytterligare möte för hantering av problemet eller lösa det själv.  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en del av organisationen menar Arbetsmiljöverket (2001). När 

arbetsgivare utför arbetsmiljöarbete ska det ske på ett systematiskt sätt. Arbetsmiljöverket (2001) 

förklarar att systematiskt arbete är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter de har 

hänvisat till fyra centrala aktiviteter som beskriver det systematiska arbetet, se punkt 3.6. Detta är 

en viktig faktor för organisationer att ha i åtanke eftersom arbetsmiljön påverkar utfallet av 

arbetet som har utförts. Länsförsäkringar Gävleborgs tavelmöten har en viktig roll inom 

arbetsmiljöarbete eftersom det är ett förbättringsverktyg för organisationen som gör att alla 

anställda kan komma med förbättringsförslag för att förbättra arbetsvardagen.   

5.6 Hälsofrämjande arbete    

Menckel och Österblom (2000) menar att de finns många andra faktorer som påverkar hälsan än 

det kroppsliga. Hälsan blir påverkade av delar som omgivning, personsrelaterade delar, fysiska 

delar och kulturen i omgivningen samt genetiskt och det sociala arvet. Vid intervjuerna sa flera 

anställda att de har en positiv syn på sitt arbete och en person beskriver sin enhet som glad och 

rolig med högt i tak. På en del observationer frågade chefen hur medarbetarna mådde och om de 

haft en bra helg. Att medarbetarna blir sedda och känner sig behövda ökar deras förmåga att vilja 

utvecklas. En hälsosam arbetsmiljö kan medföra flera olika positiva förändringar som att 

medarbetarna får en ökad nöjdhet kring arbetet, minskad sjukskrivning och hälsosammare 

arbetskraft menar Samuelsson (1988).   

 

På enheten är det bra stämning och trygghet i grupperna menar respondenter, detta visas också 

genom observationerna där deltagare frågar frågor kring faktorer de inte förstår och diskuterar 

öppet med varandra om berörda ämnen på arbetet. Hälsofrämjande arbetsplatser strävar efter att 

personalens hälsa och välbefinnande ska öka genom att öka inställningar och möjligheter för 

personalen menar Antonovsky (1987).  Företagshälsan påverkar hur medarbetarna mår genom att 
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de påverkar många faktorer, därför bör företag se till att sina medarbetare mår bra både psykiskt 

och fysiskt. 

5.7 KASAM  

Vid observationerna framkom det att alla enheter småpratar innan tavelmötena angående vad 

som händer och sker på arbetet, avstämningar, frågor, skämt och personliga aspekter hos 

medarbetarna. Det visar att medarbetarna är avslappnade och bekväma med varandra. De kan ha 

en öppen konversation med varandra utan ett specifikt syfte. Småpratet innan mötena ger 

positiva effekter som att en god miljö skapas inför mötet som främjar förtrolighet och komfort 

menar Allen et al. (2014). Genom att grupperna pratar öppet med varandra skapar de en 

gemenskap och samhörighet inom enheten.  

 

På flera intervjuer upplever de anställda att de tycker det är roligt att gå till jobbet och en anställd 

förklarar sin enhet som strukturerad och drivande. Observationerna har visat att chefer ibland 

frågar sina medarbetare hur det är, vilket kan leda till att de känner meningsfullhet. Med detta 

menar Antonovsky (1991) att individen känner, jag vill, genom känslor som gör att livet får en 

innebörd. På intervjuerna frågades också en fråga om de trodde att sin funktion hade betydelse 

för företaget, vissa blev lite ställa och tvekade fast svarade tillslut att de trodde att sin funktion 

hade en betydelse. Andra respondenter var mer tydliga med att säga ja till att sin funktion hade 

betydelse vilket kan även leda till att de känner mer meningsfullhet än de som var tveksamma 

vid frågan.  Antonovsky (1991) förklarar att individer som klarar prövningar, motgångar och 

påfrestningar har en högre KASAM och detta har skapats genom att tillvaron ses som 

sammanhängande. Detta kan beskrivas utifrån att vardagen ses som begriplig, hanterlig och 

meningsfull.  

 

Vid observationerna framkom det att vid enheter med färre medarbetare har delaktigheten vid 

tavelmöten varit högre än vid de enheterna med fler medarbetare. Vid de större enheterna har det 

uppkommit småprat mellan medlemmarna under tavelmötet och alla har inte medverkat 

ordentligt. Leach et al. (2009) menar att när deltagarna är engagerade ökar mötets effektivitet 

oavsett hur stor gruppen är däremot är det dock svårare att få alla delaktiga och engagerade i 

större grupper. Vid observationerna har känslan av delaktighet och gemenskap varit starkare 

mellan de enheter där det är färre deltagare. Genom att det saknas engagemang hos vissa 

deltagare kan de bero på att Antonovskys tre punkter inom KASAM inte är tillfredställda hos 

personalen. När det arbetar med det hälsofrämjande verktyget KASAM ökar medarbetarnas 

förståelse som leder till en ökad KASAM (Nilsson, et al., 2012).  

 

Vid en intervju har en anställd berättat att vid tidigare arbeten på ett annat företag framkom 

söndagsångest inför den kommande arbetsveckan fast nu på Länsförsäkringar Gävlebog skapas 

det bara glädje kring arbetet. Detta kan vara ett tecken på att individen har ökat sin KASAM.  
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5.8 Motivation  

Verktyget tavelmöte bygger på att enheten eller gruppen som tillämpar verktyget är motiverad 

och inspirerade för att tavelmötet ska vara ett passande verktyg i arbetet om ständiga 

förbättringar. Honer (1997) beskriver att ledaren kan styra individen genom att skapa en miljö 

där individen känner sig motiverad. Utan motivationen hos individen kommer användandet av 

tavelmötet tappa sin grundidé om att vara en plattform för anställda på Länsförsäkringar 

Gävleborg att lyfta problem och hinder som de möter i vardagen. 

 

Genom intervjuer framkom det att Länsförsäkringar Gävleborg är en arbetsplats som skapar 

glädje hos sina anställda. De upplever arbetet som tillfredställande och en respondent beskrev sin 

enhet som drivande och hungrig på att lära sig nya saker.  Motivation kan upplevas på flera olika 

sätt och med olika mängder menar Deci och Ryan (2010) och på så vis kan det vara svårt att få 

en gemensam definition.  

 

En respondent beskrev sin enhet med att ha stor frihet att lösa problem och att ett stort ansvar 

ligger på att individen själv söker fram information. Detta menar Vallerand (2012) att de främjar 

den inre motivationen som en drivande kraft vilket individer har vid utförande av aktivitet av sin 

fria vilja. Främjas den inre motivationen hos anställda menar Deci och Ryan (2010); Vallerad 

(2012) att de ger en inre tillfredställelse som gör att individer upplever lycka och utveckling samt 

främjar kreativitet vid egenintressen.  

 

Tavelmöten på Länsförsäkringar Gävleborg drivs av individen och är en plattform för anställda 

att lyfta sina dagliga problem. Genom att låta personalen på eget initiativ belysa problem och 

genom möjligheten att arbeta själva kring lösningar ökar delaktigheten i enheten. Genom att 

balansera individen till att inte vara för hårt bunden till strikta procedurer utan ge dem frihet att 

förbättra och vara kreativa förklarar Liker (2004) att de motiveras till att kunna uppnå utmanande 

mål. 

 

Tavlan samlar personalen fysiskt fast det behöver nödvändigtvis inte begära att anställda ska 

delta muntligt kring problem eller hinder de möter i vardagen. Om individen inte mår bra eller 

känner sig obekväm i gruppen kommer detta påverka personens vilja att bidra med 

förbättringsförslag. Menckel och Österblom (2000) menar att en persons hälsa påverkas av 

många omgivnings och personrelaterade beståndsdelar, detta kan bidra till att de är högst 

individuellt vad som motiverar en. Herzberg (1964) menar om chefen identifiera faktorer som 

ses som tillfredställande för individen kan chefen sedan använda dessa faktorer för att motivera 

den anställde. För att ta tillvara på individens egna driv att bli bättre och vilja längre menar 

Maslow (1954) att de krävs av ledaren att utnyttja behovstrappan på ett bra sätt. Att använda de 

bokade RAK-samtalen ger chefen möjlighet att stämma av välmående för den anställda och hitta 

faktorer som är drivande för personen, vilket gör att motivationen kan öka.  
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Under en observation noterades det ett klimat inom enheten som tolkades lättsamt och bra 

gruppdynamik. Enheten småpratade och skrattade tillsammans innan påbörjat möte. Under 

intervjuer framkom det att två anställda beskrev enheten som sammansvetsad och högt i tak. Att 

vara trygg och känna gemenskap är två punkter i behovstrappan som Maslow (1954) menar 

behövs för att må psykiskt bra samt utgör hur motivationen hos individer skapas.  

5.9 Ledarskap  

Kotter (2001) menar att ledarskap handlar om att hantera förändringar. Länsförsäkringar 

Gävleborg arbetar på en marknad som styrs efter kundflöde och har stort intresse av att öka sina 

kundandelar på marknaden. Kotter (2001) menar att anledningen till varför ledaren ska kunna 

hantera förändringar är för att marknaden är instabil vilket kräver snabba förändringar för att 

kunna anpassa sig efter marknaden. 

 

Genom sin styrningsmodell kan Länsförsäkringar Gävleborg arbeta med måluppfyllnad och 

visioner i hela organisationen och på enhetsnivå. Genom att klargöra målen på individnivå 

klargörs tydligheten i vad personalen har för förväntningar på sig. För att uppnå organisationens 

visioner och strategiska mål menar Kotter (2001) att ledaren behöver tillgodose grundläggande 

behov för människan som känsla av tillhörighet, kontroll, självkänsla och förmåga att leva upp 

till sitt ideal. Honer (1997) anser att fördelar med att skapa en miljö där medarbetare känner sig 

motiverade har ledaren sedan möjlighet att påverka och styra medarbetarnas aktiviteter. 

 

Honer (1997) beskriver en ledare efter dess förmåga att anpassa och skapa en miljö kring 

individer så att de känner sig motiverade till arbetet. Ledarskap är därför inte ett medfött 

karaktärsdrag. Styrningsmodellen som Länsförsäkringar Gävleborg använder sig av ger ledaren 

möjlighet att kommunicera enskilt med den anställde via RAK- samtal. Ledaren få en inblick hur 

den anställde ligger till i sina satta mål, hur den upplever sitt arbete och avstämningar kring den 

anställdes hälsa. Genom att ledaren har en bra medvetenhet och skicklighet menar Kotter (1996) 

att många problem kan undvikas eller förbättras. Han menar att grunden ligger i att förstå 

organisationen och delarna i den.  

 

Kotter (1996) menar att ledarskap handlar om att ge motivation och inspiration till människor 

och grupper för att sedan kunna uppnå organisationens visioner och strategiska mål. RAK- 

samtalen ger inte bara berörd chef möjligheten att skapa sig en uppfattning hur individen 

presterar och mår i organisationen utan får också möjlighet att motivera den anställde. Genom att 

pusha individen genom coachning, ge feedback och genom att vara en förebild menar Kotter 

(1990) att ledaren kan hjälpa personal att förstå organisationens visioner.  

 

Alla enheter på Länsförsäkringar Gävleborg har en ansvarig chef kopplad till enheten. Kotter 

(1990) menar att många organisationer har brist på ledarskap. Att de behövs ledarskap och inte 

chefer för att driva förändringsarbeten framåt.  
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Enligt styrdokumenten ska rollerna till tavelmötet på Länsförsäkringar Gävleborg variera mellan 

gångerna och ska fördelas innan påbörjat tavelmöte. Katzenbach (1998) avser att ett av 

kriterierna för att nå bra team är roterande ledarskap. Under observationer framkom det att en del 

enheter hade kommit längre än andra på att variera rollerna i tavelmötet. En enhet införde det 

första gången under observationen medan en annan enhet var helt klara med att de var olika som 

ledde tavelmötet och kunde således börja tidigare. Katzenback (1998) menar att roterande 

ledarskap gör gruppen självständig och ansvaret fördelas på gruppens alla medlemmar så att 

uppgiften kan utföras utan att den verkliga ledaren närvarar. 

 

5.9.1 Samarbete 

På Länsförsäkringar Gävleborg är varje enhet som ett team däremot i de större enheterna kan de 

förekomma att det blir mindre grupper i teamet. Ett team är ett antal individer som kompletterar 

varandra och arbetar engagerat med ett gemensamt uppdrag, gemensamt ansvar och gemensamt 

mål menar Bruzelius och Skärvad (2011). Vid intervjuerna framkom det att de anställda var 

positiva till sina medarbetare och grupper, att de var bra samarbete och känsla i gruppen. En 

anställd sa att alla är väldigt trevliga och hjälpsamma fast respondenten trodde att de var mer 

under ytan som inte har framkommit än. Eftersom medarbetarna trivs i grupperna och mår bra 

ökar deras hälsotillstånd.  Ljusenius och Rydqvist (1999) menar att de finns flera dimensioner 

som påverkar hälsan än den kroppsliga och Menckel och Österblom (2000) menar att personers 

hälsa påverkas av omgivningen.  

 

Enheterna på Länsförsäkringar Gävleborg är olika stora, med en grupp på två personer som är 

den minsta och en på 23 stycken som är den största. På observationerna har det visat sig att de 

grupper som har färre deltagare är mer delaktiga vid tavelmöten och bättre informerade kring vad 

som sker i enheten än i de grupper som har fler deltagare. Beroende på hur många personer som 

deltar i en arbetsgrupp påverkas gruppen och dess arbete menar Assermark och Sörensson 

(1999).  

 

Det som är viktigast i grupper är att de finns tillräckligt med kompetens och att grupper ska 

varken vara för små eller för stora för att få det bästa utfallet. Assermark och Sörensson (1999) 

har utifrån deras iakttagelser kommit fram till att en grupp bör vara mellan fem till åtta personer 

för att fungera på bäst sätt. På Länsförsäkringar Gävleborg är de flera enheter som är större och 

mindre än det som Assermark och Sörensson (1999) menar är det optimala antalet deltagare i en 

grupp. Gruppstorlekarna på Länsförsäkringar Gävleborg är uppdelade utifrån hur mycket 

kompetens det behöver i varje enhet. Leach et al (2009) anser att storleken inte har betydelse för 

hur effektiv gruppen är utan de är engagemanget i gruppen som blir svårare att kontrollera desto 

större gruppen är.  
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Observationerna på enheter där de har fler deltagare är de vissa som är mer involverade än andra 

och det kan beskrivas utav Ringelmanneffekten. Ringelmann experimenterade på tidigt 1900- tal 

angående gruppstorlekar. Han framkom med att gruppens resultat försämrade vid större 

gruppstorlekar mot vad som kan förväntas individuellt av gruppmedlemmarna menar Brown 

(1988). På Länsförsäkringar Gävleborg är det viktigt att ha ett bra ledarskap på enheterna 

eftersom vissa grupper är stora och för att de ska förbli effektiva.   

 

Observationerna har visat att vissa enheter genomför tavelmöten på ett mer framgångsrikt sätt än 

andra och detta kan bero på vilken nivå gruppen samarbetar med varandra. Samarbetet kan 

förklaras genom Katzenbach prestationskurva. Kaufmann och Kaufmann (2010) anser att 

grupper måste lära sig att samarbeta med varandra för att kunna bli ett högpresterande team. För 

att detta ska lyckas utföras på enheter måste organisationen ha bra ledarskap eftersom det behövs 

ledarskap för att driva förändringar menar Kotter (1990).  

 

På Länsförsäkringar Gävleborg finns det flera olika enheter eftersom de arbetar med olika delar 

och har därför blivit uppdelade kring olika ämnen som företaget arbetar med. Alla enheter har 

samma visioner genom företaget. Genom att varje enhet fokuserar på sin del inom företaget blir 

deras uppgifter mer tydliga mot medarbetarna och Bruzelius och Skärvad (2011) menar att när 

människor arbetar med tydliga och meningsfulla uppgifter som motiverar dem ökar effektiviteten 

i teamet. Katzenbach (1998) har framtagit faktorer angående hur team ska nå goda resultat, dessa 

är rätt storlek, syfte och mål, variation på rimliga kunskaper och färdigheter, rätt arbetsmetodik 

och ömsesidigt ansvar i gruppen. För att göra grupperna effektivare är det bra att fokusera på 

dessa punkter och att även skapa mål för teamet så att de utvecklas som grupp. 

5.10 Tavelmöten  

En respondent beskriver tavelmöte som, “det är ett effektivare sätt att genomföra sina 

förbättringsförslag, komma på en fråga, upp på tavlan. Inga långa utläggningar utan mer rakt 

på sak och snabba avslut”. Medan en annan respondent beskriver tavelmöten som “ja man 

skriver frågor man har, sätter upp dom o går igenom dom. jag vet inte “. Via intervjuerna har det 

framtagits att tavelmöten ses på olika sätt, vissa medarbetare är mera införstådda vad det innebär 

än andra. Detta har även visats på observationerna där det förekommer skillnader mellan 

enheterna vid utförandet av tavelmöte. Enligt Länsförsäkringar Gävleborgs styrdokument är 

syftet med tavelmöten att framta förbättringsförslag i enheterna som gör arbetsvardagen enklare. 

Eftersom individerna har olika definitioner på vad tavelmöte är gentemot styrdokumentet bör en 

gemensam definition klargöras för organisationen.     

 

Länsförsäkringar Gävleborg hade en mall när de införde tavelmöten där de stod att ledarrollen 

skulle vandra mellan medarbetarna under tavelmötet och att tavelmöten skulle utföras varje 

vecka. I praktiken utförs inte detta på alla enheterna vilket gör att tavelmöten inte följer planen. 

Liker (2004) menar att tavelmöten är ett bra verktyg som gör processen effektiv och att de är 
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ledarens ansvar att stödja personalen och öka deras motivation för att kunna skapa en positiv 

känsla kring tavelmöten. Det märks skillnad på enheterna vilka som har utfört tavelmöten 

regelbundet under en längre period och vilka som precis har börjat komma till skott. 

Regelbundna möten som utförs ofta kan förbättra innovationsförmågan på organisationen genom 

att öka samtycke eftersom de främjar hanteringen av osäkerhet förklarar Wincent et al. (2010).  

 

På intervjuerna framkommer det liknande svar av de anställda vad ett effektivt möte är. De 

anställda förklara att det är när de hinner det som är tänkt inför mötet, när punkterna betas av 

under mötets gång, som sakligt och att de följer agendan och att de endast kan konstatera om 

mötet har varit effektivt efter avslutat möte. Carello et al. (2002) menar att effektiviteten av 

mötet beror på olika faktorer som medarbetarnas beteende, förberedelser, uppmärksamhet, 

deltagandet vid mötet och hur det uppföljs. Länsförsäkringar Gävleborg kan skapa en mall för 

vad som är värdeskapande på tavelmötena för att se vad som ger effektiva möten och sedan 

informera enheterna vad de bör tänka på.  

 

Osono et al. (2008) och Womack och Jones (1996) menar att ett tavelmöte är bra för att 

visualisering hjälper till att ta bort barriärer i enheter och skapar en bra miljö för att hantera 

problem, personalens förmåga att ta in information ökar eftersom allt blir synligt. Syftet med att 

Länsförsäkringar Gävleborg införde tavelmöten var för att de skulle förbättra deras 

förbättringssystem genom att alla enheter skulle få göra sin röst hörd. Det var ledningen som 

införde tavelmöten. Tavelmöten bör ha en ledningsfilosofi genom att ha ett syfte för 

organisationen. Womack och Jones (1996) förklarar att utan ett syfte saknar implementeringen 

betydelse och det finns inget mål med att personalen bör arbeta med förändringar. Detta har 

Länsförsäkringar Gävleborg utfört, det är då viktigt att detta syfte når resterande personal, 

eftersom det har visats vid intervjuerna att en del inte är säkra på vad tavelmöten innebär.  

 

Intresset för tavelmöten variera mellan enheterna och det har framkommit på både 

observationerna och intervjuerna. Vissa enheter har kommit längre än andra och därmed ser 

deltagarna vikten med att arbeta med förbättringsverktyget tavelmöten. En respondent sa att de 

tyckte att tavelmöten var bra för att de var snabba puckar med förbättringsförslagen. För att hålla 

ett intresse mot tavelmöten bör förslag och idéer behandlas snabbt och inte bli liggande för länge 

menar Bicheno et al. (2011). Om förslagen och idéerna läggs på hyllan finns risken att 

diskussioner och medverkan avtar från de anställda och tavelmötet blir som ett informationsmöte 

(Bicheno, et al., 2011).  

 

Ett mötes effektivitet förbättras när en agenda används, tiderna följs, när det finns en ordförande 

och när mötets innehåll är i huvudfokus menar Leach et al. (2009). Dessa delar som Leach et al 

(2009) tar upp har Länsförsäkringar Gävleborg infört i deras tavelmöte, alla enheter har en och 

samma agenda att utgå ifrån, de har bestämt att ett tavelmöte ska hålla på i 10 – 15 minuter. 

Rollen tavelledare varierar varje vecka och tavelmöten är ett förbättringsverktyg därför ska idéer 
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och förslag vara huvudfokus. Även fast allt detta är bestämt i organisationen och infört på 

enheterna är det inte alltid ett effektivt möte. Detta kan bero på de mänskliga aspekterna som 

deras hälsa, KASAM och motivation.  

5.11 Kartläggning av modell  

Tidigare kapitel har behandlat faktorer som är av betydelse vid genomförandet av ett effektivt 

tavelmöte och vilka hinder som kan förekomma. Genom diskussionen har ett antal aspekter 

belyst som centrala. I denna studie skiljs KASAM från förståelse, ledarskap, och motivation för 

att förtydliga betydelsen i begreppen. Förståelse står för precis som begriplighet för hur individen 

uppfattar vardagen begriplig men har inom denna studie valts att skiljas från varandra för att 

tydliggöra. För att förtydliga de centrala aspekterna beskrivs det följande:  

 

 Förståelse 

Det krävs en tydlig förståelse om vad Lean handlar om och förståelsen bakom det olika 

verktyg som tillämpas inom konceptet för att utförandet ska fungera. Organisationen 

behöver förstå hela Lean konceptet och jobba integrerat med den hårda och mjuka sidan. 

Ett vanligt fel är att för stor fokus hamnar på den hårda sidan vilket medför avsaknad av 

problemlösningsförmåga. Människan ska stå i centrum genom att främja personers idéer 

och att det ska finnas stöd för alla i organisationen. Förståelsen kring varför ett verktyg 

används blir direkt kopplad till individens motivation och vilja att medverka. En central 

aspekt i tavelmöten är personalens vilja att driva förbättringsförslag.  Brister i förståelsen 

blir därför en vanlig anledning till att de uppstår hinder vid tavelmöten. Det är därefter 

ledningens roll att tydliggöra syftet med genomföranden av verktyget i organisationen.  

 

 Ledarskap 

Om organisationens personal i maktposition är beredd att satsa långsiktigt, är engagerade 

och skapat sig en förståelse för verktyget finns goda förutsättningar för ett effektivt 

genomförande av tavelmöten. Genom att skapa ett klimat i enheten som främjar individen 

att på ett motiverande sätt delta i förbättringsarbetet kan genomförandet av verktyget 

generera fler förbättringsförslag. En viktig egenskap hos en ledare är kunna tolka 

enhetens känsla för att upprätthålla ett klimat som gynnar enhetens motivation. Under 

tavelmötet behövs ledarskap i någon roll för att upprätthålla den agenda som är satt i 

verktyget. Genom att pusha individen genom coachning, ge feedback och själv vara en 

förebild gynnar de klimatet i gruppen.  

 

 Motivation  

En central fråga om genomförandet av tavelmöte är motivationen hos personal som 

använder verktyget. Det är individens vilja och motivation som ligger till grund för att 

verktyget ska generera några förbättringsförslag. Framtas inte motivationen faller 

grunden i verktyget att vara en plattform för anställda att diskutera frågor om hinder eller 
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utmaningar som finns i vardagen. Om individen saknar motivation kommer detta påverka 

personens vilja att delta. Verktyget bygger på att personalen känner sig motiverad till att 

lyfta de utmaningar som framkommer i vardagen för att sedan kunna jobba med 

förbättringar kring det belysta problemet. Viktigt för att individen ska klara motgångar 

och behålla en god hälsa. Begrips inte verktyget och individen inte finner någon mening 

med utförandet ger detta en direktpåverkan på individens engagemang.  

 

 KASAM  

Gruppens dynamik och sammanhållning är en viktig faktor för att individen ska känna sig 

bekväm i att yttra sina egna åsikter och belysa hinder som uppstår i deras vardag. Känsla 

av sammanhang är av betydande vikt för effektivt genomförande av tavelmöte av den 

anledningen att de främjar bland annat individens vilja att delta. Uppfattar individen 

begriplighet som jag vet, meningsfullhet som jag vill och hanterbarhet som jag kan finns 

goda förutsättningar till att individen upplever situationer som sammanhängande och kan 

möta pressade situationer bättre. Känsla av sammanhang belyser faktorer som anses vara 

sammansvetsade med den psykiska hälsan. Genom att personalen inte känner en 

samhörighet, KASAM, ökar sannolikheten att individen känner sig stressad och får 

svårare att hantera olika situationer. Därmed kan individen uppleva avsaknad av 

engagemang att utföra sina sysslor. 

 

 Standardiserat arbete 

Om tavelmöten genomförs lika på alla enheter ges goda förutsättningar för att sätta en 

standard. Det handlar om att tillämpa den bästa metoden att utföra verktyget i dagens 

läge. Upprätthålls en standard inom enheterna ges en gemensam utgångspunkt på 

verktyget. Det är först genom standardisering som de finns möjlighet för att förbättra 

verktyget. Det menas att först när en standard är satt kan de förbättra den och tillämpas 

inom alla enheter. På så vis kan tavelmöten förbättras genom att standarder skapas. Finns 

det ingen standardiserat arbete kring verktyget kommer det att bli vårt att genomföra 

utvärderingar på arbetssättet och ständiga förbättringar.     

 

 Ständiga förbättringar  

Viljan att hela tiden bli bättre är en viktig aspekt i tavelmöte. Verktyget tillämpas för 

anställda att lyfta förbättringsförslag och synliggöra de problem och hinder som upptäcks 

i vardagen. Ständiga förbättringar har därför en central roll för att verktyget ska vara 

aktuellt. Att ständigt arbeta med förbättringar inom alla berörda ämnen är viktig för att 

effektivisera verktyget och hitta ett driv att vilja framåt. På så vis kan verktyget förbättras 

kontinuerligt och på nya sätt skapa goda förutsättningar för effektivt genomförande.  
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 Yttre faktorer 

Effektiviteten av tavelmöten påverkas av både hur individen mår och det yttre faktorerna 

runt om. Om tavlan är svårförstådd, dålig komfort i mötessalarna, bullrigt och dålig luft. 

Dessa faktorer påverkar tavelmötets effektivitet genom att det påverkar människans 

mående och prestationer.   

Att använda sig av ett visuellt styrsätt som verktyg att lyfta förbättringsförslag har på pappret 

goda kvalifikationer att ge bra resultat. För att lyckas med ett effektivt genomförande av 

tavelmöten finns det faktorer som har betydelse att uppfylla för att nå ett effektivt genomförande. 

Avsaknaden av dessa faktorer kan istället hindra genomförandet. Om en aspekt har större 

påverkan än en annan kan de skilja sig mellan enheter som tillämpar verktyget. Faktorerna 

förklaras i en bild som visar samhörigheten mellan effektivt tavelmöte.  

 

 

Förståelsen behövs för att kunna koppla verktyget teoretiskt till praktiken och för att skapa en 

förståelse varför verktyget är nödvändigt att använda. Förståelsen kommer från ledningen eller 

personer i maktposition i organisationen, de är det som för organisationen mot deras visioner och 

mål. Utan förståelse är det svårt att gå vidare och skapa positiva känslor kring området.  

 

Motivation behövs för att individen ska ha viljan att driva igenom och belysa förbättringsförslag. 

Utan motivationen förlorar verktyget sin grund att fungera som en plattform för belysandet av 

hinder i vardagen. KASAM behövs för individens psykiska hälsa och förmåga att hantera 

stressfulla situationer. Genom att en individ har både motivation och KASAM är de villiga att 

                            Figur 7, Visar faktorer som påverkar ett effektivt genomförande av tavelmöte. 
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Figur 8, Visar rekommendationer  

till fallföretaget. 

vilja arbeta entusiastisk med verktyget. Standardiserat arbete hjälper enheten att kunna utföra 

tavelmöten på bästa sätt och genom ständiga förbättringar finns möjligheten att utveckla 

genomförandet av effektiva tavelmöten. Om de yttre faktorerna vid tavelmöten blir större än vad 

människan klarar av kommer effektiviteten att minska och det är därför viktigt att se till att 

miljön är bra runt människan.  

 

5.11.1 Rekommendationer till fallföretaget för förbättringar  

I enhet med syftet har rekommendationer framtagits till fallföretaget Länsförsäkringar Gävleborg 

utifrån de påverkande faktorerna vid genomförandet av effektivt tavelmöte. Dessa 

rekommendationer har framkommit genom att samla in data 

från företaget samt teori som belyst berörda områden. 

Rekommendationerna förklaras genom fem punkter från att de 

implementeras till att vidareutveckling av tavelmöten kan ske.  

 

 Varför används verktyget? Förståelsen, genom att 

säkerställa samsyn av definitioner från verktyget gör att 

alla har samma förståelse och avvikelser minskar mellan 

enheterna. Vilket gör att utvecklingsarbeten kring 

tavelmöten är svåra eftersom vissa enheter är på ruta ett 

medan andra enheter är redo för att utvecklas. Vid en 

utveckling av tavelmöten kommer de enheterna som inte 

förstår verktyget att förstå mindre vid en ytterligare 

förändring. Förståelse skapas först i ledningen och 

tillämpas av dem för att de sedan ska kunna lära ut 

verktyget i organisationen. Teoretisk förståelsen behövs 

för att individer ska kunna tillämpa verktyget praktiskt.  

 

 Vill jag använda verktyget? Motivationen, genom 

bristande förståelse skapas en skiftande motivation inom 

enheterna. Genom att identifiera faktorer som anses 

vara tillfredställande för individen kan dessa sedan 

användas som motivations främjande. Detta kan göras 

av ansvariga chefer vid RAK- samtalen. Ledarna ska 

kunna skapa en god miljö runt medarbetarna så att de 

känner engagemang och motivation.  

 

 Kontinuerlighet, genom att utöva tavelmöten mer 

regelbudet i alla enheter och på det sättet skapas rutin 

kring utförandet av tavelmötena är en viktig del av 

förståelsen och motivationen. Säkerställa att tavelmöten 
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genomförs enligt styrdokumentet, att de ska genomföras en gång per vecka. Det är 

ledarnas ansvar att genomföra tavelmöten varje vecka så att de blir rutin kring verktyget.  

 

 Självständighet, att utveckla självständighet hos enheterna vilket menas att enheterna 

utför tavelmöte oavsett om chefen är med eller inte. Genom roterande ledarskap hos alla 

enheter ökar individens gemensamma ansvar och gruppen blir mer sammansvetsad. Ett 

krav på att rollfördelningen ska varieras bör införas genom exempelvis schemaläggning. 

 

 Tillgänglighet, genom att alla tavlor på enheterna tydliggörs genom att öka 

tillgängligheten av tavlorna praktiskt kan alla i organisationen ta fram flera 

förbättringsförslag till varandras enheter. 

 

Vidarutvecklig av tavelmöten, genom att ta fram bättre och effektivare möten via att både 

utveckla individerna och verktyget. Som att utbilda personalen bättre och framta en bättre 

och effektivare tavla till tavelmötet.  Överstående kriterier bör prioriteras innan detta tas i 

beaktning.   
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6. Slutsats 
Studien handlar om att identifiera hinder och framgångsfaktorer vid genomförande av effektiva 

tavelmöten och utifrån denna kartläggning ge rekommendationer till fallföretaget.  

Hinder och framgångsfaktorer som studien har klargjort är förståelse, ledarskap, ständiga 

förbättringar, motivation, KASAM, standardiserade arbetssätt och yttre faktorer. Dessa faktorer 

påverkar ett effektivt genomförande av tavelmöten, individen behöver känna en koppling mellan 

faktorerna för att lyckas med sitt utförande. Dessa faktorer hjälper till att driva förbättringsarbete 

och engagerar medarbetarna till att genomföra tavelmöten.  

 

Det faktorer som kan hindra ett lyckat genomförande av tavelmöten är avsaknaden av förståelse 

till varför verktyget tillämpas och hur det i praktiken ska användas. Verktyget kräver motivation 

hos anställda för att det ska generera några förbättringsförslag och därmed kan de hindra 

genomförandet på grund av frånvaro. Ledarskapet i organisationen har betydelse för verktygets 

långsiktiga plan. Brister i ledarskapet kan hindra genomförandet genom att omgivningen som 

främjar individen till att våga uttala sig om hinder och förbättringsförslag kan gå förlorad.   

 

Faktorerna förståelse, ledarskap, ständiga förbättringar, motivation, KASAM, standardiserade 

arbetssätt och yttre faktorer bidrar till ett effektivt genomförande av verktyget genom att de 

värnar om människan i processen. Faktorerna kan dock utgöra både hinder och framgångar 

beroende på individens tillstånd. En person med bra hälsa och KASAM har bättre förutsättningar 

att bidra till ett effektivt tavelmöte än en person med dålig hälsa och KASAM. Dessa faktorer har 

en koppling till varandra vilket menas att om brister förekommer inom en faktor ökar risken att 

andra faktorer påverkas. 

 

Slutligen skapades en kartläggning för rekommendationer till fallföretaget genom de påverkande 

faktorerna vid genomförandet av effektivt tavelmöte. Kartläggningen togs fram genom analysen. 

Rekommendationerna belyser de viktigaste delarna för fallföretaget som bör uppfyllas för att få 

ett effektivt tavelmöte, dessa punkter är förståelse, motivation, kontinuerlighet, självständighet 

och tillgänglighet. Det visas en bild av rekommendationerna och några av de faktorer som 

uppkommit vid genomförandet av tavelmöte för att klargöra samspelet mellan dessa. 
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6.1 Fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt studier kan vara att undersöka verktygets påverkan på företagets resultat. 

Genom att använda tavelmöten som tar fram förbättringsförslag, kan detta påverka företagets 

ekonomiska ställning. Därmed blir andra studier som fokusera på andra aspeker än människan i 

processen intressanta. Detta gör att konkreta slutsatser kan utföras om verktygets betydelse i 

förhållande till företagets resultat.  

 

Undersök hur tavelmöten fungerar på andra tjänsteföretag genom att genomföra en kvantitativ 

studie för att kunna jämföra de olika arbetsätterna samt utvärdera dessa i syfte att identifiera den 

mest effektiva. Detta kan även undersökas på produktionsföretag för att se om avvikelser sker 

mellan tjänsteföretagen. 

 

Utifrån de hinder som framkommit i denna studie kan en undersökning framta ett verktyg som 

utesluter de fallgropar tavelmöten har. På så vis kan effektiviteten hos ett annat verktyget bevaras 

trots uteslutandet av hindren.  

Figur 9, visar samspelet mellan rekommendationer och det påverkande faktorerna. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor  

 

Vem är du?  

- Vilken arbetsgrupp tillhör du?  

- Vilken är din funktion?  

- Hur länge har du jobbat i företaget?  

 

Hur fungerar din enhet?  

- Hur uppfattar du att arbetet i er arbetsgrupp fungerar? 

- Vad anser du om era arbetsmetoder kring att lösa uppgifter?  

 - Finns det andra sätt att lösa uppgifterna på?  

 

Hur är arbetsklimatet i din enhet? 

- Vad tycker du om samarbetet i gruppen?  

- Vad tycker du om andra i gruppens arbetsinsats och prestationer? 

 - Hur förmedlar du detta till dem?  

 

Hur upplever du din motivation på företaget? 

- Är det roligt att gå till din arbetsplats? 

- Har din funktion någon betydelse för företaget? 

- Har du det verktyg som behövs för att klara av dina arbetsuppgifter? 

 

Vad är ett effektivt möte?  

- Förklara vad ett effektivt möte är för dig?  

- Hur ofta bör man ha ett möte för informationsdelning inom en enhet?  

- Vad är syftet med era möten? 

 

Vad är ett tavelmöte?  

- Förklara i korta drag vad ett tavelmöten är?  

 

Har styrningen någon påverkan på mötets effektivitet?  

- Vem har den viktigaste rollen i ett tavelmöte? 

- Vem har ansvaret för genomförandet av tavelmöten? 

 

Hur är tavelmöten inom din enhet på Länsförsäkringar Gävleborg idag?  

- Förklara hur ett tavelmöte på Länsförsäkringar Gävlebeborg går till? 

- Hur ofta har ni tavelmöten i er enhet? 
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Bilaga 2, Missivbrev  
 

 

 

 

Hej!  

 

Vi är två stycken studenter som går sista året på Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i 

Gävle. Under våren 2016 har vi fått möjlighet att skriva vårt examensarbete på Länsförsäkringar 

Gävleborg. Syftet med arbetet är att identifiera kvaliteten av tavelmöten på ett tjänsteföretag.  

 

Det är här du kommer in i bilden,  

 

Vi har för avsikt att ta hjälp av er verksamhet för att genomföra intervjuer, fråga dig som har 

kunskapen och erfarenheten som är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun kommer bestå 

utav sju stycken huvudområden med tillhörande frågor. Intervjun beräknas ta cirka 15-20 

minuter och vi hoppas du har möjlighet att delta.  

 

Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetniska principer. Detta betyder att 

intervjun är frivillig och du när som helst under intervjuen har rätt att avbryta ditt deltagande. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamålet. 

 

David Messa  Josefine Apell  

Ekonomiingenjör  Ekonomiingenjör  

Högskolan i Gävle  Högskolan i Gävle  

david_messa@hotmail.com josefine.apell@gmail.com  

070-3868044  073-0445097 

 

  

  

mailto:david_messa@hotmail.com
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Bilaga 3, Organisationsstruktur 
  

DRIFT/INKÖPP 

2ST 

IT 

1ST 

VERKSAMHETS- 

UTVECKLING 

2ST 

HR-PARTNER 

1ST

 

 HR 

MAGNUS BIGENIUS 

KOMMUNIKATION 

3ST 

 

 

 
FUNKTIONSANSVARIG 

SPARA & PLACERA 

1ST 

BANK 

4 ST 

PRODUKTANSVARIGA 

3ST 

 

 

 

FUNKTIONSANSVARIG 

HÄLSA 

1ST 

 

 

 

ADMINISTRATION 

8ST 

 

 

 

LJUSDAL 

VÄXEL 

2ST 

INNESÄLJARE 

21ST 

RÅDGIVARE 

FÖRETAG 

7ST 

INNESÄLJARE 

FÖRETAG 

4ST 

RÅDGIVARE PRIVAT 

4ST 

KONTORSCHEF 

TOMMIE HÖGBERG 

KUNDSERVICE 

BEA NORBERG 

FÖRETAG 

JAN WIDORSON 

PRIVAT 

TOMMIE HÖGBERG 

SANDVIKEN GÄVLE SÖDERHAMN BOLLNÄS HUDIKSVALL 

VD 

P-O BÄCKSTRÖM 

HR 

MAGNUS BIGENIUS 

BANK & 

KOMMINIKATION 

CALLE SÖDERBERG 

 

 

VERKSAMHETSUTV& 

IT  

MARTIN CARLSSON 

FÖRSÄKRING  

MARCUS LUNDGREN  

REDOVISNING 

4ST 

CONTROLLER 

1ST 

 

KVALITETSANSVARIG 

1ST 

BYGGNADSTEKNIK 

12 ST 

MOTOR & LÖSÖRE 

13 ST 

 

PERSON, FÖRETAG & 

JURIDIK  

8 ST 

 

SKADOR 

DANIEL WINGGREN 

UTREDARE 

LEIF ERIKSSON  

 

RISKINGENJÖR 

EXTERN 

Ledningen 

KONTORSCHEF 

 JARI MYLLYKOSKI 

 

 

KONTORSCHEF  

BODIL EINEMO 

 

KONTORSCHEF 

FREDRIK LARSSON 

 

KONTORSCHEF 

STEFAN ÖSTLUND 

 

KONTORSCHEF  

TOMMY HÖGBERG 

 

 

KONTORSCHEF 

MONA BERGLIN  

 

 

EKONOMI 

MARIA BAST 

 

STYRELSEN 

FULLMÄKTIGE 

KUND 
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Bilaga 4, Urval av intervjuer  
 

  

DRIFT/INKÖPP 

2ST 

IT 

1ST 

VERKSAMHETS- 

UTVECKLING 

2ST 

HR-PARTNER 

1ST

 

 HR 

MAGNUS BIGENIUS 
KOMMUNIKATION 

3ST 

 

 

 

FUNKTIONSANSVARIG 

SPARA & PLACERA 

1ST 

BANK 

4 ST 

PRODUKTANSVARIGA 

3ST 

 

 

 

FUNKTIONSANSVARIG 

HÄLSA 

1ST 

 

 

 

ADMINISTRATION 

8ST 

 

 

 

LJUSDAL 

VÄXEL 

2ST 

INNESÄLJARE 

21ST 

RÅDGIVARE 

FÖRETAG 

7ST 

INNESÄLJARE 

FÖRETAG 

4ST 

RÅDGIVARE PRIVAT 

4ST 

KONTORSCHEF 

TOMMIE HÖGBERG 

KUNDSERVICE 

BEA NORBERG 

FÖRETAG 

JAN WIDORSON 

PRIVAT 

TOMMIE HÖGBERG 

SANDVIKEN GÄVLE SÖDERHAMN BOLLNÄS HUDIKSVALL 

VD 

P-O BÄCKSTRÖM 

HR 

MAGNUS BIGENIUS 

BANK & 

KOMMINIKATION 

CALLE SÖDERBERG 

 

 

VERKSAMHETSUTV& 

IT  

MARTIN CARLSSON 

FÖRSÄKRING  

MARCUS LUNDGREN  

REDOVISNING 

4ST 

CONTROLLER 

1ST 

 

KVALITETSANSVARIG 

1ST 
BYGGNADSTEKNIK 

12 ST 

MOTOR & LÖSÖRE 

13 ST 

 

PERSON, FÖRETAG & 

JURIDIK  

8 ST 

 

SKADOR 

DANIEL WINGGREN 

UTREDARE 

LEIF ERIKSSON  

 

RISKINGENJÖR 

EXTERN 

Ledningen 

KONTORSCHEF 

 JARI MYLLYKOSKI 

 

 

KONTORSCHEF  

BODIL EINEMO 

 

KONTORSCHEF 

FREDRIK LARSSON 

 

KONTORSCHEF 

STEFAN ÖSTLUND 

 

KONTORSCHEF  

TOMMY HÖGBERG 

 

 

KONTORSCHEF 

MONA BERGLIN  

 

 

EKONOMI 

MARIA BAST 

 

STYRELSEN 

FULLMÄKTIGE 

KUND 
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Bilaga 5, Urval av observationer  

DRIFT/INKÖPP 

2ST 

IT 

1ST 

VERKSAMHETS- 

UTVECKLING 

2ST 

HR-PARTNER 

1ST

 

 HR 

MAGNUS BIGENIUS 

KOMMUNIKATION 

3ST 

 

 

 
FUNKTIONSANSVARIG 

SPARA & PLACERA 

1ST 

BANK 

4 ST 

PRODUKTANSVARIGA 

3ST 

 

 

 
FUNKTIONSANSVARI

G HÄLSA 

1ST 

 

 

 
ADMINISTRATION 

8ST 

 

 

 

LJUSDAL 

VÄXEL 

2ST 

INNESÄLJARE 

21ST 

RÅDGIVARE 

FÖRETAG 

7ST 

INNESÄLJARE 

FÖRETAG 

4ST 

RÅDGIVARE PRIVAT 

4ST 

KONTORSCHEF 

TOMMIE HÖGBERG 

KUNDSERVICE 

BEA NORBERG 

FÖRETAG 

JAN WIDORSON 

PRIVAT 

TOMMIE HÖGBERG 

SANDVIKEN GÄVLE SÖDERHAMN BOLLNÄS HUDIKSVALL 

VD 

P-O BÄCKSTRÖM 

HR 

MAGNUS BIGENIUS 

BANK & 

KOMMINIKATION 

CALLE SÖDERBERG 

 

 

VERKSAMHETSUTV& 

IT  

MARTIN CARLSSON 

FÖRSÄKRING  

MARCUS LUNDGREN  

REDOVISNING 

4ST 

CONTROLLER 

1ST 

 

KVALITETSANSVARIG 

1ST 

BYGGNADSTEKNIK 

12 ST 

MOTOR & LÖSÖRE 

13 ST 

 

PERSON, FÖRETAG & 

JURIDIK  

8 ST 

 

SKADOR 

DANIEL WINGGREN 

UTREDARE 

LEIF ERIKSSON  

 

RISKINGENJÖR 

EXTERN 

Ledningen 

JARI MYLLYKOSKI 

KONTORSCHEF 

 

BODIL EINEMO 

KONTORSCHEF 

 

FREDRIK LARSSON 

KONTORSCHEF 

 

STEFAN ÖSTLUND 

KONTORSCHEF 

 

TOMMY HÖGBERG 

KONTORSCHEF 

 

MONA BERGLIN 

KONTORSCHEF 

 

EKONOMI 

MARIA BAST 

 


