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Abstract 

Continuous improvement (CI) is the core of many management systems in todays 

manufacturing industry, even though expected results tend to differ from what is 

actually achieved. If the reasons for these differences could be illuminated, it would 

be easier to allocate resources for development of CI activity efficiently. To 

continuously evaluate the CI process is a way to illuminate these differences, but as 

there is no easy way to do that, that is where this study aims. The CI Maturity 

Model is a research- based model that visualizes a framework concerning 

organisations evolutional development of CI, through training and development of 

necessary behaviour patterns. Moreover, the model also aims to support CI 

development through the use of a self- assessment tool which is designed to measure 

maturity in different abilities. As this model has been used in several studies on the 

organisational level, this study aims to apply it on the operational level and its 

associated diversities, as that is where the value is being created.  

The purpose of this study has been the application, evaluation and adaptation of a CI 

maturity model self- assessment tool on the operational level in a manufacturing 

company. A case study was performed on a successful quality certified 

manufacturing organisation with a vast range of manufacturing techniques and also, 

internally different timelines for involvement in CI. An existing prototype self- 

assessment tool connected to the model was applied in operational level 

manufacturing in a single case study. 80 operational level employees in two different 

manufacturing units answered the, for this purpose adjusted self- assessment 

questionnaire.  

The overall study results shows a maturuty level similar to that of other high 

performing companies that has been evaluated at an organisational level, even 

though the area of fokus is different, and the adaptation of the tool in this study 

lowered the overall ”score” on the maturity. The results should also be valuable and 

relevant to the organisation where the evaluation took place, even though a few 

questions in the evaluation proved to be less reliable. Deviating results due to 

differences between the two manufacturing units were proved significant and could 

therefore be used in further analysis. The conclusion of the study is that the 

application of the CI maturity model on the operational level through use of a self-

assessment tool can indeed create value to the organisation, as a way to measure soft 

values connected to a CI culture. However, even if the CI maturity model and the 

structure of the self- assessment tool are suited for any organisation, all of the 

questions in the applied questionnaire was not, and therefore needs careful 

adaptation to chosen target group.  

Keywords: Continuous improvement, maturity, evaluation, manufacturing. 



 
 

Sammanfattning 

Att arbeta med ständiga förbättringar (SF) är en del av många tillverkande företags 

ledningssystem, men tyvärr är det inte ovanligt att företagen upplever ett gap mellan 

önskade resultat och det som faktiskt sker. Om anledningarna till detta gap kunde 

synliggöras skulle insatserna för att vidareutveckla förbättringsarbetet bli lättare att 

rikta. Att med jämna mellanrum utvärdera arbetet med SF skulle vara ett sätt att 

synliggöra anledningarna. Trots det så görs det inte i tillräcklig utsträckning och mer 

forskning om hur ett effektivt mätsystem för SF skulle kunna utformas och 

implementeras behövs. Vid Centrum för forskning inom innovationsstyrning på 

universitetet i Brighton har en modell för utvärdering av mognadsgrad gällande 

arbete med SF tagits fram. Modellens tillhörande självutvärderingsverktyg handlar 

om att mäta förmågor kopplade till olika nivåer av kulturell mognadsgrad i arbetet 

med SF. Flera studier visar att verktyget har tillämpats på företagsnivå, men ingen 

där det tillämpats i produktionen på operatörsnivå. Att utvärdera mognadsgraden 

gällande SF på operatörsnivå skulle med stor sannolikhet vara värdeskapande för 

företaget och ge signaler, både på styrkor och svagheter, men också på hot och 

möjligheter gällande förbättringsarbetet.  

Syftet med denna studie är att på operatörsnivå inom tillverkande företag empiriskt 

testa, och vid behov anpassa, ett till mognadsmodellen för SF kopplat 

självutvärderingsverktyg. Utvärderingen genomfördes på ett högpresterande 

tillverkande företag som är världsledande inom sitt produktsegment. 

Självutvärderingsverktyget översattes från engelska till svenska och anpassades efter 

målgruppen, varefter 80 respondenter, från två avdelningar med helt skilda 

produktionsmetoder och arbetssätt, fick svara. Resultatet visar en mognadsgrad 

liknande den som andra högpresterande företag fått vid utvärdering på företagsnivå, 

trots att fokusområdet varit annorlunda, samt att anpassningen av verktyget i denna 

studie sänkt mognadsgraden. Vidare bör resultatet vara värdefullt för det företag där 

utvärderingen utförts, även om vissa frågor i utvärderingen visade sig vara osäkra. 

Avvikande resultat mellan avdelningarna identifierades och bevisades genom 

signifikanstest och förklarades genom intervjuer på fallstudieföretaget 

Slutsatsen är att modellens självutvärderingsverktyg kan vara användbar för företag 

som vill mäta mjuka värden kopplade till en kultur gällande SF. Vidare fyller den ett 

gap gällande mätsystem för arbete med SF på operatörsnivå. Gällande anpassning av 

verktyget kan det vara lämpligt att se över utformningen av påståendena då dessa 

bör vara relevanta för den aktuella målgruppen. 

Nyckelord: Ständiga förbättringar, mognadsgrad, utvärdering, tillverkning. 
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1 

1 Inledning  

I en föränderlig värld, där konkurrensen är stor, ställs det högre och högre krav på 

företagens innovationsförmåga. Tidd och Bessant (2013) beskriver innovation som 

en process för att förvandla möjligheter till nya idéer, för att sedan tillämpa dessa på 

en bredare arena. Vikten av att arbeta med ständiga förbättringar (SF) är vida spritt 

och har en nära koppling till innovation. Inom tillverkningsindustrin har många 

företag låtit sig inspireras av Toyotas framgångsrika strategier gällande 

förbättringsarbete. Olhager (2014) beskriver att många av de förbättringsverktyg 

som tillämpas inom produktion kommer från just Toyota Production System. 

Rother (2013) belyser dock att det är viktigt att förstå att ett framgångsrikt 

förbättringsarbete inte alls bara handlar om konsten att tillämpa olika 

förbättringsverktyg, utan om att förstå helheten och om vikten av att bygga en 

kultur som bidrar till att medarbetarna själva tar initiativ till SF.  

Att ha infört ett antal förbättringsverktyg i produktionen säger egentligen inget om 

hur framgångsrikt förbättringsarbetet är, inte heller något om den valda strategin är 

den mest lämpade eller inte. Jørgensen et al. (2006) beskriver att införandet av SF 

är en process över tid och något som inte alls är alldeles enkelt. Rother (2013) 

menar att det i många företag finns en outtalad frustration över ett gap mellan 

önskade resultat och det som faktiskt sker och Bessant et al. (2001) menar att många 

företag faktiskt misslyckas helt. Jurburg et al. (2015) menar att ett strategiskt 

framgångsrikt förbättringsarbete kräver noggrann eftertanke gällande vilka områden 

som ska förbättras, och inte bara det, utan även gällande vad som ska förbättras 

inom det valda området. Rother (2013) beskriver att det inte räcker att utgå ifrån en 

långsiktig planering, utan att man behöver vara uppmärksam på förändringar i 

nuläget för att justera kursen.  

Bessant et al. (2001) beskriver ständig förbättring av SF som förmågan att strategiskt 

styra utvecklingen av förbättringsarbetet. En nyckelrutin för att strategiskt styra 

utvecklingen är att regelbundet utvärdera, och om nödvändigt, förbättra systemet 

för SF. Rother (2013) menar att ifall resultatet av de genomförda förbättringarna 

inte utvärderas så är det svårt att veta om aktiviteten verkligen var en förbättring, 

eller bara en förändring och faktiskt ett slöseri med resurser.  

Resultatet av en fallstudie gjord av Jurburg et al. (2015) visade dock att de studerade 

företagen inte utvärderade förbättringsinsatserna i tillräckligt stor utsträckning. 

Detta ledde till att lärandedelen uteblev och att företagen således hade svårt att ta 

sitt förbättringsarbete till nästa nivå.  
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År 2015 skrevs även en magisteruppsats på 30 högskolepoäng vid Mälardalens 

Högskola, där syftet var att …”undersöka hur väl etablerade företag i Sverige 

tillämpar utvärdering i sina operativa förbättringsprocesser samt vilken 

värdeskapande effekt dessa utvärderingar har inom dessa typer av företag” (Granberg 

och Svartström 2015 s. 3). Denna fallstudie visade att inget av företagen tillämpade 

någon form av utvärdering i det operativa, varför det inte heller gick att mäta några 

värdeskapande effekter. Att utvärdering av SF inte utförs är intressant då många 

modeller för förbättringar, däribland “Kata” som beskrivs av Rother (2013), 

innehåller just cykliska utvärderingar av nuläget i syfte att antingen lära av sina 

misstag eller för att veta åt vilket håll nästa steg bör tas.  

Finns det då inga bra verktyg att använda sig av för att utvärdera arbetet med SF? Jo, 

så långt tillbaka i tiden som till 2001 hade Bessant et al. (2001) arbetat fram ett 

självutvärderingsverktyg, baserat på flera års forskning, i syfte att mäta ett företags 

mognadsgrad med avseende på SF-arbetet. Kortfattat kan beskrivas att den lägsta 

nivån av mognadsgrad visar på att det finns en liten förståelse för helheten, att 

förbättringarna ger kortsiktiga resultat och att det råder en avsaknad av utvärdering 

av det gjorda förbättringsarbetet. Den högsta nivån visar på fullständig förståelse, 

långsiktiga resultat, timing och lärande processer. De menar att arbete med SF kan 

ses som en evolutionsprocess i fem steg, där varje steg tar tid och där det inte finns 

några garantier att nästa nivå nås.  

1.1 Problembeskrivning  

Jurburg et al. (2015) beskriver att det behövs mer av både teoretisk och empirisk 

forskning kring hur ett effektivt mätsystem för SF skulle kunna utformas och 

implementeras. Mognadsmodellen för SF och dess självutvärderingsverktyg har 

tidigare använts i flertalet studier, men vad författarna till denna studie har kunnat 

utläsa, har utvärderingsgrupperna hittills utgjorts av individer med olika former av 

ledarpositioner och att analysen utförts på företagsnivå. Med tanke på att så många 

företag misslyckas med att införa ett hållbart arbete med SF är detta mycket 

intressant. Att utvärdera mognadsgraden gällande SF på operatörsnivå skulle med 

stor sannolikhet vara värdeskapande för företaget och ge signaler, både på styrkor 

och svagheter, men också på hot och möjligheter gällande förbättringsarbetet i 

produktionen. Det bör inte heller vara ovanligt att verksamheter internt har kommit 

olika långt i sitt arbete med SF, eftersom det beskrivs som en process över tid av 

Rother (2013) och Liker et al. (2008).  

Ytterligare en intressant aspekt är att Liker et al. (2008) menar att vid tillämpning av 

förbättringsprogram saknas ofta den del som handlar om att gå till källan för att finna 

fakta, det vill säga ner till ”golvet” för att se vad som faktiskt pågår.  
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Om det fanns ett underlag till utvärdering av mognadsgraden inom arbetet med SF 

som tar hänsyn till intern variation bör det kunna underlätta beslutsfattandet och 

leda till bättre förståelse för hur resurserna ska allokeras.  

Denna studie mynnar ur problematiken kring att skapa ett hållbart arbete med SF 

och det faktum att brist på utvärdering kan vara ett av skälen till detta. Att testa ifall 

mognadsmodellens självutvärderingsverktyg är tillämpbar på operatörsnivå är ett 

sätt att fylla det gap, gällande att mer av både empirisk och teoretisk forskning 

behövs, som Jurburg et al. (2015) beskriver.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att på operatörsnivå inom tillverkande företag empiriskt 

testa, och vid behov anpassa, mognadsmodellens självutvärderingsverktyg för 

ständiga förbättringar.  

1.2.1 Frågeställning 

 Hur användbar är mognadsmodellens självutvärderingsverktyg på 

operatörsnivå, med avseende på praktisk relevans? 

 Finns behov av att anpassa verktyget, och i så fall hur? 

1.2.2 Nyckelord 

Nyckelord: Förbättringsarbete, ständiga förbättringar, mognadsgrad, utvärdering, 

tillverkning. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metodik som använts i studien samt hur den tillämpats i 

syfte att nå ett starkt och tillförlitligt resultat. Styrande genom denna process har 

varit studiens problemformulering vilken handlar om problematiken gällande en 

praktisk metod för utvärdering av arbetet med SF på operatörsnivå i tillverkande 

företag.  

Kapitlet är strukturerat enligt följande huvuddelar: 

2.1 Vetenskapligt tillvägagångsätt  

2.2 Litteratursammanställning 

2.3 Fallstudie 

2.4 Metodkritik 

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Utgångspunkten i denna studie har varit att den ska utföras på ett vetenskapligt sätt. 

Med ett vetenskapligt sätt avses vad Ejvegård (2009) beskriver som sakligt, 

intersubjektivt och balanserat. Att på ett sakligt och källkritiskt sätt, sträva efter att 

så objektivt som möjligt söka sanning på ett relevant sätt inom valt område. Vidare 

har stor uppmärksamhet fästs vid lämpliga metodval, samt vid hur dessa tillämpas på 

ett korrekt sätt. 

2.1.1 Forskningsansats 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver olika ansatser för förklaring och förståelse i 

vetenskapsfilosofin. De beskriver dessa som antingen induktiva, deduktiva eller 

abduktiva.  

Induktiv ansats beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008) som en modell där generella 

slutsatser dras ifrån empiriska samband från flera enskilda fall, vilket även om det är logiskt 

och rimligt, kan bli något ytligt ur ett metodkritiskt perspektiv.  

Deduktiv ansats beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008) som att den tar avstamp i 

en generell regel, det vill säga teori, för att sedan använda den som förklaring till 

enskilda skeenden.  

Abduktiv ansats beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008) som en modell som tar 

avstamp i empiriska fakta, men även kan kombineras med teori i syfte att rent 

inspirativt underlätta upptäckt av eventuella mönster.  
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Den abduktiva ansatsen delar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) vissa drag med 

en kombination av induktiv och deduktiv ansats, men är det inte, då den även har 

moment skilda ifrån bägge. De beskriver vidare att en skillnad, och fördel, mot de 

andra modellerna är att den abduktiva ansatsen går mer på djupet för att genom det 

se mönster och därigenom öka förståelsen.  

Studiens använda ansats är den abduktiva. Då problemställningen varit styrande 

förväntades således både empiri och teori växelvis komma till användning. Målet 

med studien har hela tiden varit att hitta en praktisk användbar metod för 

utvärdering av arbete med SF på operatörsnivå, som ska kunna användas som 

beslutsstöd när en verksamhet vill gå framåt.  

2.1.2 Forskningsmetoder 

Kvantitativ forskning beskrivs av Biggam (2008) som sådan forskning som vill 

undersöka något genom mätning, såsom exempelvis hur många förbättringsförslag 

lämnas in per avdelning över en viss given tid, eller hur stor andel av medarbetarna 

åker tåg till arbetet på onsdagar. Biggam (2008) menar att generellt sett så svarar 

kvantitativ forskning på ”hur” frågor. Kvalitativ forskning är av mer djupgående och 

explorativ art, och handlar enligt Biggam (2008) istället ofta om ”varför” något sker.  

Då denna studie har anpassat och använt ett verktyg för utvärdering av 

förbättringsarbete, på en arena där det inte använts tidigare, har en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod använts. 

Metoderna som använts i studierna beskrivs närmare i fortsättningen på detta 

kapitel, och inkluderar en fallstudie med intervjuer, observationer och en 

enkätundersökning som den huvudsakliga informationskällan.  

De i fallstudien inkluderade observationerna, intervjuerna och enkätundersökningen 

var av huvudsakligen kvalitativ art, även om delar av materialet kvantifierades. 

Enkätundersökningen som baserades på mognadsmodellen för förbättringsarbete 

som användes i studien kan i sig beskrivas som ett sätt att kvantifiera mjuka värden i 

syfte att identifiera potential för framtida resurssatsningar. 

Något som är kvantifierat beskrivs av Ejvegård (2009) som något som kan räknas på 

något sätt, exempelvis att truck A kör dubbelt så fort som truck B. Några av 

fördelarna med kvantifierade data beskrivs av Ejvegård (2009) som att det rent 

pedagogiskt blir lättare att mer visuellt och överskådligt analysera och presentera 

resultat.  
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2.2 Litteraturstudier 

Studiens syfte och frågeställningar har varit de styrande ¨kartmarkörerna¨ genom 

hela arbetet, och så även genom litteraturstudierna. För att öka förståelsen och 

förvärva kunskap inom området utfördes litteraturstudier i syftet att undersöka vad 

andra forskare och sakkunniga har att säga i ämnet. Litteraturstudierna planerades 

noga, både med avseende på tillvägagångssätt för litteratursökning samt hur urval 

och dokumentation skulle utföras för att säkerställa ett tillförlitligt och 

intersubjektivt resultat. Litteraturstudierna utfördes sedan genom identifiering och 

studier av böcker, vetenskapliga artiklar, uppsatser och standarder.  

2.2.1 Litteratursökning 

Innan litteraturstudierna påbörjades valdes sökord, sökfraser och ordstammar 

noggrant. Orden som valdes var de mest relevanta nyckelorden ifrån studiens 

problemställning. Litteratursökning utfördes sedan i databaserna Higgins, DIVA, 

Science Direct, Discovery och e-nav i syfte att identifiera relevanta uppsatser, 

vetenskapliga artiklar, standarder och böcker för att på ett korrekt sätt scanna 

tidigare forskning i huvudämnet.  

Sökningen utfördes enligt följande: 

Higgins är Högskolan i Gävles bibliotekskatalog, här söktes och identifierades 

relevanta böcker med sökorden och fraserna ”vetenskaplig metod”, 

”förbättringsarbete”, ”att utvärdera” och ”innovation management”. Dessa sökningar, 

tillsammans med fysisk sökning i biblioteket av närbesläktad litteratur identifierade 

böcker gällande forskningsmetoder, förbättringsarbete och utvärdering. 

Databasen Science Direct användes vid förstudien i det inledande skedet av projektet. I 

denna användes avancerad sökning med sökorden ”continuous improvement” och 

”model”, med tillvalet att de skulle finnas med i abstract, titel och nyckelord, för 

tidsintervallet år 2000 till nu. Denna sökning resulterade i vetenskapliga artiklar om 

olika modeller för förbättringsarbete, däribland en artikel av Bessant, J. Caffyn, S. 

och Gallagher, M. (2001) som handlar om en evolutionär beteendemodell för 

arbetet med SF.  

Discovery är en databas som i princip fungerar som en startpunkt till andra databaser 

och litteratursökningen utfördes med hjälp av denna. Här användes sökfrasen 

¨continuous improvement¨ med tillägget och factors eller causes eller drivers och 

ordstammen manufactur*. Denna sökning avgränsades med peer reviewed, full text, 

engelska och till publikationsåren 1997- 2017. Rubriker och sammanfattningar lästes 

för att identifiera relevanta artiklar för studiens problemställning, varefter samtliga 

relevanta artiklar lades i en mapp för att sedan katalogiseras enligt en ABC- princip 

baserat på relevans. 
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I DIVA användes sökfrasen ”utvärdering förbättringsarbete” huvuvdsakligen i 

inspirationssyfte. 

I e-nav användes sökorden ”continuous improvement” och ”innovation”  vilket gav en SIS 

standard gällande principer och terminologi kring ledningssystem för innovation. 

Genom att se närmare på vad det refereras till i högintressanta artiklar, samt vilka 

som refererade till dem, och använda vad Ejvegård (2009) kallar för 

hänvisningskedjor, identifierades ytterligare relevanta artiklar, vilka även dessa 

inkluderades i ABC katalogiseringen. 

2.2.2 Litteratursammanställning 

Då resultatet från litteratursökningen katalogiserades efter en ABC- princip, baserat 

på relevans, utgjorde katalogen sedan litteraturstudiens virtuella bibliotek där de 

mest relevanta artiklarna placerades i en ”A- mapp”, något mindre relevanta i en ”B-

mapp” och så vidare. Samtlig litteratur granskades sedan efter relevansnivå varefter 

den mest relevanta informationen sorterades och sammanfattades till ett underlag 

för senare analys och diskussion. Studiens frågeställningar har utgjort stommen i 

sammanställningen av litteratur. Då genomförandet även inkluderade praktisk 

tillämpning av Bessants mognadsmodell på operatörsnivå, så användes även 

modellens struktur för sammanställning och analys av litteraturen.  

2.3 Fallstudie 

Enligt Solberg och Huber (2006) så finns det ingen entydig definition på vad 

begreppet fallstudie egentligen är. En gemensam tolkning är dock att fallstudier 

kompletterar läroböcker och teorier, genom att utgöra en ytterligare metod för 

kunskapinsamling. Fallstudie, tillsammans med andra vetenskapliga metoder, 

beskrivs av Ejvegård (2009) som ett mycket användbart tillvägagångssätt för 

forskning, men poängterar vikten av att förstå att ett enskilt fall aldrig kan 

representera hela verkligheten. Detta innebär att slutsatser ska dras med försiktighet 

och att dessa måste kopplas till andra forskningsmetoder för att få värde.  

Det företag fallstudien utfördes på är ett framgångsrikt, innovativt och 

kvalitetscertifierat företag som är världsledande inom sitt produktsegment. Vidare 

har de en fabrik med stor intern variation, både gällande produktionsmetoder och  

hur länge olika avdelningar arbetat med SF. Produktion är i princip uppdelad till två 

fabriker i en, där skärande barbetning utgör en del, och montering en annan. Båda 

fabrikerna använder även sig även av olika produktionsmetoder.  

På avdelningen för skärande bearbetning utgörs produktionen av flödesgrupp och 

funktionell verkstad och avdelningen för montering av taktad lina och 

monteringsgrupp. 
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Att företaget använder sig av olika produktionsmetoder i samma verkstad är en del i 

det strategiska förbättringsarbetet, då man bit för bit inför mer flödesorienterade 

arbetssätt. Med tanke på att arbete med SF är en process över tid i sig själv, var det 

mycket intressant att se närmare på hur en enkät avsedd för generell 

självutvärdering skulle kunna ge en användbar bild av en så komplex verksamhet. 

Ovanstående sammantaget har av författarna till denna studie ansetts som bra 

förutsättningar för studiens syfte och problemställning. Fallstudien har inkluderat 

tillämpning av mognadsmodellen och dess självutvärderingsverktyg, samt 

semistrukturerade intervjuer för kontext.  

2.3.1 Enkätundersökning 

Mognadsmodellen för SF beskrivs av Tidd och Bessant (2013) som en evolutionär 

modell i fem steg. Varje steg innehåller förmågor kopplade till ett aktivt 

engagemang ifrån medarbetarna. Steg ett innehåller vissa förmågor, steg två 

innehåller samma som steg ett, fast utvecklade samt ytterligare några och så vidare. 

Vilken mognadsgrad ett företag har kan enligt Tidd och Bessant (2013) utvärderas 

genom att använda en, för mognadsmodellen, speciellt utformad enkät med 

tillhörande tolkningsmall.  

2.3.1.1 Enkätens bakgrund och ursprung 

Enkäten och dess tolkningsmall är i sin helhet och ursprungsform hämtad ifrån 

websidan innovationsportalen, vilket är en hemsida för ett antal böcker om 

innovationsstyrning skrivna av Joe Tidd och John Bessant i samarbete med 

Wileyförlaget.  

En av dessa böcker är Managing Innovation (Tidd och Bessant, 2013) vilken ingått i 

litteraturstudierna, och även hänvisat till innovationsportalen. Innovationsportalen 

är utvecklad av Joe Tidd och John Bessant tillsammans med John Wiley and Son Ltd 

som en öppen resurs för att stödja deras böcker. Genom mejlförfrågan till 

författarna har tillstånd att använda enkätunderlaget till denna studie erhållits. I 

samband med detta hänvisades även till boken High Involvement Innovation av 

Bessant (2003), då enkäten är baserad på forskning som beskrivs i den. Den boken 

har sedermera använts i olika stadier av studien.  

Enkäten är ursprungligen på engelska och består av 40 påståenden som är 

tematiserade i åtta dimensioner (förmågor), med fem påståenden för varje 

dimension. Enkätens svaralternativ är bundna till en skala på 1-5, där 

respondenterna svarar 1 ifall graden av instämmande är ”mycket dåligt” och 5 ifall 

graden av instämmande är ”mycket bra”.  
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2.3.1.2 Hur enkäten anpassades i denna studie 

I denna studie översattes enkäten till svenska, med formuleringar som var något mer 

anpassade till målgruppen än ursprungsenkätens. Då tolkningsmallen aldrig 

översattes, utöver de delar som inkluderades i studien, togs stor hänsyn till att 

behålla andemeningen i varje påstående för att minska risken för feltolkning. Utöver 

ursprungsenkätens 40 frågor så lades ytterligare en fråga till. Denna syftade till att 

undersöka ifall respondenterna på fallstudieföretaget upplevde att deras avdelning 

och sätt att arbeta har förändrats under de tre sista åren. Frågan utgjorde endast ett 

bidrag till fallstudieföretaget och togs därför inte med i analysen.  

Vidare justerades de bundna svarsalternativen genom att göra skalan visuellt tydlig, 

med fem svarsrutor i serie, där svar skulle kryssas i en glidande skala från 

¨instämmer inte alls¨ till ¨instämmer helt¨. En glidande Likert-skala för grad av 

instämmande beskrivs av Berntson et al. (2016) som något de flesta 

enkätundersökningar, som bygger på påståenden, har.  

Den glidande skalan kan utfomas på två sätt, med ett ojämnt antal svarsrutor och 

med ett jämnt antal. Ett ojämnt antal svarsrutor ger en mittpunkt vilken kan 

användas och tolkas på två sätt; att respondenten inte har någon åsikt gällande 

påståendet, eller att svaret är helt neutralt. Ifall svarsrutorna till antalet är jämna 

beskriver Berntson et al. (2016) att respondenten måste välja mellan ett positivt 

eller ett negativt svar och att det då finns en risk att respondenten, ifall denne inte 

har någon åsikt i frågan, känner att svarsalternativen är begränsande och istället 

väljer att hoppa över frågan. Oavsett vilken utformning som väljs är det viktigt att 

tänka igenom vilka konsekvenserna kan bli.  

Med tanke på att en befintlig enkät skulle tillämpas på en ny målgrupp fanns en 

osäkerhet kring om vissa frågor skulle passa. Detta ledde även till en osäkerhet kring 

utformningen av svaralternativen och vad de olika alternativen kunde leda till. 

Berntson et al. (2016) menar att om det finns risk att respondenten inte har någon 

åsikt i en fråga är det relevant med en vet-ej ruta bland svarsalternativen.  

Långt in i studien fanns en beslutsamhet om att behålla svarsalternativen likt 

ursprungsenkäten, det vill säga utan ett vet-ej alternativ, men efter att ha 

konsulterat fallstudieföretaget blev utgången att ett sådant tillägg förmodligen skulle 

kväva eventuella frågetecken och leda till ett mer tillförlitligt resultat. 

2.3.1.3 Sampling och stratifiering  

Då enkäten var ganska omfattande, och därmed inte kunde inkludera samtliga 

medarbetare i produktionen, gavs möjlighet att lämna ut 80 enkäter. Eftersom det 

inte var genomförbart med ett helt slumpmässigt urval av respondenter, 

stratifierades urvalet till lika stora grupper ur de fyra olika produktionsavsnitten för 

att urvalet skulle representera helheten så bra som möjligt.  



10 

Till vänster visualiseras hur enkäten 

anpassats med stor hänsyn tagen till att 

utformningen enligt Ejvegård (2009) är 

en mycket viktig faktor för att få en hög 

svarsfrekvens. Vilket i sin tur är en 

grundförutsättning för ett användbart 

resultat. Enkäten omarbetades noggrant 

i omgångar för att minska risken för 

felkällor, både genom språkbruk, 

svarsalternativ, begreppsförklaring och 

anvisningar för genomförande. Den 

översatta enkäten skickades till chefer 

för de avdelningar som skulle undersökas 

på fallstudieföretaget i två omgångar för 

kontroll, återkoppling och omarbetning 

innan den godkändes. Den slutgiltiga 

enkäten finns i bilaga 1. 

 

För genomförandet av datainsamlingen lämnades enkäterna i pappersform till 

fallstudieföretaget, varefter de delades ut till ansvariga produktionsledare. Det med 

företaget överenskomna antalet enkäter var 80 stycken, det vill säga 20 per 

produktionssätt, men för att gardera för eventuella bortfall lades 5 enkäter per 

produktionssätt till vid utlämnadet. Detta gav att totalt 100 enkäter delades ut, 25 

stycken tilltaktad lina, 25 stycken till monteringsgrupp, 25 stycken till funktionell 

verkstad och 25 stycken till flödesgrupp.  

Respondenterna fick besvara enkäterna under arbetstid och beräknad 

genomförandetid uppgick till 10-15 minuter per enkät. De ifyllda enkäterna 

samlades ihop av produktionsledarna och överlämnades för sammanställning och 

analys.  

Bilden nedan till vänster visar arbetsgången för hur studiens enkät anpassades. 

 

Figur 1. Illustration över enkätens anpassning 

och användning. Figuren visar arbetsgången över 
hur enkäten anpassats, använts och sammanställts. 
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2.3.1.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Enligt riktlinjer föreslagna av Ejvegård (2009) kontrollerades först att 

svarsfrekvensen var godtagbar, följt av en bortfallsanalys. Bortfallsanalysen kan 

enligt Ejvegård (2009) hjälpa till med att indikera hur svarsfrekvensen kan bedömas, 

exempelvis genom indikationer på kvalitetsbrister i någon del av hanteringen eller 

utformningen av enkäten. Det finns enligt Ejvegård (2009) två slags bortfall, 

enkätbortfall när man helt enkelt inte får tillbaka enkäten, samt det interna 

bortfallet, då en eller flera frågor inte besvarats. Första frågan att besvara var hur 

studien skulle förhålla sig till det första eventuella enkätbortfallet då det lämnades ut 

100 enkäter, men 80 stycken kom tillbaka. Då det med fallstudieföretaget 

överenskomna antalet enkäter var 80, med 40 stycken per avdelning, och de 

överstigande 20 endast skickades med utifall någon skulle komma bort eller bli 

förstörd valdes därför att bortse ifrån dessa 20 som bortfall. Till nästa steg var då 

utgångspunkten 80 enkäter med 40 plus ett svar i varje, där de 40 hör till 

mognadsmodellen för SF.  

Antalet helt obesvarade frågor, det vill säga det interna bortfallet var fem av 3200 

möjliga vilket motsvarade ungefär 1,56 promille. Då detta bortfall är litet nog att 

bortse ifrån, valdes ändå metod för hantering av detta i syfte att i helheten få så 

rättvisande resultat som möjligt. Berntson et al. (2016) menar att ett sätt att hantera 

bortfall är medelvärdesimputering, vilket i detta fall innebär att de fem tomma 

cellerna i resultatmatrisen ersätts med respektive medelvärde för varje fråga. 

I nästa steg söktes underlag till hur svarsalternativet vet-ej skulle behandlas. I 

grundmodellen finns det inte med varför en omarbetning av analysmetoden 

behövdes. 

2.3.1.5 Hantering av svarsalternativet vet-ej 

Grundmodellen på självutvärderingsverktyget, och sättet att analysera den på, 

baseras på att svarsalternativen består av fem steg i en glidande skala. Således söktes i 

denna fas indikationer på varför respondenten valt svarsalternativet vet-ej, om det 

exempelvis handlat om att påståendet var dåligt och eller otydligt, eller om 

respondenten helt enkelt inte visste. Exempel på detta skulle kunna vara ett 

påstående om att förbättringsarbetet styrs mot verksamhetens affärsmål, där ett vet-

ej skulle kunna innebära både att hen inte vet vilka affärsmål verksamheten har, om 

förbättringsarbetet styrs mot dessa mål, om respondenten är ointresserad av 

enkäten, eller om frågan helt enkelt är dåligt utformad. Detta gör analysen något 

mer problematisk, då vet-ej alternativet inte kan behandlas som ett rent bortfall, 

samtidigt som det åtminstone rent hypotetiskt, delvis skulle kunna vara det. 

Gemensamt för alla dessa alternativ är dock att betydelsen i en glidande skala är åt 

det “mindre bra hållet”, antingen för mognadsgraden eller för utformningen av 

enkäten. För att tolka hur vet-ej alternativet använts, utfördes följande analys; 
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Svarsfrekvensen i vet-ej rutan sammanställdes för varje fråga, främst för enkäten 

som helhet, men även avvikelser mellan avdelningarna skärande och montering 

studerades översiktligt. Då Ejvegård (2009) menar att en godtagbar svarsfrekvens 

både på helhet och individuellt på frågorna är minst 80%, och att det under 70% 

inte är någon idé att analysera statistiskt, användes dessa siffror som navigatorer i  

kartläggningen. Antal vet-ej samt dess andel av det totala antalet svar per fråga 

kontrollerades, varefter samtliga frågor med en andel vet-ej på 10 procent eller mer 

kontrollerades, för att sedan följa upp de med en andel på 20 procent eller högre.  

Mönstret på vet-ej användningen antydde att skälen till att det alternativet valdes 

kunde vara flera, däribland mognadsgrad i förbättringsarbetet samt utformningen 

eller val av frågorna i enkäten. Det de möjliga skälen hade gemensamt var dock att 

de pekade i negativ riktning, antingen för mognadsgraden eller för utformningen av 

enkäten. 

2.3.1.6 Fortsatt förhållande till svarsalternativet vet-ej under studien 

Med grund i ovanstående iakttagelser, tillsammans med bedömningen att vet-ej 

alternativet inte kunde ses som ett bortfall, föll valet i denna studie på att sätta 

värdet noll för det svarsalternativet i resultatberäkningen. Värdet noll påverkar den 

uppmätta mognadsnivån i negativ riktning, men då svarsfrekvensen i detta alternativ 

var generellt var låg, och samtliga frågor med en svarsfrekvens på 20 procent eller 

mer fanns i tre dimensioner, togs hänsyn till detta i den slutliga och mer detaljerade 

analysen.  

2.3.1.7 Undersökning av medelvärden och spridning 

Det totala medelvärdet indikerar ungefär var på mognadsmodellen företaget ligger. 

Det säger dock inte så mycket i det här fallet då det inte finns något att jämföra med, 

eftersom denna undersökning inte utförts på operatörsnivå tidigare. Det den 

däremot kan visa är nuläget, vilket kan vara en hållpunkt vid en eventuell 

upprepning vid ett senare tillfälle, samt något att jämföra med vid framtida 

forskning. Vidare undersöktes medelvärden och spridning både på helheten, 

dimensionerna och mellan skärande och montering. För att kontrollera huruvida 

variansen mellan de två avdelningarna montering och skärande bearbetning på 

dimensionsnivå kunde vara en slump, utfördes också en Anova- test, med 

dimensionerna som beroende variabler och avdelningarna som de oberoende. 

Körner och Wahlgren (2005) beskriver att en signifikansnivå 𝛼 på 5% motsvarar 

risken att skillnaden mellan avdelningarna skulle vara falsk, och därför ett resultat av 

slumpen. Resultat, slutsatser och sammanställning av enkätundersökningen utgjorde 

sedan en del av underlaget till studiens helhetsanalys. 

Nedan visas en illustration som sammanfattar ovanstående kapitels beskrivna 

arbetsgång. 
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Figur 2. Illustration över hanteringen efter att de ifyllda enkäterna samlats in. Figuren visar 

arbetsgången för hur enkäterna hanterades och analyserades då de hämtats från fallstudieföretaget. 

 

2.3.2  Intervjuer 

Ejvegård (2009) beskriver intervjuer som en datainsamlingsmetod som används i 

syfte att ta reda på kunskaper, uppfattningar, tyckanden och åsikter hos en 

population. Vidare menar Ejvegård (2009) att intervjuer kan vara av olika 

strukturerad art och att frågorna kan ställas så svaren blir bundna, öppna eller en 

kombination av båda.  

I denna studie vilade datainsamlingens tyngdpunkt i enkätundersökningen, vilket 

ledde till att syftet med intervjuerna var att bidra med kontext för att skapa 

förståelse för fallföretagets arbete med SF.  

Med grunder i ovanstående valdes semistrukturerade intervjuer för genomförandet. 

Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Biggam (2015) som en teknik där 

underlaget består av vissa specifika frågor, men där utrymme lämnas för vidare 

diskussion och följdfrågor. Ejvegård (2009) menar att intervjuer kan vara 

tidskrävande och att valet av respondenter därför bör ske med stor noggrannhet. Vid 

ett första möte med fallstudieföretaget beskrevs den avsedda användningen, varpå 

ansvaret att välja respondenter togs av produktionscheferna. Detta resultaterade i 

åtta respondenter från olika nivåer av organisationen, fyra från 

monteringsavdelningen och fyra från avdelningen för skärande bearbetning.  

En timme avsattes för varje intervju och dessa skedde, till största del, avskiljt från 

den operativa driften. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studien, 

efterföljt av de tre frågorna;  

1) Hur arbetar ni med SF idag? 

2) Vad är största utmaningen med förbättringsarbetet? 

3) Vad skulle kunna underlätta förbättringsarbetet? 

De två sätt Ejvegård (2009) beskriver för insamling av intervjumaterialet är att spela 

in det på band, eller att föra anteckningar. Som intervjuare är det viktigt att vara 

medveten om att båda sätten kan verka hämmande på responenten.  

Svarsfrekvens och 
bortfallsanalys 

Hantering av 
svarsalternativet 

vet-ej 

Val av studiens 
fortsatta 

förhållande till 
svarsalternativet 

vet-ej 

Undersökning av 
medelvärden och 

spridning inklusive 
Anova test 
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Med den avsedda användningen av intervjumaterialet i åtanke föll valet därför på att 

föra anteckningar, dels av praktiska skäl, men även för att skapa en mindre formell 

mötessituation.  

2.3.2.1 Sammanställning av intervjumaterialet 

Ejvegård (2009) beskriver vikten av att så snart som möjligt sammanställa 

anteckningarna från en intervju och menar att ju längre tid det går, desto större blir 

risken att minnet bleknar. Varje intervju efterföljdes därför direkt av att 

anteckningarna sammanställdes, till en början varje respondent var för sig. För att 

sedan skapa en bättre helhetsbild av de båda avdelningarna sammanställdes alla svar 

från monteringens respondenter per fråga, och samma gjordes med avdelningen för 

skärande bearbetning.  

För att lättare få en översikt avdelningarna emellan, gällande likheter och olikheter, 

gjordes även till fråga två och tre tabeller för att visualisera respondenternas svar i 

förhållande till mognadsmodellens beskrivna dimensioner.  

2.4 Analysmetod 

När datainsamlingen var klar sammanfattades och strukturerades insamlad 

information i syfte att analysera studiens resultat i sin helhet. Det testade verktyget 

för självutvärdering hade, bortsett från vet-ej alternativet, en medföljande 

tolkningsmall, vilken har drag ifrån den teknik Yin (2003) beskriver som 

mönstermatchning. Mönstermatchning är en logisk analysteknik för kvalitativ data 

som enligt Yin (2003) i princip går ut på att jämföra ett empiriskt mönster med ett 

eller flera förutspådda, och kan ofta användas för att stärka validiteten. Det är denna 

del av analysen som avgör medelvärden med avseende på mognadsgrad. 

I denna studie har ingen detaljerad analys av vad resultatet säger om 

fallstudieföretaget genomförts, då fokus har legat på numerära avvikelseer och 

osäkerhet. 

2.5 Metodkritik 

Biggam (2008) beskriver trovärdighet och validitet som grundläggande 

förutsättningar för bra forskning, vilket därför är vad som eftersträvats i denna 

studie. Längs vägen har det naturligtvis dykt upp både förutsedda och oförutsedda 

aspekter som behövts hanteras, och därför genom detta påverkat trovärdigheten och 

validiteten på olika sätt. I detta kapitel granskas använda metoder i denna studie 

kritiskt ur olika synvinklar. 
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Tidsramen på tio veckor har varit något begränsande i och med att den inte tillåter 

så djup och bred analys som författarna kanske önskat. Då studien syftat till att 

empiriskt testa en modell för utvärdering av arbete med SF i en komplex 

produktionsmiljö, har det helt enkelt inte funnits tid att gå in på så mycket detaljer.  

Under anpassningen av enkäten inkluderades av validitetsbehov ett vet-ej alternativ 

vilket påverkar reliabiliteten på resultatet. Detta även om en dokumenterad analys 

på användningsfrekvensen på det svarsalternativet utfördes. 

Vid genomförandet av enkätundersökningen var inte författarna till denna studie 

närvarande, då enkäterna av praktiska skäl lämnades i pappersform till 

fallstudieföretaget, varefter de delades ut till ansvariga produktionsledare som sedan 

delade ut dem till medarbetarna. Även praktiska skäl låg bakom att enkäten var i 

pappersform. Om möjlighet finns rekommenderas av författarna till denna studie, 

att vid framtida undersökningar använda någon form av webenkäter om möjligt. 

Ejvegård (2009) menar också att det är viktigt att vara uppmärksam på tillförlitlighet 

på mätinstrument. Resursramen i denna studie tillät inte den reliabilitetstestning på 

enkätundersökningen som enligt Ejvegård (2009) kunnat utföras, såsom återtestning 

eller användande av kontrollfrågor.  

De olika produktionsavsnittens andelar av det totala antalet medarbetare, det vill 

säga populationen, följer inte samma volymfördelning som antalet utdelade enkäter 

med en fjärdedel i varje. Men då studien inkluderade analys av de olika 

produktionsavsnitten baserades urvalet på detta för att få en så representativ bild av 

helheten som möjligt. 

2.5.1 Reliabilitet 

Biggam (2008) beskriver reliabilitet som de steg som tas för en intersubjektiv och 

väldokumenterad datainsamling. Ejvegård (2009) menar att reliabilitet innebär 

tillförlitlighet och användbarhet av mätinstrument och dess enheter.  

Mognadsmodellen för SF som använts i studien är en befintlig känd modell, som 

tidigare testats och validerats av andra forskare. Teorin i denna studie stödjer detta. 

Självutvärderingsverktyget, som innehåller en enkät kopplad till modellen och dess 

dimensioner, är en prototyp som i sin ursprungsform kommer ifrån erkända 

forskare och författare till litteratur inom innovationsstyrning, och har anpassats i 

samråd med representanter ifrån fallstudieföretaget. Den översatta och omarbetade 

enkäten finns i sin helhet i bilaga 1. För en hög reliabilitet har även 

litteratursökningen utförts och dokumenterats strukturerat och noggrant och de 

utförda intervjuerna sammanfattades direkt efter varje intervju. 
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Ejvegård (2009) menar att om man vill kunna säga saker om en population utan att 

kunna fråga alla i den populationen behövs att man tar stickprov som kan 

representera verkligheten på ett så bra sätt som möjligt. Detta kan göras genom att 

man tar ut ett för syftet lämpligt antal individer och undersöker dem på ett enhetligt 

och strukturerat sätt. Vidare beskriver Ejvegård (2009) att detta urval bör 

stratifieras, det vill säga delas upp i olika avdelningar eller grupper, och att dessa 

grupper ska vara valda för att representera populationen i sin helhet. 

Då det rent praktiskt inte var genomförbart med ett helt slumpmässigt urval av 

respondenter, stratifierades urvalet till lika stora grupper ur de fyra olika 

produktionsavsnitten. Detta för att urvalet skulle representera helheten och de 

verkliga skillnaderna i produktionen så bra som möjligt.  

Ejvegård (2009) menar också att en god reliabilitet är en förutsättning, men inte en 

garanti för att kunna nå en god validitet. 

2.5.2 Validitet 

Validitet beskrivs av Biggam (2008) som relevant tillvägagångssätt och utförande av 

insamling och analys av data i förhållande till vad studien går ut på. Validitet innebär 

enligt Ejvegård (2009) att man verkligen mäter det man avsett. På ett sätt, kan man 

säga att validitet är det största skälet till varför respondentgruppen operatörer 

valdes. Om syftet är att beskriva nuläget för att veta hur man kan gå vidare i sitt 

arbete med SF, är nuläget i produktionen av avgörande betydelse.  

Eftersom Berntson et al. (2016) menar att utformningen av frågorna i enkäten utgör 

en central del av enkätprocessen och att frågorna måste vara väl utformade, annars 

går det inte att förvänta sig att den insamlade informationen är av god kvalitet.  

Samtidigt bör frågekonstruktionen vara väl förankrade i problemformuleringen. Av 

validitetsskäl lades därför stor fokus på utformning och anpassning av enkäten i 

samråd med fallstudieföretaget i planeringsfasen. 

Ejvegård (2009) menar att om man mätt det man säger att man gör, har man använt 

valida mätinstrument, och om det inte finns något verktyg för att mäta det man vill, 

kan det för validitetens skull, behövas utformas ett komplement till befintlig 

mätparameter. Då behovet av ett vet-ej alternativ i enkäten dök upp gällande ett par 

av frågorna i enkäten, valdes det därför för validitetens skull att inkludera det i 

utformningen, då Berntson et al. (2016) menar att det kan vara relevant att göra det 

om behovet finns. Detta ledde dock till en form av bortfall när resultatet skulle 

analyseras, även om bortfallsanalysen i sig enligt Ejvegård (2009) kan ge vägledning 

till tolkning av svarsfrekvensen. 
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För att skapa kontext och få mer djup i faktainsamlingen gällande verksamheten och 

dess förbättringsarbete valdes intervjuer som en ytterligare informationskälla. Valet 

av intervjurespondenter utfördes av validitetsskäl av företaget, då de visste vilka som 

skulle ge den mest deskriptiva bilden av företagets arbete med SF i produktionen.  

En metod eller teknikgrupp som nämns av Yin (2003) är mönstermatchning eller 

kategorimatriser, vilket beskrivs som logiska tekniker som i varierande grad i princip 

katalogiserar och jämför variabler i olika kolumner, och genom detta underlättar 

analys av skillnader och likheter. Denna typ av teknik har, för en hög validitet, 

använts som en del både av resultatsammanställningen och analysen. 

 2.5.3 Generaliserbarhet 

En av fördelarna med mognadsmodellen är enligt Bessant (2003) och Caffyn (1999) 

att den är generaliserbar och tar hänsyn till att alla verksamheter är unika och 

behöver sina egna anpassade lösningar. Då studien även syftar till att empiriskt testa 

ett självutvärderingsverktyg kopplat till den mognadsmodellen för arbete med SF 

var valet av fallstudieföretag viktigt ur ett generaliserbarhetsperspektiv.  

Företaget som valts är ett stort och innovativt framgångsrikt och kvalitetscertifierat 

företag som har arbetat en tid med SF samt ”benchmarkas” ofta av andra företag. 

Företaget har en i området spännande intern variation, som i teorin borde göra det 

svårt att analysera arbetet med SF ur ett helhetsperspektiv. Detta då de dels har två 

fabriker en, med helt skilda typer av produktion, där de även inom fabrikerna har 

olika produktionssätt och därför spänner över produktionsuppläggen taktad lina, 

monteringsgrupp, funktionell verkstad och flödesgrupp.  

Då implementeringen av Lean och arbetet med SF har skett stegvis och över tid i 

olika takt i de olika produktionsuppläggen har det varit det en mycket intressant 

miljö att utvärdera, och intressant att se generaliserbarheten hos modellen i den 

komplexa miljön.  

Studien har inkluderat faktainsamling från olika källor för att få indikationer från 

flera håll, och genom detta utföra en mer valid och tillförlitlig analys, även om en 

ensam fallstudie i sig själv inte kan användas för att dra slutsatser om en absolut 

sanning. Men resultatet i studien indikerar ett underliggande mönster liknande det 

som beskrivs av Bessant (2003) i mognadsmodellen för SF.  

Att respondenterna i studien av praktiska skäl inte är slumpmässigt utvalda begränsar 

enligt Ejvegård (2009) generaliserbarheten.  
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2.6 Etiska hänsynstaganden 

Fallstudieföretaget vill vara anonymt i rapporten, och handledare på företaget har 

även läst igenom och godkänt rapportens beskrivning av dem innan publicering. 

Enkäterna besvarades anonymt, med det enda undantaget att de grupperades efter 

olika avdelningar. Detta tillvägagångssätt valdes för att respondenterna skulle känna 

sig bekväma nog att svara ärligt, samt för att ingen skulle kunna känna sig utpekad 

vid en senare analys. Gällande de semistrukturerade intervjuerna, så har inte det 

nedskrivna underlaget skickats tillbaka till varje respondent för feedback och 

godkännande. Men då dessa resultat enbart skulle användas som bakgrunds- 

information samt kontext, valdes att sammanfatta och anonymisera dessa resultat till 

en kollektiv del per avdelning, för att ingen enskild respondent ska känna sig 

utpekad. 

2.7 Sammanfattning metod  

Figuren nedan visar en sammanfattande bild av arbetsgången för denna studies 

genomförande.  

  

Figur 3. Illustration och sammanfattning över denna studies genomförande. Figuren visar en 
sammanfattande bild av metoder och arbetsgång för denna studies genomförande.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs den teori, och de teoretiska ramverk, som denna studie utgår 

ifrån. Relevant teori för områdena SF, utvärdering och en beskrivning av 

mognadsmodellen för SF, som utgör grunden till självutvärderingsverktyget, 

beskrivs. 

3.1 Ständiga förbättringar 

3.2 Utvärdering av en verksamhets arbete med SF 

3.3 Mognadsmodellen för SF och självutvärderingsverktyget 

3.1 Ständiga förbättringar 

Dagens strategier för SF började enligt McLean et al. (2017) med Total Quality 

Management (TQM), vilket generellt handlar om att involvera hela verksamheten i 

förbättringsarbetet. Att involvera sina medarbetare i förbättringsarbete pågår enligt 

Liker et al. (2008) i företag över hela världen. Garcia-Sabater et al. (2012) och 

Bessant (2003) beskriver SF som en ständigt pågående planerad, organiserad och 

systematisk process som över tid leder till att förbättra systemet och stärka 

organisationens prestation som helhet. En symbol för den ständigt pågående 

processen med SF är de fyra stegen; planera, gör, studera och lär, fortsättningsvis 

skriven som PDCA-cykeln för den engelska betydelsen; Plan, Do, Check, Act. 

Olhager (2013 s. 470) beskriver PDCA-cykeln som …”ett strukturerat angreppssätt 

för att angripa kvalitetsproblem och åstadkomma kvalitetsförbättringar” där stegen 

innebär; 

Plan – att skapa en förståelse för nuläget och definiera gapet mellan nuläget och det 

framtida önskvärda läget. Roten till problemet bör analyseras grundligt och kan 

genomföras genom att exempelvis använda 5-varför metodiken eller Ishikawa-

diagram.  

Do – förbättringsåtgärderna genomförs. 

Check – resultatet av förbättringsinsatsen utvärderas. 

Act – att lära sig av processen och införa ett standardiserat arbetssätt för att undvika 

att samma problem återuppstår. 
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3.1.1 En kultur som främjar SF 

Företagskultur beskrivs av Liker et al. (2008) och Bessant (2003) som något som 

finns i våra sinnen, varför det är svårt att beskriva, men förenklat kan det beskrivas 

som ett komplext underliggande mönster av delade värderingar och antaganden om 

arbetet och organisationen. Liker et al. (2008) menar att Toyotas företagskultur är 

hjärtat i deras framgång, och att den består av lika delar SF och respekt för 

människan. Vidare beskrivs kultur rent principiellt av Liker et al. (2008) som cirklar 

inom cirklar, då industrin kan ha en kultur, inom den ryms organisationskulturen, 

varefter den i sin tur kan rymma olika subkulturer. Kulturen runt arbetet med SF 

som beskrivs i denna studie, kan ses som en sådan subkultur. Rother (2013) menar 

att det är viktigt att bygga en kultur som leder till att medarbetarna själva tar 

initiativ till SF. En sådan kultur tar enligt Bessant (2003) och Liker et al. (2008) tid 

att bygga, och bygger på övning, repetition och förstärkning av önskade beteenden, 

tills de blivit en norm i gruppen. Organisationsstruktur och arbetsbeskrivningar 

nämns som starka medel för att förstärka önskade beteenden.  

Osono et al. (2008) menar att chefernas jobb inte är att själva utveckla 

arbetsmomenten utan att möjliggöra, inspirera och motivera medarbetarna till att 

kontinuerligt göra det själva. Enligt Osono et al. (2008) har Toyota lyckats bygga en 

stark kultur som främjar arbetet med SF och beskriver en kultur där misstag ger 

möjlighet till lärdom och en inställning att alla kan utvecklas om de ges rätt 

förutsättningar. Vidare är det tydligt att det ska råda en balans mellan kort- och 

långsiktiga mål. För att implementera en långsiktigt hållbar process för SF menar 

Jurburg et al. (2015) att ledningen behöver skräddarsy program för 

beteendeförändring, då det inte räcker med engagemang och strukturstöd. Ett 

sådant program bör inkludera skräddarsydda förbättringsmål med lämpliga sätt att 

mäta dessa, samt ett belöningssystem passande för dessa mål och mätetal.  

3.1.2 Lärande processer och cyklisk utvärdering 

Buckler (1996) skriver kring lärande processer och menar att det i ett framgångsrikt 

förbättringsarbete är viktigt att svara på frågorna ”Vad har vi lärt oss”? och ”Hur har 

vi lärt oss”? Att svara på frågorna bidrar till att öka förståelsen kring nuläget och de 

existerande strategierna gällande förbättringsarbetet. Att dra lärdom leder till ökad 

förståelse för processen och ökad förståelse för processen leder till att 

förbättringsarbetet underlättas.  Det finns enligt Saier (2017) och Bergman och 

Klefsjö (2001) olika tillvägagångssätt att dra lärdom och menar att åtminstone delar 

av PDCA cykeln används i åtskilliga modeller, standarder och strategier, däribland 

inom kvalitetsstyrning, Sex Sigma och projektstyrning.  
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Liker et al. (2008) menar att tillämpning av program som lean, six sigma, eller lean 

six sigma kan ge stora kostnadsbesparingar, men att de ofta saknar den del där en går 

till källan, det vill säga ner till produktionen för att se vad som faktiskt pågår. Att 

utöva Genchi Genbutso är enligt Liker et al. (2008, s. 15) (egen översättning) en av 

grundstenarna i Toyotas framgång, och betyder …”en tro på att gå till källan för att 

hitta den fakta som behövs för att ta riktiga beslut, bygga konsensus, och nå mål så 

fort vi kan”. 

Rother (2013) skriver också om vikten av nulägesanalyser och målorientering, då 

hen skriver om SF av en process, samt om vikten av att skapa ett detaljerat grepp om 

den nuvarande situationen för vad som ingår i den aktuella processen. Detta innebär 

att, genom direkta observationer och analyser, skapa en bild av nuläget och knyta 

dessa till företagets riktning, vision och mål. Nulägesanalysen beskrivs som mycket 

viktig, först när den är gjord kan kan måltillståndet formuleras och det verkliga 

arbetet med SF påbörjas. Rother (2013) beskriver måltillstånd som ett kortsiktigt 

önskat läge vilket, när det är uppnått, leder företaget närmare visionen. 

Måltillståndet ligger något bortom företagets nuvarande förmåga och är en 

beskrivning av hur processen bör fungera för att det uppsatta målet ska nås, det 

beskriver däremot inte hur man tar sig till det önskade tillståndet. Det måltillstånd 

Rother (2013) beskriver, handlar i detta fall om kontinuerliga cykliska 

nulägesanalyser som en beslutsgrund till nya kortsiktiga mål. De frågor man bör 

ställa sig är enligt Rother (2013) vad som behövs göras för att förbättras, till skillnad 

från vad som kan göras. Är medarbetarna införstådda med måltillståndet blir arbetet 

med SF lättare att mobilisera.  

3.2 Att utvärdera en verksamhets arbete med SF 

Arbetet med SF är enligt Bessant et al. (2001) en process över tid, och att en viktig 

del av förmågan att styra den utvecklingen, är att cykliskt utvärdera, för att skapa 

beslutsunderlag till en eventuell förbättring av systemet för SF. Målet med att 

utvärdera en verksamhet beskrivs av Kylén (2008 s.8) som att …”få fram en 

bedömning som kan vara underlag för beslut om hur man ska göra”. Karlsson (1999 

s. 17) menar att det inte bara handlar om bedömning och kartläggning utan om 

…”en strävan att försöka gå djupare och ifrågasätta det som tas för givet och hålls 

som självklart”. Berntson et al. (2016 s. 12) skriver att ”grundtanken är att varje 

undersökning är en empirisk reflektion av en teoretisk idé”. Det handlar alltså om 

att det finns en teoretisk grund och att undersökningen har för avsikt att se om detta 

stämmer.  
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Karlsson (1999) beskriver skillnaderna på en utvärderings syfte, mål och funktion. 

Syftet handlar om den avsedda användningen av resultatet, exempelvis att kontrollera 

och utveckla en verksamhet. Syftet hänger också ofta ihop med den nivå i 

organisationen där utvärderingen sker och skiljer på vertikal utvärdering, som kan 

vara både uppifrån och ner och nerifrån och upp, och horisontell, där utvärderingen 

sker inom samma organisationsnivå och där resultaten och stannar inom den 

utvärderade gruppen. Målet är att utvärderingen ska ge en bedömning, vilken 

fastställer ett värde i det som utvärderas och funktionen kan vara olika beroende på 

intressenter, men oftast hänger den ihop med syftet. Karlsson (1999) menar att en 

utvärdering ska uppfattas som viktig och aktuell för det som verksamheten vill 

utvärdera. För att positionera sig fram gällande vad som är viktigt och aktuellt 

handlar det om att söka efter praktisk relevans, snarare än att lägga större tyngd vid 

det vetenskapliga.  

3.2.1 Själv – och egenutvärdering 

Karlsson (1999 s.58) beskriver begreppet självutvärdering som …”att de människor 

som har till uppgift att genomföra en bestämd verksamhet ges tillfälle att reflektera 

över och sätta in sitt konkreta handlande i relation till målet för verksamheten”. Att 

få tillfälle att reflektera över handlandet kan i sig fylla ett interaktivt syfte beskriver 

Karlsson (1999). Kylén (2008) skriver om begreppet egenutvärdering i termer av 

att det finns goda kunskaper om det som utvärderas och att användningsområdet för 

resultatet är förankrat redan från utformningen av utvärderingen. Vidare beskriver 

Kylén (2008) tre former av egenutvärdering där den första är att resultatet och 

analysen stannar inom den utvärderade enheten, den andra att resultatet redovisas 

för ledningen, innehållande förslag till åtgärder, och den tredje att utvärderingen 

utförs av, vad för gruppen är, en extern part. Nackdelarna med att genomföra en 

egenutvärdering kan vara att respondenterna vill dölja något i syfte att försvara sina 

insatser.  

3.2.2 Att använda resultatet av en utvärdering 

Karlsson (1999) skriver om utvärdering som process, och om hur resultatet av 

utvärderingen ska användas. Grunden är att utvärderingen ska generera en hög 

användningsgrad, det vill säga att resultatet av utvärderingen ska vara ändamålsenligt 

och användbart. Vad som är ändamålsenligt kan variera beroende på problemram. 

Uttrycket problemram beskrivs som ett sätt att utkristallisera de frågor som är 

viktiga att utvärdera för verksamheten.  

Karlsson (1999) beskriver tre principer för hur mätning av resultatet kan ske; 

 Att jämföra med en definierad referenspunkt, det vill säga att sätta betyg på 

något i jämförelse med ett kriterium  
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 Att jämföra med ett utvärderingsobjekt av samma slag 

 Att jämföra en förändring över tid. 

Att som i denna studie testa ett befintligt självutvärderingsverktyg på en ny arena, 

skulle därför i första hand kunna använda en del av den första principen, att sätta 

betyg på något i jämförelse med kriterium i mognadsmodelllen. Men till framtida 

studier, eller en cyklisk upprepning på samma fallstudieföretag, skulle den tredje 

principen kunna användas för att jämföra förändringen sedan den tidigare 

utvärderingen. 

3.2.3 Brister i användandet av resultatet 

Trots att en av grundpelarna i en utvärdering är att den ska bidra till hög 

användningsgrad så beskriver Karlsson (1999) att det råder en viss problematik 

gällande detta. Problematiken kan delas in i tre grupper; 

Brister i utvärderingen med avseende på metodval och design. Utvärderingen som 

sådan kan också vara utfomad på ett sätt som gör att de kunskaper som genereras 

inte uppfattas som relevanta för användaren, Karlsson (1999). 

Brister i kommunikationen med avseende på kommunikationen mellan utvärderingen 

och användarna. Blir resultat knapphändigt förmedlat eller svårt att tyda finns risker 

att användandegraden påverkas till det sämre. I många fall ska resultatet dessutom 

ses som en färskvara, dröjer det för länge innan resultatet presenteras finns risk att 

användarna uppfattar informationen som inaktuell menar Karlsson (1999). Kylén 

(2008) beskriver att en resultatrapport bör vara skriven på ett sätt som gör att de 

utvärderade känner igen sig. Den bör innehålla relevant information och förslag som 

är möjliga att genomföra. Den bör dessutom innehålla kommentarer på 

utvärderingens tillförlitlighet. Resultatet spelar en pedagogisk roll och ska inte 

efterlämna några frågetecken gällande vad medarbetarna ska göra för att uppfylla 

kraven.  

Brister hos användarna med avseende på motivation, kunskap, resurser och bristande 

förmåga att handla utifrån en utvärdering. Detta kan grunda sig i flera orsaker varav 

bristande kunskap om nyttan med att utvärdera, bristande förmåga att analysera 

resultatet, och sätta det i relevans till verksamheten och de strategiska beslut som 

ska tas, och bristande insikt i värdet av att utvärdera verksamheten, är några.   
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3.3 Mognadsmodellen för SF och 

utvärderingsverktyget  

En stor orsak till att luften går ur många försök att implementera Total Quality 

Management (TQM) är enligt Dabhilkar et al. (2007) att man lägger så stor vikt på 

verktyg och tekniker, att man försummar hur beteendemönster som har med SF att 

göra utvecklas på arbetsplatsen. Mognadsmodellen för SF kan därför beskrivas som 

ett komplement till de mer verktyg- och teknikfokuserade systemen för arbete med 

SF. Mognadsmodellen och dess självutvärderingsverktyg är ett sätt att mäta sina 

prestationer och sin potential kring olika förmågor rörande utvecklande av en kultur 

för SF under resans gång, antingen mot andra, eller cykliskt mot sig själv.  

3.3.1 Modellens bakgrund och utveckling 

Arbete med SF är också kopplat till inkrementell innovation, även om innovation 

enligt Tidd och Bessant (2013) samt Bessant (2003) oftast tillskrivs olika 

specialistavdelningar på företag, fast grundläggande förmågor för problemlösning 

och kreativitet finns hos alla. Tidd och Bessant (2013) menar att om det går att hitta 

ett sätt att utnyttja dessa förmågor rutinmässigt i hela företaget skulle det ge en 

enorm innovationspotential, även om alla var och en för sig bara kunde tillföra lite 

grann. Ett sådant arbetssätt baseras enligt Tidd och Bessant (2013) på en aktiv 

medverkan och ett engagemang ifrån medarbetarna genom hela företaget, och drar 

med det paralleller till arbete med SF. 

I standarden (SIS 2015, s. 5) för ledning av idégenereringsprocesser definieras 

inkrementell innovation som …”upprepade små förbättringar på en produkt, tjänst 

eller process över tid för att förbättra lönsamhet, effektivitet och arbetsrutiner” 

(egen översättning). Tidd och Bessant (2013) beskriver också innovation som en 

process för att förvandla möjligheter till nya idéer, och att sedan få dessa idéer att 

tillämpas på en bred arena. De menar vidare att det är mycket viktigt att se på 

innovation som en process, och att förstå hur den fungerar, då den förståelsen 

påverkar sättet med vilken den styrs. 

Att bygga upp en kultur med dess gemensamma mönster av beteenden som ska bli 

“det är så här vi arbetar här” är svårt och tar enligt Bessant (2003) och Liker et al. 

(2008) tid. Den processen går att styra och skapa förutsättningar för till viss del, 

genom bland annat ett tydligt och strategiskt ledarskap, stödjande rutiner och 

förstärkning av önskade beteenden. Men eftersom alla verksamheter är unika, är det 

enligt Bessant (2003) och Caffyn (1999) mycket svårt att veta var det är bäst att satsa 

resurserna om ett ramverk för att utvärdera var organisationen befinner sig i nuläget 

saknas.  
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Bessant (2003) och Caffyn (1999) menar att en av fördelarna med modellen är att 

den tar hänsyn till att alla verksamheter är unika och behöver sina egna anpassade 

lösningar då det inte finns någon universallösning. Modellens fem mognadsnivåer 

utgår ifrån olika typorganisationer som kommit olika långt i sitt arbete med SF, och 

därför har sina egna uppsättningar med hindrande faktorer och sätt att hantera dem. 

Dessa typorganisationer kan enligt Bessant (2003) ses som olika steg på vägen i resan 

mot en hållbar och framgångsrik kultur för SF.  

Självutvärderingsverktyget som använts i denna studie är baserad på forskning som 

beskrivs av Bessant (2003), och mynnar ut i mognadsmodellen för SF. Den är enligt 

Bessant (2003) baserad på tio års forskning vid Centrum för forskning inom 

innovationsstyrning på universitetet i Brighton, Storbritannien. 

Forskningsprogrammet kallades CIRCA (Continuous Improvement Research for 

Competitive Advantage), och startade enligt Bessant (2003) på 90- talet som en 

reaktion på fler och fler rapporter kring svårigheter att implementera och bibehålla 

ett välfungerande arbete med SF.  

Caffyn (1999) menar att självutvärderingsverktyget utformades med de två 

huvudsyftena generell applicerbarhet oavsett typ av organisation eller 

tillvägagångssätt för SF, samt att det skulle ge en realistisk och praktiskt användbar 

utvärdering för att utveckla arbetet med SF i en verksamhet. Caffyn (1999) menar 

att verktyget utvecklades i omgångar, och resulterade efter fem år i en första 

helhetsversion som beskrivs av Bessant och Caffyn (1997), vilken sedan fortsatt att 

testas och vidareutvecklats. Bessant (2003) beskriver att längs vägen i programmet, 

och genom deltagande i ett europeiskt forskarnätverk, har över 300 organisationer 

och dess erfarenheter kring olika aspekter av arbete med SF varit inblandade. Mer 

detaljer om modellens utveckling beskrivs av Caffyn (1999), samt Bessant och 

Caffyn (1997). 

3.3.2 Modellens evolutionära nivåer 

Modellen utgår ifrån fem nivåer, och kan i princip jämföras med mognad ur ett 

evolutionärt perspektiv, då de olika nivåerna till stor del har samma grundmönster, 

men har kommit olika långt i sin utveckling. Nedan finns en nedkortad och översatt 

beskrivning av de olika nivåerna i mognadsmodellen, såsom de beskrivs av Bessant 

(2003) och Bessant et al. (2001). För mer information om mognadsmodellen 

hänvisas till Bessant (2003). 
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Nivå 1: Före SF, test av idéerna - Typorganisationen här befinner sig enligt Bessant 

(2003) och Bessant et al. (2001) i stadiet före ett införande av SF. Organisationen 

utför idag enstaka förbättringar men är intresserad av att satsa litet resurser för att 

testa arbete med SF, så länge det inte påverkar driften för mycket. När testandet 

påbörjats, och gett ett bra resultat vill organisationen att SF ska ut i hela 

verksamheten (Bessant 2003). 

Nivå 2: Ett strukturerat grepp - Bessant (2003) och Bessant et al. (2001) menar att 

typorganisationen på nivå två genomför strukturerade försök att skapa ett hållbart 

arbete med SF. Det finns system och strukturer för arbetet med SF, de flesta 

medarbetare är involverade, och generellt sett går det enligt Bessant (2003) bra, 

även om indikationer kan finnas på att utvecklingen av arbetet med SF verkar stanna 

av. Bessant (2003) menar att detta inte blir bättre av att projekt som föreslås av 

förbättringsgrupperna kan hamna i kö hos specialistgrupper som helt enkelt inte 

hinner med. 

Nivå 3: Målorientering- Bessant (2003) beskriver att typorganisationen på denna nivå 

under en tid har arbetat systematiskt med att involvera medarbetare i att hitta och 

lösa problem. Nivå tre är enligt Bessant (2003) en utveckling av nivå två, men med 

tillägget större strategisk fokus på problemlösningsaktiviteterna, för att genom 

målnedbrytning och mätning av dessa mål, nå bättre resultat i organisationen som 

helhet.  

Nivå 4: Förebyggande SF - Den här typorganisationen är enligt Bessant (2003) 

utvecklad ifrån nivå tre, och processen för att hitta och lösa problem är kopplat mot 

organisationens strategiska mål, samt en viktig del av kulturen då de har arbetat med 

SF ett tag. Mätning av framsteg mot mål utförs i grupperna och resultaten delas så 

att alla vet hur det går. Förbättringsgrupperna är enligt Bessant (2003) självgående 

och delar med sig av vad de lärt sig till andra grupper, för att undvika att även de 

behöver uppfinna hjulet. 

Nivå 5: Stark förmåga, kulturen för SF har slagit igenom - En typorganisation på nivå 

fem skulle kunna kallas visionen mot vilken det strävas. Bessant (2003) och Bessant 

et al. (2001) menar att denna organisation innehåller samma förmågor som nivå 

fyra, men har utvecklats till att vara i en konstant fas av lärande och förändring. 

Bessant (2003) beskriver att systematiskt och strategiskt kopplat arbete med SF 

genomsyrar denna organisation, och är här sättet att leva.  

Modellen beskriver enligt Bessant (2003) och Bessant et al. (2001) nuvarande 

förmågor, läge och möjlig problematik för typorganisationer som kommit till olika 

stadier i sin resa mot SF. Varje stadie visualiseras som olika nivåer av mognad i en 

stigande skala i fem steg. I figuren nedan visualiseras mognadsmodellen för SF enligt 

beskrivning av Bessant (2003).  
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Figur 4. Illustration av mognadsmodellen för SF. Figuren visar en illustration av mognadsmodellen 

för SF inspirerad av den som beskrivs av Bessant (2003, s. 57 ). 

 

Bessant (2003) och Bessant et al. (2001) menar att resan mellan dessa nivåer styrs 

genom utveckling av organisationens generella beteendemönster, det vill säga 

företagskulturen.  

3.3.3 Modellens dimensioner och dess koppling till självutvärderingsverktyget 

Företagskulturen kring SF är i sin tur enligt Bessant (2003) uppbyggd av många små 

beteenden och rutiner. Bessant (2003) och Bessant et al. (2001) beskriver vidare att 

dessa beteenden och rutiner tenderar att gruppera sig i teman, eller som de kallas 

här, dimensioner. Dessa dimensioner representerar olika förmågor som är viktiga 

för att utveckla SF i en organisation, samtidigt som varje dimension i sin tur består 

av flera små viktiga beteenden och rutiner. En jämförelse vore ett regn, där alla 

regndroppar är små beteenden och rutiner, regnet rinner ner i bäckar, dessa bäckar 

är dimensionerna, som samtliga leder till floden, vilken är summan av SF och därför 

dess mognadsgrad. För mer information om dimensionerna hänvisas till Bessant 

(2003) och Bessant et al. (2001). Nedan visas en översatt lista på modellens åtta 

dimensioner, så som de beskrivs av Bessant (2003) och Bessant et al. (2001). 
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1.  Förståelse för kärnvärden gällande SF. En gemensam tro på att små steg är 

värdefulla, och att alla kan bidra genom att göra, och uppskatta förbättringar 

(Bessant 2003; Bessant et al. 2001). 

2. Målorientering. Aktiviteter med SF riktas och mäts mot verksamhetens 

strategiska mål, samt är en del av det dagliga arbetet. 

3. Ledarskap. Chefer leder och stödjer utvecklingen av kulturen genom att 

tilldela tillräckligt med resurser, visa uppskattning, och genom att visa att 

misstag är tillåtet sålänge man lär något av det. 

4. Skapandet av ett hållbart engagemang för SF. Medarbetare deltar i 

problemlösningsprocessen, mäter den, och använder passande verktyg och 

metoder för det. Medarbetare får återkoppling på sina förbättringsförslag på 

ett strukturerat sätt. 

5. Synkronisering.  Värden och beteenden gällande SF synkroniseras 

kontinuerligt med organisationen och dess strukturer och processer för att 

säkerställa kompabilitet. 

6. Gemensam problemlösning. SF aktiviteter genomförs tvärfunktionellt med 

helhetssyn inom organisationen alternativt med externa aktörer. 

7. Den lärande organisationen. Att skapa förutsättningar för ett aktivt lärande 

bland medarbetare, att ta tillvara på alla lärdomar och dela dessa inom 

organisationen (Bessant 2003; Bessant et al. 2001). 

8. SF av SF. Systemet för SF följs, och granskas cykliskt för att förbättras vid 

behov. SF aktiviteter och dess resultat mäts och kartläggs, och ledningen 

allokerar tllräckliga resurser för att stödja utvecklingen av SF systemet 

(Bessant 2003; Bessant et al. 2001). 

Mognadsgraden kan enligt Bessant (2003) mätas genom att göra en självutvärdering i 

enkätform med ett lämpligt antal representativa och kärnfulla frågor eller 

påståenden gällande enskilda beteendemönster för varje dimension.  
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Figur 5. Illustration över självutvärderingsverktygets uppbyggnad. Figuren visar en förenklad 
illustration över hur enkätens frågor eller påståenden visar nuläget i dimensionerna, som i sin tur 
genom analys visar mognadsgraden. 

 

Resultatet kan sedan sammanställas, analyseras och visualiseras både efter 

mognadsgrad på helhet, spridning, per dimension och ända ner till frågenivå om så 

önskas. Analysen kan sedan användas för att visa potential och möjliga hinder, och 

därigenom agera som beslutsunderlag. 

3.3.4 Tidigare användning av mognadsmodellen 

Den ursprungliga modellen som beskrivs av Bessant och Caffyn (1997), testades av 

Dabhilkar et al. (2007) med hjälp av resultatet från en större internationell 

enkätundersökning gällande förbättringsarbete. Dabhilkar et al. (2007) menar att 

deras studie stödjer modellens validitet och tillförlitlighet som verktyg för 

självutvärdering. Vidare menar Dabhilkar et al. (2007) att modellen kan vara ett bra 

verktyg för att identifiera styrkor och svagheter i organisationella beteenden för de 

verksamheter som vill utveckla sin förmåga att arbeta med SF. 

Jørgensen et al. (2006) testade modellen från Bessant och Caffyn (1997) empiriskt, 

och framför viss kritik mot mognadsmodellens linjäritet. De menar att då 

beteendena i modellen inte är viktade indikerar detta att allt är lika viktigt för alla 

verksamheter. Det kan enligt Jørgensen et al. (2006) därför finnas alternativ till 

mognadsmodellen då det i verkligheten ibland både kan och bör, finnas fog för att 

vissa beteenden prioriteras framföra andra beroende på verksamhetens behov.  
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Jurburg et al. (2015) använde mognadsmodellen som den beskrivs av Bessant et al. 

(2001) för att bedöma mognadsnivåerna på tio högpresterande företag i Spanien. 

Studiens fokusområde var på organisationell nivå med huvudsakligen 

organisationsstruktur, hur processerna för SF strukturerades, samt mätsystemen 

som användes i processerna för SF. Företagen som valdes till studien var samtliga 

höpresterande och kvalitetscertifierade, och hade kommit långt i sitt arbete med SF. 

Resultatet av studien var att den genomsnittliga nivån låg runt tre, och även om vissa 

närmade sig nivå fyra fanns det relativt konsekventa gap för att nå denna. De största 

hindren enligt cheferna i studien var enligt Jurburg et al. (2015) resursbrist, brist på 

engagemang från ledningen, brist på ett tydligt mät-och styrsystem för SF processen 

och svårigheter att nå en hållbar kultur kring förbättringsarbetet. 

3.3.5 Utmaningar med att ta SF-arbetet till nästa nivå 

Bessant (2003) menar att olika nivåer i mognadsmodellen har olika utmaningar. 

Magnusson och Vinciguerra (2008 s. 325) menar att en av utmaningarna med SF är 

att få arbetet att bli långvarigt och beskriver att …”den inledande entusiasmen lätt 

kan leda till besvikelse ifall resultaten inte lever upp till föväntningarna”. En färsk 

studie från 2016, Lodgaard et al. (2016), indikerade att, beroende på hierarkisk nivå 

i organisationen, så rådde det olika uppfattningar om de barriärer som fanns för 

arbetet med SF. På högsta chefsnivån sågs mest begränsningar i de verktyg och 

tekniker som användes, medan arbetarna upplevde att de begränsande faktorerna var 

brister i support och engagemang från cheferna, motivation, känsla av sammanhang 

och laganda. Mellancheferna stod någonstans mittemellan men tenderade att luta 

mer åt arbetarnas upplevelse. 

I studien av Jurburg et al. (2015) beskriver cheferna faktorer som bristande 

engagemang från ledningen, oklara mätsystem, bristande kunskaper i hur ett SF-

arbete ska fövaltas, bristande resurser och svårigheter att bygga en hållbar och 

långvarig kultur, som barriärer för att ta SF-arbetet till nästa nivå av mognadsgrad.  

3.4 Teorisummering och avsedd tillämpning  

Mognadsmodellen för SF beskrivs av Bessant (2003) som en forskningsbaserad 

modell i fem nivåer som bygger på en evolutionär utveckling av underliggande 

organisationella beteendemönster, det vill säga en kultur som stödjer SF. En kort 

sammanfattning av denna som den beskrivs av Bessant (2003) visas i figuren nedan. 
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Tabell 1. Översikt för de olika nivåerna av mognadsgrad. Tabellen visar en översikt över de fem 
mognadsnivåerna och hur de hänger ihop med prestation, resultat och kultur enligt Bessant (2003). 

Mognads-
nivå 

Prestationer och resultat Grad av tillämpad SF kultur 

0. Ingen 
aktivitet 

Ingen påverkan 
Problemlösning sköts mestadels av specialister, 
annars kortsiktigt vid enstaka tillfällen. 

1. Före 
SF, men 
vill prova 
idéerna 

Mycket liten påverkan. Viss 
förbättring på motivationsnivå 
lokalt. 

Kortlivade lokala förbättringar som resultat av 
utbildningsinsatser eller inlärningskurvan i 
kombination med nytt arbetsinnehåll 

2. 
Struktur 
på plats 

Mätbar ökning av antal 
förbättringsaktiviteter, samt 
mätbar lokal effekt av projekt. 

Ett strukturerat grepp på att skapa och införa 
system och strukturer för SF. 

3. 
Målstyrt 

Påverkan på slutresultat i form 
av bla. kostnadsminskning och 
kvalitetsförbättringar. 

Som i nivå två, men mätbart och kopplat mot 
strategiska mål. 

4. Före-
byggande 
SF 

Strategiska fördelar både från 
små och stora förbättringar. 

Som i nivå tre, men med mer ansvar och frihet till 
förbättringsgrupperna. 

5. Stark 
förmåga 
och kultur 

Strategisk innovation, förmåga 
att använda kompetens till 
konkurrensfördelar. 

SF är här sättet att leva. En lärande organisation 
där alla deltar i förbättringsarbete med både små 
och stora idéer. 

 

Självutvärderingsverktyget grundar sig på forskning beskriven av Bessant (2003), 

och är i sin ursprungsform hämtad ifrån innovationsportalen. Vidare bygger 

verktyget på mognadsmodellen för SF och består av två delar, en enkätdel och en 

tolkningsmall som sitter ihop med denna. Enkäten och tolkningsmallen är i sin 

grundstruktur tematiserad i åtta dimensioner, där varje dimension representeras av 

fem nyckelfrågor. Dimensionerna motsvarar enligt Bessant (2003) olika förmågor 

kopplade till SF, och med hjälp av svaren i enkäten blir varje dimension även 

graderad i en glidande skala från ett till fem, vilket till slut ger medelvärden på 

mognadsgrad, både som helhet, och över dimensionerna. Syftet med detta är att öka 

förståelsen för nuläget, identifiera möjligheter och eventuella hot, samt skapa 

beslutsunderlag till utveckling av arbetet med SF. 

Då studien syftade till att testa ett befintligt självutvärderingsverktyg på en ny arena, 

för att sedan svara på frågorna, användes först teorin gällande utvärdering, för att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för en utvärdering av god kvalitet.  
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Teorin gällande utvärdering, vetenskaplig metod, och utformning av 

enkätundersökningar, har använts som en stor del av beslutsunderlaget gällande 

anpassningen av enkätdelen i självutvärderingsverktyget, samt vid analysen av om 

det i efterhand var så lämpligt. 

Teoridelarna som behandlar SF har varit bakgrund och kontext vid genomförandet, 

då självutvärderingsverktyget syftat till att utvärdera en mognadsgrad på just arbetet 

med SF, samt för att sedan analysera nämnda utvärderings relevans. Vidare används 

den även till analysen av anpassningen av enkäten i studien. 

Teoridelen angående mognadsmodellen för SF finns med både som bakgrund och 

kontext till studien, då det är den som självutvärderingsverktyget bygger på. Vidare 

har den, tillsammans med delar av intervjuunderlaget, använts för att analysera 

avvikelser och osäkerhet i resultatet från den anpassade enkäten. 
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4 Fallstudieresultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat enligt följande huvudordning; 

 4.1 Företagsbeskrivning 

 4.2 Företagets arbete med SF 

 4.3 Mognadsgrad i produktionen 

Företagsbeskrivningen och intervjusammanställningarna används som kontext och 

bakgrundsinformation, och enkätresultatet är vad som användes som huvudsaklig 

informationskälla för att svara på studiens frågeställning gällande 

självutvärderingsverktygets anpassning, användbarhet och relevans på operatörsnivå. 

4.1 Företagsbeskrivning  

Företaget i denna studie är världsledande leverantörer av hållbara lösningar för 

produktivitetshöjning och har cirka 500 anställda. De ingår i en global börsnoterad 

koncern och innovation är för dem ett starkt ledord, vilket genomsyrar hela 

organisationens sätt att arbeta. Som beskrivet tidigare kan de ses som att de är två 

fabriker i en, där den skärande bearbetningen utgör en del och verkstaden för 

montering den andra. I nedanstående kapitel kommer delar av bakgrunden till 

utvecklingen av arbetet med SF presenteras. Då detta varit en process över tid, och 

då olika produktionssätt har olika förutsättningar, skiljer sig resorna åt avdelningarna 

emellan. 

Intresset för Lean production väcktes år 2000. Ett försök att implementera några av 

leanverktygen gjordes samma år, men utan någon större genomslagskraft. Trots det 

fanns intresset kvar och år 2005 gjordes en gemensam resa till en fabrik i Japan för 

att studera filosofin kring Lean production närmare.  

År 2010 ville man på monteringen testa vad det skulle innebära att arbeta med 

samtliga Leanprinciper och även utreda hur dessa skulle passa verksamheten. Ett 

konsultföretag anlitades och tillsammans med dem utbildades cheferna. 

Utbildningen sågs som process över tid, där egna studier och tid för diskussion och 

reflektion utgjorde en betydande del. I samband att konsultföretaget hyrdes in sattes 

monteringens första pilotlina upp och fyra högvolymsprodukter testades. Projektet 

blev lyckat och efter cirka 1,5 år upprättades den första taktade linan i den egna 

fabriken. I dagsläget finnas det fem taktade linor, vilka står för 75 % av den totala 

volym som hanteras. Utöver de taktade linorna består avdelningen av 

monteringsgrupper. Vidare har man arbetat hårt med kärnvärden gällande SF på 

monteringen.  

På avdelningen för skärande bearbetning tog man under en tid runt 2011-2013 stöd 
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av en leankoordinator som fanns i organisationen. Runt 2011 påbörjades med hjälp 

av en konsult, leanutbildningar av personalen, och de följande två åren kördes även 

en längre utbildning för ett trettiotal operatörer. Den längre utbildningen 

utmynnade i förbättringsgrupper som jobbade tvärfunktionellt och strukturerat med 

förbättringar och eliminering av slöser i utvalda maskingrupper. En av dessa utvalda 

maskingrupper var en flaskhals med mycket driftstörningar på slipavdelningen, där 

många tekniska frågor löstes samtidigt som strukturer och gemensamma rutiner 

skapades. Ett egendesignat system för avvikelsehantering började användas 2014.  
2015 gick produktionsledare och produktionstekniker igenom samma utbildning i 

lean management som monteringen gjorde några år tidigare. De har även haft 

utbildningar i värdeflödesanalyser för operatörer för att identifiera 

förbättringspotential, vilket sedan arbetats vidare med. En gång om året fångas nya 

operatörer upp med en tredagars leanutbildning, i den ingår en dags leanspel för att 

skapa förståelse för arbetet med att bygga flödesgrupper.  

4.2 Företagets arbete med SF  

I detta avsnitt presenteras sammanställningen från de semistrukturerade 

intervjuerna. Då syftet med intervjuerna var att bidra med kontext, för att skapa en 

bild av företagets sätt att arbeta med SF, sammanfattades intervjumaterialet, först 

per avdelning, sedan i tabeller. Detta för att ge en så överskådlig blick som möjligt, 

utan att gå in på några djupare detaljer.  

4.2.1 Avdelningen för montering 

Arbetet med SF idag; Inom varje grupp, som består av 10-15 personer, finns en 

gruppledare som är en coach med teknisk kunskap. En gruppledares roll är bland 

annat att uppmuntra, efterfråga förbättringar och finnas som stöd för gruppen. När 

en avvikelse sker ska denna efterföljas av att en post-it lapp skrivs och fästs på 

gruppens förbättringstavla. Avvikelserna ses som möjligheter och utgör en central 

del av SF-arbetet. En gång per vecka hålls förbättringsmöten och där tas de pågående 

förbättringsinsatserna, de avslutade och de nyinkomna förbättringsförslagen upp. 

Samtliga avvikelser följer PDCA-cykelns struktur. De nya förslagen vägs med hänsyn 

till nytta/insats och förbättringsuppgifterna fördelas ut till medarbetarna. Vidare är 

30 minuter avsatt per vecka för genomförandet av förbättringarna. 

Den dagliga styrningen sker i form av en kedja av pulsmöten, från golvet och upp till 

ledningen. Syftet med detta är att förmedla nuläget med avseende på personal, 

kvalitet, leverans och kostnad samt förmedla aktuella problem. Pulsmötena är ett 

naturligt sätt att efterfråga förbättringar och den dagliga pulsen ses som ett effektivt 

rapportsystem.  
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Uppföljningen sker på whiteboardtavlor då tanken är att det ska vara visuellt och 

enkelt. Vidare har produktionsledarna veckopulsmöten där KPI: er gås igenom, 

dessa mäts på vecko, månads och årsbasis. Förbättringarna mäts mot de årliga 

KPI:erna, detta för att se att förbättringsinsatserna ligger i riktning med företagets 

mål.   

Utmaningar med förbättringsarbetet; Att hålla liv i förbättringsarbetet och hålla det på 

en bra nivå. Att få alla att arbeta med det som ger resultat och inget annat. Det finns 

en risk att de förbättringar som är lätta att genomföra görs först, utan att tänka på 

vad som ger störst nytta. Förbättringsarbetet blir lite skört om personer och coacher 

byts ut. Eldsjälar behövs och det är viktigt att någon driver och efterfrågar 

förbättringar. Den teoretiska biten kring Lean är inte så svår att förstå, utmaningen 

ligger i det dagliga praktiska genomförandet. Det måste finnas ambassadörer på alla 

nivåer i organisationen och skillnaden i SF-arbetet avdelningarna emellan handlar 

ofta om ledarnas engagemang. Vidare är det viktigt att medarbetare tidigt blir 

involverade i projekt för känna trygghet och delaktighet eftersom förändring är 

svårt.  

Hur förbättringsarbetet skulle kunna underlättas; Att få taktad produktion på hela 

avdelningen och att få mer återkoppling från stödfunktionerna i de fall 

förbättringsinsatserna lämnat avdelningen. Att vänta på svar och inte veta vart 

ärendet befinner sig upplevs som frustrerande och  kan leda till minskad motivation 

för SF-arbetet. Att, för att slippa uppfinna hjulet igen, ha kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte med coacher på andra avdelningar i syfte att lära av varandra och 

de förbättringar som gjorts.  

4.2.2 Avdelningen för skärande bearbetning 

Arbetet med SF idag;  Daglig styrning och förbättringstavlor. Det finns i dagsläget två 

tavlor vilka är avsedda för avvikelser och optimeringsförslag. Målet är att 

förbättringstavlorna ska in i alla 12 grupper på hela avdelningen. 5S är 

implementerat i en grupp och på ingång i en annan. “100 % rätt från mig” är 

incitamentet för att säkerställa kvaliteten och något som arbetas hårt för. Problem i 

produktionen löser, i den mån det går, operatörerna själva, i andra hand tillkallas en 

driver. Drivern ansvarar för att i koordineringsfasen sammankalla ett 

tvärfunktionellt team som tillsammans ska göra rotorsaksanalys, i de fall en sådan ska 

utföras. Som regel är det bara hen som registrerar ärenden i systemet för 

avvikelsehantering. Ifall ovanstående inte räcker för att lösa problemet tillkallas en 

produktionstekniker.  
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På den tillhörande produktionstekniska avdelningen arbetar 12-13 personer. Halva 

personalstyrkan arbetar i det operativa, det vill säga sida vid sida med en 

produktionsledare, och resten med strategiska förbättringar. På avdelningen finns 

inga tydliga riktlinjer vilka ärenden som ska genererera en rotorsaksanalys. 

Avdelningen har en tydlig mötesstruktur, där mötena fyller en funktion för 

kunskapsöverföring, dock utan skriftlig rapportering. Vidare finns det inget sätt att 

plocka statistik förutom från systemet för avvikelsehantering, vilket då förutsätter 

att ärendet finns inskrivet där.  

Vissa grupper har en tekniksamordnare, vilken kan ses som en produktionstekniker 

“light”. Enklare saker som går förhållandevis snabbt att lösa tar tekniksamordnarna. 

Förbättringsmöten hålls en gång i veckan i de grupper som upprättat 

förbättringstavlorna och då deltar även produtionsteknikern. Sedan införandet av 

tavlorna har ingen förstärkning av den produktionstekniska avdelningen tillförts.  

Utmaningar med förbättringsarbetet;  Att få personalen med sig och att dokumentera 

och återkoppla. Återkopplingen är jätteviktig. I dagsläget finns ingen strukturerad 

inkorg eller dokumentation gällande hur många, eller vilka, uppdrag som 

produktionsteknik har. Att uppdragen inte dokumenteras gör att det är svårt att 

mäta nyttan av det som gjorts.  

Hur förbättringsarbetet skulle kunna underlättas; En bättre planering av 

förbättringsuppdragen och att förbättringsarbetet fortskred utan påtryckningar. En 

bieffekt av att det inte finns någon strukturerad inkorg är att enklare uppdrag, som 

inkommit senare, kan bli utförda före de lite tyngre som kanske redan funnits ett 

tag.  

4.2.3 Likheter och olikheter avdelningarna emellan 

För att lättare få en översikt, med avseende på likheter och olikheter avdelningarna 

emellan gällande vad som sågs som utmaningar alternativt vad som skulle kunna 

underlätta arbetet med SF, sammanställdes även dessa delar av resultatet från 

intervjuerna i tabeller. Intressant här var att intervjuerna utfördes med personer på 

olika hierarkiska nivåer och med olika roller, vilket också visade sig i en spridning 

gällande åsikter i frågorna. Ingen jämförelse avdelningarna emellan gjordes under 

intervjuernas gång utan tabellerna är ett sätt att visualisera den information som kom 

fram under intervjuerna. Tabellen nedan visar en sammanställning över de 

utmaningar med förbättringsarbetet som nämndes i intervjuerna presenterat i 

relation till den dimension i mognadsmodellen som svaret relaterar till. 

Utmaningarna som tas upp i tabellen har ingen inbördes ordning eller viktning, utan 

om en av de åtta intervjuade nämnde utmaningen, så finns den med. 
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Tabell 2. Sammanställning över nämnda utmaningar. Tabellen visar en sammanställning över de 
utmaningar, kopplat till arbetet med SF, som nämns i intervjuerna uppställt i relation till 
mognadsmodellens dimensioner.  

Utmaningar med SF-
arbetet 

Montering 
Skärande 
bearbetning 

Dimension 

Att arbeta med rätt saker x  Målorientering 

Att involvera medarbetarna 

Ledarnas engagemang 

x 

x 
 Ledarskap 

Att få personalen med sig 

Att engagerade ledare slutar 

 

x 

x Skapandet av ett 
hållbart engagemang för 
SF. 

Att få återkoppling på 
bortlämnade ärenden 

 x 
Skapandet av ett 
hållbart engagemang för 
SF 

Att det inte finns någon 
strukturerad inkorg över de 
förbättringsåtgärder som 
kommer till 
produktionsteknik 

 x Synkronisering 

 

Tabellen nedan visar en sammanställning över vad som nämnts i intervjuerna 

gällande vad som skulle kunna underlätta förbättringsarbetet, presenterat i relation 

till den dimension i mognadsmodellen som svaret relaterar till. Svaren kommer ifrån 

respondenter med olika roller i produktionen och har ingen inbördes ordning eller 

viktning, och även om bara en av åtta nämnde det, finns det med i tabellen. 

Tabell 3. Sammanställning över vad som skulle kunna underlätta arbetet med SF. Tabellen visar 
en sammanställning över vilka saker som kom upp i intervjuerna gällande vad som skulle kunna 
underlätta förbättringsarbetet, uppställt i relation till mognadsmodellens dimensioner. 

Vad skulle kunna 
underlätta 
förbättringsarbetet 

Montering 
Skärande 
bearbetning 

Dimension 

Bättre struktur gällande 
prioritering av SF-insatser 

 x Målorientering  

Att SF-arbetet fortgår utan 
ledarens närvaro 

 x 
Skapandet av ett hållbart 
engagemang för SF 

Att lära av varandra genom 
erfarenhetsutbyte 

x  Gemensam problemlösning 

Att få återkoppling på 
bortlämnade ärenden 

x  
Skapandet av ett hållbart 
engagemang för SF 
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4.3 Mognadsgrad i produktionen 

I detta avsnitt redovisas resultaten ifrån enkätundersökningen som gjordes på 

operatörsnivå i produktionen. I första delen visas svarsfrekvens och resultatet av 

svarsalternativet vet-ej, och i nästa del redovisas mognadsgraden ur olika perspektiv.  

Antalet frågor som lämnats tomma och således var ett internt bortfall enligt 

Ejvegård (2009) var fem stycken av möjliga 3200. Det motsvarar andelen 0,001563 

som är ungefär 1,56 promille, vilket ger en svarsfrekvens på över 99 procent.   

4.3.1 Mognadsgrad helhet 

Här visas det huvudsakliga resultatet av enkäten, vilket är den sammanvägda totalen 

av alla svar, och där vet-ej räknas som noll poäng. Mognadsgraden i produktionen i 

fallstudieföretaget som helhet blev 2,93. Internt är detta uppdelat mellan två 

fabriker i en, där den skärande sidan fick 2,80 och monteringen 3,07 enligt 

uppdelning på diagrammet nedan.  
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Figur 6. Mognadsgrad för helheten och avdelningarna var för sig.  Figuren visar 
mognadsgraden som den ser ut enligt resultatet av enkäten. Mognadsgraden i sin helhet var 2,93 
och uppdelad på de två olika interna avdelningarna var det 2,8 respektive 3,07.  
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4.3.2 Mognadsgrad över åtta dimensioner 

Då mognadsgraden i sin helhet faktiskt består av mognadsgraderna i modellens åtta 

olika dimensioner, visas hur dessa förhåller sig till varandra i figuren nedan.  

 

Den högsta nivån återfinns i kärnvärden med 3,2 i genomsnitt. Vidare fanns alla 

dimensioner utom målorientering, synkronisering och förbättring av SF systemet på 

nivå tre och precis över. De tre dimensioner som avviker neråt var därför dimension 

två fem och åtta.  

4.3.3 Avvikelser mellan avdelningarna 

Eftersom fabriken egentligen består av två fabriker i en, delades resultatet även upp 

över dimensionerna efter avdelning för att lokalisera eventuella avvikelser. 

Resultaten samlades i ett radardiagram enligt figuren nedan för att på ett visuellt sätt 

skapa överblick över hur de två avdelningarna positionerade sig i olika dimensioner. 
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Figur 7. Mognadsgraden ur ett helhetsperspektiv per dimension. Figuren visar mognadsgraden 
ur ett helhetsperspektiv över de olika dimensionerna. 
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Figur 8. Mognadsgrad per avdelning per dimension. Figuren visar enkätresultatet på hur de två 
avdelningarna positionerar sig gällande mognadsgrad i de olika dimensionerna. 

 

I diagrammet ovan syns att de största avvikelserna mellan avdelningarna är 

dimension 1, 4 och 5, vilket motsvarar kärnvärden, skapande av hållbart 

engagemang och synkronisering. Att monteringsavdelningen låg högre än skärande 

bearbetning i dessa dimensioner säkerställdes statistiskt genom ett Anova test, vilket 

visade signifikanta värden i samma tre dimensioner enligt tabell 5 nedan. 

Tabell 4. Anova testresultat. Tabellen visar resultatet från Anova testen på de tre dimensionerna 
som avvek ifrån varandra mellan avdelningarna. 

Dimension Sig Signifikansnivå 𝜶 

1 Kärnvärden 0,002 1% 

4 Hållbart engagemang 0,011 5% 

5 Synkronisering 0,008 1% 

 

Dimension ett och fem visade en signifikansnivå under 0,01, och dimension fyra 

visade en signifikansnivå under 0,05, vilket bekräftade att skillnaden mellan 

avdelningarna med 95 % och 99 % säkerhet, inte är ett resultat av slumpen. 

Resultatet från Anova testen finns i sin helhet i bilaga 4. Detta är intressant då det 

nämndes vid intervjuerna att monteringsavdelningen, som arbetat längre med SF, 

arbetat hårt med just kärnvärden. 
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Eftersom alla dimensioner består av fem frågor vardera, och det därför kan vara stor 

skillnad mellan frågorna inom dimensionen ställdes resultatet även upp som 

medelvärden per fråga avdelningsvis. Den visualiseringen indikerar ett gemensamt 

mönster i bägge avdelningarna, men med vissa avvikelser. I figuren nedanför visas 

den interna variationen i medelvärdena för mognadsgrad på varje fråga mellan 

avdelningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställningen av medelvärden per fråga visade även att enskilda frågor 

hamnade på nivå fyra, liksom enstaka frågor låg på nivå ett.  

4.3.4 Resultat av svarsalternativet vet-ej 

Detta kapitel visar det enkätresultat som låg till grund för hur svarsalternativet vet-ej 

värderades i den numeriska analysen av enkäten. Svarsalternativet vet-ej tillkom 

genom en omarbetning av enkäten, och passade därför inte in i den ursprungliga 

analysmodellen. Därför sammanställdes svarsfrekvensen på det alternativet separat, 

för att få större beslutsunderlag gällande förhållningssätt till detta vid den senare 

analysen. 

Enkätundersökningens totala antal vet-ej svar blev 288 stycken, av totalt möjliga 

3200 frågor (40 frågor*80 enkäter). Det ger en genomsnittlig andel på 9 %, vilket 

motsvarar ett genomsnittligt antal vet-ej per enkät på 3,6 stycken. För att se 

fördelningen över dimensionerna sammanställdes diagrammet nedan. 
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Mognadsgrad per fråga 

Medelvärde Skärande Medelvärde Montering

Figur 9. Mognadsgrad per fråga. Figuren visar medelvärden för mognadsgrad per fråga på 
både skärande och montering. Resultatet visar ett likande underliggande mönster, men med 
vissa uppenbara avvikelser. 
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Då det visade en kraftig överrepresentation av detta svarsalternativ i dimension två, 

fem och åtta sammanställdes resultatet även efter andel per enskild fråga, för att se 

om det var enstaka frågor som var udda eller hela dimensionerna. Figuren nedan 

visar andelen vet-ej för varje enskild fråga. 
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Figur 10. Fördelning av antal vet ej-svar över dimensionerna. Figuren visar fördelningen av vet-ej 
svaren i antal över dimensionerna. Dimension två, fem och åtta är kraftigt överrepresenterade 

Figur 11. Andel vet-ej per fråga. Figuren visar andelen vet-ej per fråga, vilket innebär antalet vet-ej 
per fråga, delat på totalt antal besvarade enkäter.  
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Då figuren visade att vissa frågor avvek kraftigt från resterande mönster sorterades 

och strukturerades dessa som följer. Två frågor hade en andel vet-ej på 30 % eller 

över, fem frågor hade en andel på 20-29 %, och dessa sju frågor fanns samtliga i 

dimensionerna två, fem och åtta. Det fanns även fyra frågor med en andel på 10-19 

%, men där var de jämnt spridda med en per dimension i dimensionerna ett, två, 

fyra och sex. Nedan visas den lista på frågor som sammanställdes inför val av 

förhållningssätt till detta svarsalternativ. Listan inkluderar samtliga frågor med en 

svarsfrekvens på vet-ej som var 10 procent eller mer, sorterad efter storleksordning. 

 

Tabell 5. Översikt vet-ej svar med svarsfrekvens 10 % eller högre. Tabellen visar samtliga frågor 
med en svarfrekvens på vet-ej alternativet som var tio procent eller högre. Tabellen är sorterad efter 
storleksordning på nämnda svarsfrekvens, och innehåller även tillhörande nummer på fråga och 
dimension. 

 

Då det var bortfall på 20 % och uppåt som ansågs mest viktiga, inkluderades de lägre 

nivåerna endast för att se möjliga samband. Varför det var de på 20 % vet-ej och 

över som togs vidare till närmare analys. 

Andel 
vet-ej 

i % 
Dimension 

Fråga 
nr 

Fråga 

33,8 5 30 
Vår organisation ser regelbundet över hur information 
delas inom företaget. 

30 2 16 
Organisationens affärsmål ligger till grund för de områden 
som, på min avdelning, prioriteras gällande 
förbättringsarbete. 

26,7 2 26 
Någon (individ eller grupp) utvärderar regelbundet hur 
vårt förbättringsarbete påverkar företagets resultat. 

23,8 8 39 
Vårt sätt att arbeta med förbättringar ses över med jämna 
mellanrum. 

22,5 8 35 
Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att 
sammanställa en långsiktig plan för förbättringsarbetet. 

21,3 5 20 
Människor känner att de får ta del av de fördelar som 
förbättringsarbetet ger. 

21,3 5 34 
Någon tar ansvar för att anpassa våra arbetssätt så att de 
stödjer förbättringsarbetet. 

13,8 2 8 
Regelbunden övervakning och mätning av produktion och 
prestation hjälper organisationen att planera sitt framtida 
förbättringsarbete. 

13,8 1 37 
Vårt sätt att uppmärksamma genomförda förbättringar 
hjälper till att hålla inspirationen gällande 
förbättringsarbetet uppe. 

10 6 18 
Min arbetsgrupp samarbetar väl med andra grupper i 
organisationen. 

10 4 38 
Om jag har ett förbättringsförslag så vet jag att det finns 
stöd för att driva det vidare framåt. 
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5 Analys och diskussion 

Analysens grundstruktur styrs av studiens frågeställningar och har utförts genom att 

kombinera empiri och teori, för att på så sätt kunna dra slutsatser. Den teoretiska 

referensram som ligger till grund för studien baseras på många års forskning och har 

således bidragit till goda möjligheter att studera ämnet ur flera olika synvinklar.  

Studiens frågeställningar var;  

 Hur användbar är mognadsmodellens självutvärderingsverktyg på 

operatörsnivå, med avseende på praktisk relevans? 

 Finns behov av att anpassa verktyget, och i så fall hur? 

5.1 Självutvärderingsverktygets användbarhet 

Karlsson (1999) beskriver att resultatet av en utvärdering ska bidra till hög 

användningsgrad, men menar också att det kan råda en viss problematik gällande 

det. Att, som i detta fall, tillämpa ett befintligt utvärderingsverktyg på en ny arena, 

skulle kunna vara en av anledningarna. Samma gäller ifall resultatet är svårt att förstå 

och ifall användarna upplever det irrelevant. 

5.1.1 Enkätens syfte 

För att främja en hög användningsgrad, beskriver Karlsson (1999), att syftet bör 

hänga ihop med den avsedda användningen av resultatet.  

Caffyn (1999) beskriver två syften som är kopplade till mognadsmodellen, att den 

ska kunna appliceras generellt, oavsett typ av organisation eller sätt att arbeta med 

SF, och att det ska ge ett användbart resultat för att utveckla arbetet med SF. Att 

kunna applicera det oavsett typ av organisation säger inget om vilken nivå inom 

organisationen verktyget är utformat för, men med tanke på tidigare tillämpning och 

syfte att bidra till att utveckla SF-arbetet, så verkar det mer rikta sig mot 

företagsnivå än mot operatörsnivå.  

5.1.2 Enkätens påståenden 

Gällande enkätens 40 påståenden fanns det några som det redan initialt i studien 

rådde en osäkerhet kring. Osäkerheten hade två ursprung; 

1) Att respondenten inte skulle ha någon åsikt i frågan  

2) Att frågan skulle vara olämplig för målgruppen 
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Vidare resonemang var att ovanstående kunde ha olika förklaringar; Att inte ha 

någon åsikt i frågan skulle kunna handla om att respondenten faktiskt inte vet något 

om det efterfrågade och därför inte har någon åsikt. Att respondenten inte vet skulle 

i sin tur kunna innebära att mognadsgraden i den specifika frågan är förhållandevis 

låg, eller att frågan i sig är irrelevant för de som arbetar på operatörsnivå. Berntson 

et al. (2016) belyser hur viktigt det är att frågorna är av god kvalitet och att de är 

utformade på ett sätt som passar det aktuella fältet för undersökningen.  

Hos fallföretaget hade ”det aktuella fältet” kunnat vara två olika med avseende på de 

två avdelningarna, eller kanske rentav fyra om man dessutom tagit hänsyn till de 

olika produktionssätten. Detta till trots var det ändå viktigt att utgå från enkätens 

ursprung, behålla andemeningen i frågorna och ta avstamp i det Karlsson (1999) 

beskriver gällande att en aktuell utvärdering utformas genom att just söka efter 

praktisk relevans.  

5.2 Behov av anpassning  

Medvetenheten om att vissa påståendet kunde komma att innebära frågetecken för 

respondenterna ledde till att svarsalternativet vet-ej kom upp för diskussion. Vid 

minsta misstanke om osäkerhet bör detta alternativ finnas med, enligt Berntson et 

al. (2016), varför det således blev ett tillägg till ordinare svarsalternativ. I samband 

med att det nya svarsalternativet lades till skapades en farhåga om att det skulle 

kunde användas i syfte att komma ”enkelt” undan vid ifyllningen, men vid 

sammanställningen sågs inga indikationer på systematiska val av detta svarsalternativ, 

såsom skulle kunna vara fallet om respondenten vore ointresserad att svara. 

En liknande farhåga fanns även gällande enkätens omfattning på 40 påståenden, 

skulle respondenterna engagera sig och svara på alla påståenden, eller skulle antal 

vet-ej svar vara så många att det inte ens blev värt att analysera resultatet? Även här 

visade sig farhågorna vara onödiga då resultatet visade endast fem obesvarade 

påståenden av totalt 3200 stycken och då även antalet vet-ej höll sig inom en rimlig 

nivå för att fortsätta analysen.  

5.2.1 Resonemang kring tillförlitlighet och vet-ej alternativet 

I syfte att skapa förståelse över orsakerna till att respondenterna svarat vet-ej, 

utfördes en analys inspirerad av förutsättningarna för bortfallsanalys som beskrivs av 

Ejvegård (2009). Resultatet visade en svarsfrekens på cirka 3,6 stycken per besvarad 

enkät, vilket motsvarar ungefär nio procent av det totala antalet påståenden. Vidare 

var ett fåtal enskilda påståenden och dimensioner överrepresenterade med en andel 

som enligt Ejvegård (2009) begränsar användbarheten vid statistisk analys, varför det 

togs med i beräkningarna gällande tillförlitlighet och validitet.  
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Bortfallsanalysen indikerade att skälen till att välja vet-ej kunde vara som beskrivet 

ovan och således inte kunde räknas som ett rent bortfall. Detta innebar att samtliga 

möjliga skäl var potentiellt negativa varför svarsalternativet gavs värdet noll i den 

numeriska analysen. Då värdet noll drar ned mognadsgraden relativt markant blir 

det något missvisande, men det mest rättvisande sättet att hantera det på. Ett 

införande av vet-ej alternativet kan påverka tillförlitligheten nedåt på resultatet i 

förhållande till mognadsmodellen, men indikationer tyder också på att det kan höja 

tillförlitligheten på svaren i enkäten. Detta förutsatt att en analys av svarsfrekvensen 

i detta alternativ utförs. 

5.2.2 Analys av fallstudieföretagets mognadsnivå i produktionen 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av den anpassade enkäten, 

tillsammans med teori och resultat i form av kontext ifrån intervjuer.   

5.2.2.1 Mognadsgraden i produktionen som helhet 

Den studerade delen av fallstudieföretaget hade enligt enkäten en genomsnittlig 

mognadsgrad precis under nivå tre. Ett genomsnitt berättar i sig inga detaljer om 

den undersökta verksamheten, men i kombination med mognadsmodellen ifrån 

Bessant (2003) ger den en generell bild över hur en typverksamhet på den nivån kan 

se ut.  

Då arbetet med SF i fallstudieföretaget utförts stegvis med sin början på 

monteringsavdelningen var skillnaden mellan avdelningarna, eller snarare bristen på 

sådan, något förvånande. Detta eftersom arbete med SF beskrivs som en process 

över tid av bland andra (Jørgensen et al. 2006; Jurburg et al. 2015; Rother 2013; 

Bessant 2003), även om tid i sig inte är en garant för att komma framåt. 

Mognadsmodellens nivåer finns sammanfattade i kapitel 3, och i sin helhet i Bessant 

(2003).  

För att undersöka den inre spridningen närmare analyserades i första steget 

mognadsgraden fördelat över modellens dimensioner. I andra steget de största 

avvikelserna mellan avdelningarna montering och skärande bearbetning. 

Mognadsgraden var förhållandevis jämnt fördelad över dimensionerna, men med ett 

par uppenbara, om än mindre avvikelser.  

5.2.2.2 Mognadsgrad över dimensionerna  

Dimension två, fem och åtta var dem med lägst medelvärde, men även dem med 

högst frekvens av svar i vet-ej alternativet. Frågor med en hög andel vet-ej drar 

automatiskt ner snittet, oavsett om det beror på att frågan är dåligt formulerad, att 

respondenten faktiskt inte vet, eller att frågan rentav är olämplig i sammanhanget. 

Oavsett vilket, så sänker det tillförlitligheten på dimensionens resultat och visar 

klart att det råder större osäkerhet kring frågorna i dimensionen. Just detta är något 
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som är intressant att titta närmare på, i en strävan att få en klarare bild av vad 

osäkerheten handlar om.  

 

Dimension 2: Målorientering  

Denna dimension handlar enligt Bessant (2003) om målorientering. Att SF 

aktiviteter mäts och riktas mot verksamhetens strategiska mål och att de är en del av 

det dagliga arbetet. Dimensionen var en av de tre som visade tecken på störst 

osäkerhet, med två påståenden som hade en olämpligt hög andel vet-ej svar. Samma 

påståenden var även två av de lägst poängsatta i hela enkäten, vilket delvis är ett 

resultat av vet-ej alternativets nollvärde. Följande påståenden var med i denna 

dimension; 

1. I min arbetsgrupp är förbättringsarbetet fokuserat på de områden som hjälper oss att nå 

våra mål.  

8. Regelbunden övervakning och mätning av produktion och prestation hjälper organisation 

att planera sitt framtida förbättringsarbete. 

16. Organisationens affärsmål ligger till grund för de områden som, på min avdelning, 

prioriteras gällande förbättringsarbete. (30 % andel vet ej.) 

17. Övervakning och mätning av produktionen hjälper mig att se möjliga 

förbättringsområden. 

26. Någon (individ eller grupp) utvärderar regelbundet hur vårt förbättringsarbete påverkar 

företagets resultat (27 % vet-ej). 

 

Under en intervju med en av ledarna nämndes just målorientering som en utmaning 

med SF-arbetet. Att det kan vara svårt att få alla att arbeta med det som ger resultat 

och inget annat. Bessant (2003) menar att målorienteringen med strategisk fokus är 

en utmaning i nivå 3 i mognadsmodellen, när verksamhetsmål ska brytas ner i 

tydliga mindre delar som dessutom ska kunna mätas. Även Rother (2013) skriver 

om det liknande måltillståndet och om hur förbättringsarbetet blir lättare att rikta 

om alla medarbetare är införstådda med vilket det kortsiktiga önskade läget är. Fråga 

16 visade på allra störst osäkerhet vilket, om mognadsgraden är låg, kan tolkas som 

att insynen i affärsmålen inte är tillräcklig för att avgöra hur prioriteringarna görs. 

Som observatörer har författarna till denna studie fått bilden av att det sker en tydlig 

målnedbrytning på företagsnivå, samt att det finns en tydlig struktur i form av 

pulsmöten för informationsdelning. Således kan fråga 16 tolkas som att den faktiskt 

är relevant i sammanhanget och att medelvärdet av den hade blivit högre ifall 

mognadsgraden varit högre. Gällande fråga 26 så mäts förbättringsaktiviteterna mot 

de satta KPI:erna, både vecko, månads och årsbasis. Detta utförs av ledarna, varför 

den höga andelen vet-ej kan indikera att respondenterna faktisk inte vet ifall det 

utförs eller inte.  
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Dimension 5: Synkronisering 

Denna dimension kännetecknas enligt Bessant (2003) av att värden och beteenden, 

som har med SF att göra, synkroniseras kontinuerligt med verksamheten och dess 

strukturer och processer. Detta för att säkerställa kompatibilitet dessa emellan. 

Dimensionen innehåller tre av påståendena med störst andel vet-ej. Följande 

påståenden var med i denna dimension; 

12. Organisationens policys och rutiner uppmuntrar människor att genomföra förbättringar 

inom sitt arbetsområde. 

20. Människor känner att de får ta del av de fördelar som förbättringsarbetet ger (21% vet-

ej). 

30. Vår organisation ser regelbundet över hur information delas inom företaget (34 % vet-ej). 

34. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att anpassa våra arbetssätt så att de stödjer 

förbättringsarbetet (21 % vet-ej). 

40. Organisationen ger oss tid att arbeta med förbättringsaktiviteter. 

 
Vid en av intervjuerna nämndes att det inte finns någon strukturerad inkorg eller 

dokumentation gällande hur många, eller vilka, uppdrag som produktionsteknik på 

avdelningen för skärande bearbetning har. Avdelningen hade heller inte stärkts inför 

införandet av förbättringstavlor. Bessant (2003) skriver om en problematik i denna 

dimension, som är kopplad till en lägre mognadsgrad, och som går att relatera till 

detta. Problematiken handlar om att även om det finns system för att klara av 

mängden förbättringsförslag, kan det bildas längre köer på ärenden till 

specialistgrupper, vilket kan påverka motivationen för vidare engagemang i 

förbättringsarbetet negativt. 

Detta var en av de dimensioner som innehöll flest av de frågor som det initialt i 

studien fanns en osäkerhet kring, särskilt fråga 30.  

Osäkerheten grundande sig dels i hur frågan var formulerad, dels gällande relevans 

med avseende på den aktuella målgruppen. Karlsson (1999) skriver om en 

undersöknings problemram, vilken handlar om att utkristallisera de frågor som är 

viktiga för verksamheten att utvärdera. Att, som i detta fall, ha som mål att genom 

undersökningen skapa förståelse för situationen på golvet, leder till att fråga 30 i 

sammanhanget uppfattas irrelevant.   

 

Dimension 8: Ständig förbättring av SF.  

Bessant (2003) menar att denna dimension innebär att ledningen allokerar 

tillräckliga resurser för att stödja utvecklingen av SF systemet. Att detta system följs 

och granskas cykliskt, och att SF aktiviteter och dess resultat mäts och kartläggs. 

Följande påståenden var med i denna dimension; 
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6. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att skapa engagemang gällande 

förbättringsarbetet. 

11. Jag kan identifiera personer som ansvarar för att samordna och hantera 

förbättringsaktiviteterna i organisationen. 

23. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att regelbundet se över och finslipa vårt sätt att 

arbeta med ständiga förbättringar. 

35. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att sammanställa en långsiktig plan för 

förbättringsarbetet (23 % vet-ej) . 

39. Vårt sätt att arbeta med förbättringar ses över med jämna mellanrum (24% vet-ej). 

 

På monteringsavdelningen finns i varje grupp en coach, vars roll är att uppmuntra 

och efterfråga förbättringar, och på avdelningen för skärande bearbetning finns en 

driver med liknande uppgifter. Förbättringarna mäts genom måluppfyllnad via 

KPI:er och på sätt och vis kan en säga att en studie som denna kan vara en del av 

denna dimension, då den är avsedd att komplettera mätning av detta slag. Att 

uppdragen på den produktionstekniska avdelningen för skärande bearbetning inte 

dokumenteras, gör det svårt att mäta nyttan av det som gjorts. 

Av de tre dimensioner med störst andel osäkerhet så innehöll denna dimension två 

frågor med respektive andel på över 20 procent. En av dessa två var dessutom ett av 

de lägst betygsatta påståendena i hela enkäten.. Olhager (2013 s. 470) beskriver 

PDCA-cykeln som …”ett strukturerat angreppssätt för att angripa kvalitetsproblem 

och åstadkomma kvalitetsförbättringar.  

5.2.2.3 Avvikelser mellan avdelningarna 

Att titta på mognadsgrad fördelat över dimensionerna, men uppdelat på de två 

avdelningarna, visade att de största avvikelserna mellan avdelningarna var i 

dimensionerna ett, fyra och fem, vilket även bekräftades genom Anova test.  

Dimension 1: Förståelse för kärnvärden 

Dimension 4: Skapandet av ett hållbart engagemang för SF  

Dimension 5: Synkronisering 

Den största avvikelsen, med allra högst medelvärde per fråga, visade 

monteringsavdelningen.  

Här återfanns sju påståenden med ett resultat på över nivå fyra. Av dessa frågor var 

”Organisationen ger oss tid att arbeta med förbättringsaktiviteter”, från 

synkroniseringsdimensionen, den som var högst betygsatt av alla i hela enkäten, och 

det var monteringsgruppen som stod för det resultatet.  
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Samma fråga hos den funktionella gruppen inom skärande bearbetning gav ett 

medelvärde på 2,4, vilket inte är orimligt med tanke på att bara en förbättringstavla, 

med tillhörande avsatt tid till förbättringsmöten, funnits fram till nyligen.  

Gällande avdelningen för skärande bearbetning så uppvisade dem ett högre snitt än 

monteringen på elva påståenden, om än inte med lika stora skillnader, eller med lika 

höga medelvärden. De största skillnaderna fanns i påståendena ”jag förstår 

sambandet mellan mitt arbete och mina kollegors arbete på andra avdelningar” och 

”övervakning och mätning av produktionen hjälper mig att se möjliga 

förbättringsområden”. Gällande det sista påståendet hade flödesgruppen på skärande 

bearbetning ett medelvärde på 3,5 och monteringsgruppen på skärnade endast 2,5. 

På avdelningen för skärande bearbetning har man sedan några år arbetat för att bygga 

upp tvärfunktionella team som arbetar med SF, varför förståelsen för andra 

kollegors arbete förmodligen är högre. 

5.3 Faktorer som stödjer praktisk relevans  

Resultatet av undersökningen visar att det råder ett visst mått av inre spridning, 

samt en del osäkerhet inom vissa dimensioner. Men den visar även höga 

medelvärden på frågor som ingår i de osäkra dimensionerna och på likheter 

avdelningarna emellan. Även om det som Kylén (2008) beskriver kring att det finns 

en risk att en självutvärdering skulle kunna bli något missvisande visar denna 

undersökning inget mått på systematiska val av vissa svarsalternativ. Den visar heller 

inte på något nämnvärt bortfall, vilket skulle kunna vara ifall enkätens omfattning 

varit för stor. Anpassningen av självutvärderingsverktyget inkluderade ett vet-ej 

alternativ med ett nollvärde i den numeriska analysen, vilket i denna studie tolkats 

som fördelaktigt då det fanns en viss osäkerhet gällande vissa påståenden i enkäten, 

och det var en relevant nulägesanalys som var syftet med den. 

Att mognadsgraden i genomsnitt blev tre är intressant, då det liknar det resultat som 

beskrivs i studien av Jurburg et al. (2015) då de bedömde liknande företag, det vill 

säga högpresterande och kvalitetscertifierade som kommit långt i sitt 

förbättringsarbete.  

En annan orsak till att det är intressant, är att dessa resultat egentligen inte kan 

jämföras mot varandra. Skäl till att de inte borde gå att jämföra är till stor del 

metoden, dels på grund av att vet-ej alternativet och dess effekt i denna studie, samt 

för att studien som beskrivs av Jurburg et al. (2015) inhämtat sin information från 

chefer, och fokuserat på strategi, organisationsstruktur och mätsystem. Oavsett 

ovanstående är den studie som Dabhilkar et al. (2007) genomfört något att ta fasta 

på, den som stödjer modellens validitet o tillförlitlighet för självutvärdering. De 

menar att den är ett bra verktyg för att finna styrkor och svagheter i organisationella 

beteenden och att detta kan vara värdefullt för den fortsatta utvecklingen av SF.  
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 Att rikta en självutvärdering för arbetet med SF mot operatörsnivån i 

produktionen visar kanske inte exakt samma resultat som om den riktats mot 

företagsnivå, men speglar fortfarande nuläget, vilket enligt Rother (2013), 

Jurburg et al. (2015) och Olhager (2013) är en viktig del för att förbättra 

processer.  

 Det är enligt Liker et al. (2008) inte ovanligt att ledningssystem som 

inkluderar SF saknar den del där en ”går till källan” för att finna fakta, vilket 

är en av grundstenarna i Toyotas kultur. En mätning av detta slag, skulle 

kunna komplettera de klassiska KPI mätningarna, och skapa mer förståelse 

för varför arbetet med SF på operatörsnivån ser ut som det gör, samt för att 

identifiera möjligheter och eventuella hot. 

 Trots att tillförlitligheten i förhållande till mognadsmodellen sänks något i 

och med att enkäten anpassades genom införande av ett vet-ej alternativ, så 

kan det, på samma sätt öka sanningshalten i enkätsvaren, förutsatt att en 

bortfallsanalys utförs och tolkas.  

 Resultatet av självutvärderingen kan analyseras och visualiseras både efter 

mognadsgrad på helhet, på dimensionsnivå och ända ner till frågenivå om så 

önskas. Vidare gick det i denna studie att titta djupare på skillnaderna 

avdelningarna och produktionssätten emellan. Kylén (2008) beskriver olika 

användningsnivåer av resultatet. Analysen kan användas för att visa potential 

och möjliga hinder och därigenom agera beslutsunderlag för planerade 

åtgärder gällande resursfördelning. Detta oavsett punktmarkering eller 

helhetsgrepp. Kan användas i mindre grupper och därmed ha ett större fokus 

på utgångsläget gällande SF.  
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6 Slutsats 

Studiens syfte har varit att på operatörsnivå inom tillverkande företag empiriskt 

testa, och vid behov anpassa, mognadsmodellens självutvärderingsverktyg för SF.  

Slutsatsen är att modellens självutvärderingsverktyg kan vara användbar för företag 

som vill mäta mjuka värden kopplade till en kultur gällande SF samt att den fyller ett 

gap gällande mätsystem för arbetet med SF på operatörsnivå. Att mäta mjuka värden 

skulle kunna användas för att cykliskt utvärdera systemet för SF, utgöra komplement 

till KPI-mätningar samt bidra till beslutsunderlag. Även om denna studie 

inkluderade ett svarsalternativ med ett nollvärde visade resultatet på både kulturella 

styrkor och svagheter. Detta bör således kunna bidra med värdefull information för 

de företag som vill arbeta för att strategiskt styra utvecklingen av 

förbättringsarbetet. Bessant et al. (2001) beskriver just ständig förbättring av SF som 

förmågan att strategiskt styra utvecklingen av förbättringsarbetet.  

Med tanke på att den modell som självutvärderingsverktyget bygger på beskriver 

hur typorganisationer i olika stadier av utvecklat SF-arbete ser ut, är det svårt att 

avgöra om modellen lämpar sig för att tolka resultat som kommer från 

operatörsnivå. Men det som pekar för modellens lämplighet är att enkätresultatet, 

sammanslaget med den information som framkom via intervjuerna, visar på likheter 

med de beskrivningar av nivå två och tre som återfinns i modellen. 

Gällande anpassning av självutvärderingsverktyget är det som Karlsson (1999) 

beskriver av vikt att utvärderingen uppfattas som viktig och aktuell för det som 

verksamheten vill utvärdera. Att se över utformningen av påståendena, så att de 

passar den aktuella målgruppen, kan således vara lämpligt. Detta förutsatt att de 

fortfarande rymmer inom dimensionerna så att tolkningsmallen går att använda.  

Eftersom den här studien, vad författarna har kännedom om, inte har utförts tidigare 

har resultatet bitvis varit svårt att analysera, särskilt då det inte finns något att 

jämföra mot. Men med tanke på att alla verksamheter är olika, har olika behov och 

mål samt kanske internt har kommit olika långt, bör djupet och bredden på analysen 

kunna anpassas efter behov och resurser.  

6.1 Teoretiskt bidrag  

Baserat på problematiken kring att nå ett hållbart arbete med SF, och att mer 

forskning kring mätsystem för SF behövs, har denna studie skapat ett teoretiskt 

bidrag genom att testa ett befintligt självutvärderingsverktyg för SF på en ny arena.  
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Detta gjordes i syfte att fylla ett gap gällande att det behövdes mer av empirisk och 

teoretisk forskning kring hur ett effektivt mätsystem för SF skulle kunna utformas 

och implementeras. Det befintliga verktyget är ett självutvärderingsverktyg kopplat 

till mognadsmodellen för SF. Det baseras på forskning som beskrivs av Bessant 

(2003) och översattes, anpassades och testades på operatörsnivå i produktionen på 

ett högpresterande tillverkande företag.  

Då denna studie utfördes genom en enkätundersökning riktad till operatörerna i 

produktionen på ett tillverkande företag som är kvalitetscertifierade och erkänt bra 

på att arbeta med SF, samt regelbundet “benchmarkas” av andra företag på grund av 

detta, är resultatet i sig ett teoretiskt bidrag, då det nu finns något att jämföra sig 

mot, om någon vill göra en liknande studie. 

Även om studiens fokusområde och anpassning av verktyget begränsade 

jämförbarheten med mognadsmodellen på företagsnivå, indikerade den ändå likheter 

med mognadsmodellens typorganisationer, genom jämförelser mellan enkätresultat 

och intervjuresultat. Vidare stärker studien att självutvärderingsverktygets 

grundstruktur är generellt applicerbar, då det “ser över” interna skillnader i 

exempelvis produktionsmetoder, då det fokuserar på kulturen runt SF och inte på 

specifika detaljer. Studien indikerar också att utvärderingar av detta slag kan vara ett 

intressant komplement till vanliga mätningar av KPI: er och antal genomförda 

förbättringsförslag för företag som vill följa upp sitt arbete med SF. 

6.2 Praktiskt bidrag 

Denna studie har på operatörsnivå i produktionen på ett tillverkande företag 

anpassat och testat ett befintligt verktyg för mätning av mjuka värden, kopplat till en 

kultur kring SF. Studien har utförts på operatörsnivå i produktionen på ett 

högpresterande kvalitetscertifierat företag som kommit långt i sitt 

förbättringsarbete, och därför ofta “benchmarkas” av andra företag, vilket kan göra 

resultatet intressant för andra att jämföra sig mot. Tillvägagångsättet i denna studie 

är ett bidrag i sig, då det går att följa för det företag som är intresserat av att göra en 

liknande studie hos sig själva, liksom det finns något för dem att jämföra sig mot i 

sådant fall.  

Studien indikerar att självutvärderingsverktyget kan ge värdefull information om 

nuläget gällande arbetet med SF i produktionen, även om det finns intern spridning 

gällande produktionsmetod, samt hur länge det arbetats mot SF. Då studien 

inkluderade operatörer från två olika avdelningar med helt skilda arbetssätt, både 

gällande produktionsmetod och arbetssätt med SF, samt att de även internt på 

avdelningarna hade arbetat olika länge, och kommit olika långt med arbetet med SF. 
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Då verktyget är avsett att mäta mjuka värden kopplat till en kultur kring SF, kan 

möjliga användningsområden vara cyklisk utvärdering av arbetet med SF i 

produktionen, som komplement till KPI:er samt som beslutsunderlag.  

Då resultatet av enkäten kan behandlas statistiskt, är det också möjligt att dela upp 

resultaten efter påstående, dimension eller avdelning, för att sedan arbeta med dem 

på olika nivåer efter behov och resurser, som punktmarkeringar, helhetsgrepp, eller 

för att “benchmarka” varandra, avdelningar emellan. Att tillämpa ett till 

mognadsmodellen för SF kopplat självutvärderingsverktyg på operatörsnivå kan 

också på ett sätt vara att genomföra en del av det Bessant (2003) beskriver i nivå tre i 

mognadsmodellen. Det vill säga att bryta ner verksamhetens strategiska mål för 

förbättringsarbetet till olika enskilda mätbara förbättringsaktiviteter, ända ner till 

produktionen och dess olika avdelningar. 

Studien indikerar också att mognadsmodellen för SF är en praktiskt användbar 

modell för att skapa en översikt över möjligheter till utveckling av SF. Vidare att 

det, ur ett helhetsperspektiv, kan vara en bra kombination att arbeta med resultatet 

från utvärderingen tillsammans med mognadsmodellen för SF som den beskrivs av 

Bessant (2003) för att ta arbetet med SF framåt. 

6.3 Framtida forskning  

Framtida forskning i ämnet vore mer empiriskt testande av mognadsmodellen för SF 

på operatörsnivå i tillverkande industri, gärna inkluderande djupare statistisk analys 

av enkätsvaren då detta inte rymdes inom tidsramen för denna studie. Ytterligare 

studier som skulle behövas är en parallellstudie, där mognadsmodellen testas i 

samma företag, både på företagsnivå och på operativ nivå, för att genom detta kunna 

spåra gap mellan vad som avses, och vad som faktiskt sker. Vidare behövs mer 

forskning av självutvärderingsverktyget gällande svarsalternativet vet-ej i 

kombination med utformning av frågorna, och dess påverkan på resultatet.  
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BILAGA 1 – Enkätundersökning 
 

 

 

 

 

 

 

Enkätundersökning förbättringsarbete 

Skärande – funktionell verkstad 

Alla enkätsvar är anonyma och behandlas konfidentiellt. 

Enkäten består av 40 påståenden med sex svarsalternativ.  

Svar kryssas i den ruta du tycker bäst beskriver situationen för varje påstående.  

Svaren är graderade från instämmer inte alls till instämmer helt och ett alternativ med vet ej. 

Med ständiga förbättringar, eller förbättringsarbete, menar vi de aktiviteter och rutiner som i det 

dagliga arbetet kan hjälpa organisationen, att genom många små steg, förbättra vad den redan gör. 

Vid frågor eller funderingar ring:  

Annelie eller Anna  

 

 

1. I min arbetsgrupp är förbättringsarbetet fokuserat på de områden 

som hjälper oss att nå våra mål  

 

 

2. Min chef hjälper mig att fokusera mina förbättringsaktiviteter på 

områden som är viktiga för verksamheten 

 

 

3. På min avdelning har vi bra arbetssätt för att ta vara på kunskap 

 och dela med oss av lärdomar 

 

 

4. Det råder en hög grad av förtroende och samarbete mellan min 

arbetsgrupp och andra arbetsgrupper i organisationen 

 

 

5. Min chef är villig att göra något med de förslag till förändring som 

lämnas 



 

 

 

6. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att skapa engagemang  

gällande förbättringsarbetet 

 

 

7. Om någon hittar en lösning på ett problem i en del av produktionen,  

sprids lösningen, för att slippa dubbelarbete 

 

 

8. Regelbunden övervakning och mätning av produktion och prestation 

hjälper organisation att planera sitt framtida förbättringsarbete 

 

 

9. Jag får feedback på mina förslag till förbättringar 

 

 

10. Jag förstår sambandet mellan mitt arbete och mina kollegors arbete 

på andra avdelningar. 

 

 

11. Jag kan identifiera personer som ansvarar för att samordna 

och hantera förbättringsaktiviteterna i organisationen 

 

 

12. Organisationens policys och rutiner uppmuntrar människor 

att genomföra förbättringar inom sitt arbetsområde 
 
 

13. Vi har ett strukturerat arbetssätt för att hitta och lösa problem  

 
 

14. Vi tar del av och lär oss om hur andra medarbetare i företaget har löst 

problem genom exempelvis nyhetsbrev, bildskärmar eller andra sätt 

 

 

15. Min chef uppmuntrar mig att delta i förbättringsarbetet 

 

 

16. Organisationens affärsmål ligger till grund för de områden som, 

på min avdelning, prioriteras gällande förbättringsarbete 

 

 

17. Övervakning och mätning av produktionen hjälper mig att se  

möjliga förbättringsområden  

 

 

18. Min arbetsgrupp samarbetar väl med andra grupper i organisationen 

 

 

19. Jag ser problem i mitt arbete som möjligheter till  

förbättringsaktiviteter och söker därför aktivt upp dem 



 

 

 

20. Människor känner att de får ta del av de fördelar som  

förbättringsarbetet ger 

 

 

21. Vi tar vara på lärdomar genom att justera rutiner, regler 

och arbetssätt 

 

 

 

22. Vi har möten med andra grupper för att prata om hur vår arbetsgrupp  

hanterat vanliga problem 

 

 

23. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att regelbundet se över 

och finslipa vårt sätt att arbeta med ständiga förbättringar 

 

 

24. När något går fel i arbetet fokuserar vi på att reda  

ut problemet och inte efter att hitta någon att skylla på 

 

 

25. Min chef lyssnar på mina idéer 

 

 

26. Någon (individ eller grupp) utvärderar regelbundet hur vårt 

förbättringsarbete påverkar företagets resultat 

 

 

27. Jag har utbildats i hur jag använder metoder för problemlösning 

 

 

28. Jag delar mitt lärande med medarbetare på andra avdelningar 

 

 

29. Chefer och arbetsledare visar ett gott föredöme genom att involvera 

sig i förbättringsaktiviteterna 

 

 

30. Vår organisation ser regelbundet över hur information delas inom 

företaget 

 

 

31. Jag har en god förståelse för våra kunders krav 

 

 

32. Jag kan genomföra mina egna förbättringsförslag 

 

 

33. Vår organisation uppskattar människors idéer, oavsett hur små de är 



 

 

 

34. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att anpassa våra arbetssätt 

så att de stödjer förbättringsarbetet  

 

 

35. Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att sammanställa en  

långsiktig plan för förbättringsarbetet 

 

 

36. Medarbetarna deltar aktivt i förbättringsarbetet istället för att titta på 

 

 

37. Vårt sätt att uppmärksamma genomförda förbättringar hjälper till att 

 hålla inspirationen gällande förbättringsarbetet uppe 

 

 

38. Om jag har ett förbättringsförslag så vet jag att det finns stöd för att  

driva det vidare framåt 

 

 

39. Vårt sätt att arbeta med förbättringar ses över med jämna mellanrum 

 

 

40. Organisationen ger oss tid att arbeta med förbättringsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vår avdelning och vårt sätt att arbeta har, som jag uppfattar det,  

förändrats under de tre sista åren (kryssa i det alternativ du tycker passar bäst) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Stort tack för din medverkan, vi önskar dig en fortsatt trevlig dag! 

 
Anna & Annelie 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 – Medelvärden per fråga och produktionssätt 
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BILAGA 3 – Påståenden med hög osäkerhet 
 
Frågor med 30 procent andel vet-ej eller högre 

Andel 33,8% - Fråga 30; Vår organisation ser regelbundet över hur information delas inom företaget. 

Dimension 5 

 
Andel 30% - Fråga 16;  Organisationens affärsmål ligger till grund för de områden som, på min avdelning, 

prioriteras gällande förbättringsarbete. Dimension 2 

  
Frågor med 20-29 procent andel vet-ej 

Andel 26,7% - Fråga 26; Någon (individ eller grupp) utvärderar regelbundet hur vårt förbättringsarbete 

påverkar företagets resultat. Dimension 2  

 

Andel 23,8% -Fråga 39;  Vårt sätt att arbeta med förbättringar ses över med jämna mellanrum. Dimension 8 

 
Andel 22,5%. - Fråga 35; Någon (individ eller grupp) tar ansvar för att sammanställa en långsiktig plan för 

förbättringsarbetet. Dimension 8 

 
Andel 21,3% - Fråga 20; Människor känner att de får ta del av de fördelar som förbättringsarbetet ger. 
Dimension 5 
 
Andel 21,3% - Fråga 34; Någon tar ansvar för att anpassa våra arbetssätt så att de stödjer förbättringsarbetet. 

Dimension 5 

 

Frågor med 10- 19 procent andel vet-ej 

 

Andel 13,8% - Fråga 8; Regelbunden övervakning och mätning av produktion och prestation hjälper 

organisationen att planera sitt framtida förbättringsarbete. Dimension 2 

 
Andel 13,8% - Fråga 37; Vårt sätt att uppmärksamma genomförda förbättringar hjälper till att hålla 

inspirationen gällande förbättringsarbetet uppe. Dimension 1 

 
Andel 10% - Fråga 18; Min arbetsgrupp samarbetar väl med andra grupper i organisationen. Dimension 6 

 

Andel 10% - Fråga 38; Om jag har ett förbättringsförslag så vet jag att det finns stöd för att driva det vidare 

framåt. Dimension 4 

 
 

 

 

 



 

BILAGA 4 – Signifikanstest 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Ledarskap * Avdelning Between 

Groups 

(Combined) 
7,693 1 7,693 ,278 ,600 

Within Groups 2159,507 78 27,686   

Total 2167,200 79    

Målorientering * 

Avdelning 

Between 

Groups 

(Combined) 
,387 1 ,387 ,015 ,903 

Within Groups 2026,348 78 25,979   

Total 2026,734 79    

Lärande_org * 

Avdelning 

Between 

Groups 

(Combined) 
18,038 1 18,038 ,981 ,325 

Within Groups 1433,812 78 18,382   

Total 1451,851 79    

Problemlösn * 

Avdelning 

Between 

Groups 

(Combined) 
3,013 1 3,013 ,182 ,671 

Within Groups 1293,923 78 16,589   

Total 1296,937 79    

Ständ_förb * Avdelning Between 

Groups 

(Combined) 
1,954 1 1,954 ,075 ,785 

Within Groups 2027,046 78 25,988   

Total 2029,000 79    

Kärnvärden * Avdelning Between 

Groups 

(Combined) 
210,732 1 210,732 9,911 ,002 

Within Groups 1658,468 78 21,262   

Total 1869,200 79    

Synkronisering * 

Avdelning 

Between 

Groups 

(Combined) 
165,889 1 165,889 7,474 ,008 

Within Groups 1731,320 78 22,196   

Total 1897,208 79    

Hållb_engag * 

Avdelning 

Between 

Groups 

(Combined) 
106,847 1 106,847 6,713 ,011 

Within Groups 1241,541 78 15,917   

Total 1348,387 79    

 

 
 


