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För fortsatt konkurrenskraft och hållbar, lönsam tillväxt är 

det avgörande att medarbetare arbetar smart, 

smidigt och effektivt

43% effektiviseringspotential med rätt tekniska lösningar

19% av arbetsuppgifterna kan automatiseras redan idag

60% av de som dagligen har teknikstrul överväger att byta jobb

60% anser att kompetensutvecklingen är bristfällig*

- Hur ser det ut hos er?

*PION GROUP/Kairos Future - Fem sanningar om människan, tekniken och arbetet 2023 
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Data-drivet besluts-
fattande, alltid med 
människan I fokus

Vi är ett Management Consulting-bolag inom PION Group-
koncernen som ser människorna som den stora katalysatorn 
för tillväxt och innovation. Vi anser att det är förmågan att 

utveckla och samtidigt effektivisera verksamheten som skapar 
konkurrenskraft och hållbar, lönsam tillväxt. 

Med våra metoder och gedigna erfarenhet av affärs- och HR-
strategier, talangattraktion, system, marknadsundersökningar 
och dataanalys har vi förmågan att ta ett helhetsgrepp över 

företags affärsmöjligheter och utmaningar. 

Vårt mantra är att arbeta datadrivet i syfte att förstå, förenkla 
och förtydliga vad som krävs av organisationen – alltid med 

företagets målbild, affären och 
människorna i fokus.

www.qriosminds.se
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• Genomför en effektivitetskartläggning med fokus på vad som ”hindrar” 

anställda att jobba smart, smidigt och effektivt.

• En digital enkät skickas till anställda där de beskriver sina utmaningar 

och hinder för att de skall kunna jobba effektivt, vi ber dem värdera

hur stort problemet är och ge konkreta förslag på förbättringar för ett 

smart, smidigt och effektivt arbete.

• Resultat sammanställs med kategorisering (se höger) och prioritering 

kring effektiviseringspotential.

• Ni får ett underlag som grund för diskussion och beslut för initiativ 

och åtgärder för att effektivisera er verksamhet.

• Ett normalt projekt genomförs på 3-4 veckor.

Identifiera vad ni kan effektivisera – snabbt och enkelt!

Effektiviseringsområden:

▪ Verksamhetens vision och övergripande mål

▪ Kultur och värderingar

▪ Avdelningens uppdrag och mål

▪ Avdelningens utvecklingsplaner / strategier 

▪ Ledarskap

▪ Organisation, roller och ansvar (Vem som gör vad)

▪ Min roll, ansvar och mina mål

▪ Processer och arbetssätt (hur vi jobbar)

▪ Samarbete, samverkan och möten

▪ Tillgång till information och fakta

▪ IT-system och tekniska lösningar

▪ Utbildning och kompetens
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Effektivitet vs. Förutsättningar

Vision och övergripande mål

Hinder/utmaning

Allvarlighet/grad av problem

Kultur och värderingar

Uppdrag och mål

Utvecklingsplaner / strategier

Ledarskap

Organisation, roller och ansvar

Min roll, ansvar och mina mål

Vision och övergripande mål

Processer och arbetssätt 

Samarbete, samverkan 

och möten

Tillgång till information och fakta

IT-system och tekniska lösningar

Utbildning och kompetens

Prioriteringar - Effektivitetsområden

Område

Uppdatering av samma data i flera system

Brist i kompetensutveckling

Brist i datakvalitet

Manuell rutin A, B, C - omständligt arbetssätt

Inloggning i flera system 

Långsamma beslut, återkoppling vid frågor

Brister i rutinbeskrivning

Integrationsbrist system A, B, C

Svagt samarbete m kollegor

Otydliga mål & otydlig feedback

Otydliga roller & ansvar

Antal

22

14

13

7

12

8

7

4

3

5

4

Ranking 

(medel)

8

7

7

8

4

6

4

6

6

3

3

Poäng

176

98

91

56

48

48

28

24

18

15

12

Vi hjälper er att på ett övergripligt sett förstå vilka områden som 

är av störst prioritet utifrån flera olika dimensioner.

Ni erhåller även en konkret prioriteringslista där vi baserat på 

insamlad data listar de effektivitetsområden ni bör prioritera för 

att få störst positiv inverkan på bolagets effektivitet.  
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