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Background and aim: Organizations must be able to manage change in order to survive in 
today’s competitive society. To continue to develop and reach better results is fundamental. 
Case Company Parker Hannifin Corporation, QCDE, Tema Ingenjörsfirman AB, Skövde has 
an ambition to have an organization that manage changes and continuously improve its 
performance. That is the reason why this examination work arises. The aim on the 
examination work is to present a proposal on how the organization more systematic and 
effective can work with improvements. This has been done by identifying the key success 
factors for the improvement work in the literature, the company and through the 
benchmarking-company. 
 
Method: The examination work is done as a qualitative case study with an abducted 
approach. The data collection has been done through a variety of methods, which are past 
experience, literature studies, observations and interviews. 
 
The literature indicates several success factors to consider in order to achieving a successful 
change work. To have core values that the work can rely on and from that create an 
organization that continually improves. Within the organization can the continuously 
improvement work be divided in four different levels: individual- local-, cross functional- and 
global business improvement. The improvement work should in main be driven in a project 
form with defining roles and reach goals. By comparing the literature and the benchmarking-
company are essentially the same success factors identified.  
 
Result and conclusions: The experience inside the case company is that the improvement 
work is unstructured and slow. The work is mostly in ad-hoc nature and a common 
destructive method that is uses to solve problem is “fire-extinguishing”. This examination 
work indicates that the organization is working unsystematic and are missing a structure with 
defines roles and distinct goals in order to work with changes. 
 
To create a more systematic improvement work the author has given a proposal on how the 
company can organize. By resting on core values and supporting infrastructure based on 
improvement teams that work at different levels with defined roles and clear goals is it good 
assumes to have a successful improvement work. 
 
Suggestions for future research: By using this examination works result, I hope that 
organizations can be able to achieve a successful improvement work and therefore 
continuously improving. This examination work delimits itself to only give proposals for 
actions, and does not scope how the proposals has been implemented in the organization. 
Therefore, I propose further studies of the implementing process of the improvement work in 
the organization. 
 
Key words used in the examination work are: change work, improvement work, continuous 
improvement, and structure.    



Sammanfattning 
 
Titel: Systematiskt förbättringsarbete - En fallstudie vid Parker Hannifin Corporation, 
QCDE, Tema Ingenjörsfirman AB 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Tobias Krantz 
 
Handledare: Agneta Sundström 
 
Datum: 2010-01 
 
Bakgrund och syfte: Organisationer måste kunna hantera förändringar för att överleva i 
dagens konkurrensutsatta samhälle. Att ständigt utvecklas och uppnå bättre resultat är 
fundamentalt. Fallföretaget Parker Hannifin Corporation, QCDE, Tema Ingenjörsfirman AB, 
Skövde vill ha en organisering som hanterar förändringar och ständigt förbättrar dess 
prestanda, och därav kom detta examensarbete till. Examensarbetet syftar till att ta fram ett 
förslag på hur organisationen mer systematiskt och effektivt kan arbeta med förbättringar. 
Detta har skett genom att identifiera framgångsfaktorer för förbättringsarbete från litteratur, 
inom fallföretaget och genom ett benchmarking-företag. 
 
Metod: Examensarbetet är utfört som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. 
Datainsamlingen har skett genom ett antal olika metoder, vilka är tidigare erfarenheter, 
litteraturstudier, observationer och intervjuer. 
 
Litteraturen anger flera framgångsfaktorer att beakta för att lyckas med förändringsarbete. Att 
ha grundläggande värderingar som arbetet kan vila på och utifrån dessa värderingar skapa en 
organisation som ständigt utvecklas. Inom organisationen kan förbättringsarbetet delas upp i 
fyra olika nivåer, vilka är individuella-, lokala-, tvärfunktionella-, verksamhetsglobala 
förbättringar. I huvudsak bör förbättringsarbetet drivas i projektform med definierade roller 
och tydliga mål. Genom att jämföra litteraturen och benchmarking-företaget är i huvudsak 
samma framgångsfaktorer identifierade.    
 
Resultat och slutsats: Inom fallföretaget upplevs förändringsarbetet som ostrukturerat och 
trögt. Arbetet sker oftast i ad-hoc-karaktär och en vanlig destruktiv metod som används för att 
lösa problem är ”brandsläckning”. I detta examensarbete framkommer att organisationen 
arbetar osystematiskt och saknar en struktur med definierade roller och tydliga mål för att 
arbeta med förändringar.  
 
För att skapa ett mer systematiskt förändringsarbete har författaren gett ett förslag på hur 
fallföretaget kan organisera sig. Genom att vila på grundläggande värderingar och skapa en 
stödjande infrastruktur baserad på förbättringsgrupper som arbetar på olika nivåer med 
definierade roller och mål finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Genom att använda detta examensarbetes resultat hoppas jag 
att organisationer skall kunna uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete och därmed ständigt 
förbättra. Detta examensarbete avgränsar sig till att ge förslag till åtgärder, och omfattar inte 
hur förslagen implementeras i organisationen. Därför förslår jag fortsatta studier vid 
implementering av förändringsarbete i organisationen. 
 
Nyckelord som använts i arbetet är: förändringsarbete, förbättringsarbete, ständiga 
förbättringar, struktur.     
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kvalitetsutveckling. Examensarbetet är utfört inom ämnesområdet organisation vid 
avdelningen Företagsekonomi på Högskolan i Gävle och Parker Hannifin Corporation, Quick 
Coupling Division Europe, Tema Ingenjörsfirman AB i Skövde. 
 
Det har varit ett mycket intressant och lärorikt arbete, vilket har gett mig många nya 
erfarenheter även utanför arbetets ramar. Under arbetets gång har jag varit i kontakt med ett 
stort antal personer som bidragit och hjälpt mig uppnå resultatet. Jag vill tacka de företag och 
personer som jag varit i kontakt med.  
 
Ett extra stort tack vill jag rikta mot följande personer. 
 

• Erik Pettersson, Tomas Mehner, för möjligheten att få utföra mitt examensarbete 
hos Er samt ett stort tack för alla goda idéer som varit användbara under arbetets 
gång. 

 
• Conny Svensson som öppenhjärtigt visade sin organisations förbättringsarbete.  

 
• Handledare Agneta Sundström, Högskolan i Gävle. Tack för din handledning och 

all kreativ feedback. 
 

• Stort tack till samtliga på Tema som ställt upp på intervjuer.   
   
 
 
Skövde den 10 januari 2010 



Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING....................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................................................. 2 
1.3 SYFTET MED ARBETET ................................................................................................................................... 2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................................... 2 

2 METOD .............................................................................................................................................................. 3 

2.1 METODVAL ................................................................................................................................................... 3 
2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod ........................................................................................................... 3 
2.1.2 Fallstudie.............................................................................................................................................. 3 
2.1.3 Induktiv och deduktiv metod ................................................................................................................. 4 

2.2 DATAINSAMLING........................................................................................................................................... 4 
2.2.1 Litteraturstudie - sekundärdata ............................................................................................................ 5 
2.2.2 Intervjuer - primärdata......................................................................................................................... 5 
2.2.3 Observationer ....................................................................................................................................... 6 

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET ....................................................................................................................... 6 
2.4 ANALYS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT..................................................................................................................... 6 

3 TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................................... 7 

3.1 METODER FÖR ATT HANTERA FÖRÄNDRINGSARBETE .................................................................................... 7 
3.1.1 Benchmarking....................................................................................................................................... 7 
3.1.2 Processkartläggning............................................................................................................................. 7 
3.1.3 Förbättringsprocess.............................................................................................................................. 8 

3.2 ALLMÄNT OM KONCEPT TILL FÖRBÄTTRINGSARBETE.................................................................................... 8 
3.3 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR .......................................................................................................................... 9 
3.4 ORGANISATION AV FÖRBÄTTRINGSARBETET ............................................................................................... 10 

3.4.1 Individuella förbättringar................................................................................................................... 11 
3.4.2 Lokala förbättringar ........................................................................................................................... 11 
3.4.3 Tvärfunktionella förbättringar............................................................................................................ 12 
3.4.4 Verksamhetsglobala förbättringar...................................................................................................... 12 
3.4.5 Förbättringar skall drivas i projektform ............................................................................................ 12 

3.5 MÅL OCH MÅTT ........................................................................................................................................... 12 
3.5.1 Allmänt om mål och mått.................................................................................................................... 12 
3.5.2 Att mäta .............................................................................................................................................. 13 
3.5.3 Att följa upp ........................................................................................................................................ 13 
3.5.4 Ständiga förbättringar beskrivet med PDCA-cykeln .......................................................................... 13 

4 EMPIRI............................................................................................................................................................. 15 

4.1 FALLFÖRETAGET PARKER HANNIFIN CORPORATION, QUICK COUPLING DIVISION EUROPE, TEMA 

INGENJÖRSFIRMAN AB ..................................................................................................................................... 15 
4.2 FÖRBÄTTRINGSARBETE PÅ BENCHMARKING-FÖRETAG................................................................................ 15 

4.2.1 Parker CLDE, Falköping.................................................................................................................... 15 
4.2.2 Ledningens engagemang .................................................................................................................... 15 
4.2.3 Organisationens förbättringsarbete ................................................................................................... 16 
4.2.4 Förbättringsarbetets struktur och arbetsgång.................................................................................... 16 

4.3 NUVARANDE FÖRBÄTTRINGSARBETE PÅ TEMA INGENJÖRSFIRMAN AB ...................................................... 17 

5 ANALYS ........................................................................................................................................................... 19 

5.1 FRAMTIDA FÖRBÄTTRINGSARBETE INOM TEMA .......................................................................................... 19 
5.1.1 Ledningens engagemang .................................................................................................................... 19 
5.1.2 Stödjande infrastruktur....................................................................................................................... 19 
5.1.3 Förslag på struktur............................................................................................................................. 20 
5.1.4 Individuell nivå................................................................................................................................... 20 
5.1.5 Lokal nivå ........................................................................................................................................... 21 
5.1.6 Tvärfunktionell nivå............................................................................................................................ 21 
5.1.7 Verksamhetsglobal nivå...................................................................................................................... 22 
5.1.8 Styrgrupp ............................................................................................................................................ 22 
5.1.9 Visualisera förbättringsarbetet via Improvement boards................................................................... 22 
5.1.10 Heliga Möten .................................................................................................................................... 23 
5.1.11Begränsa genom pilotgrupper ........................................................................................................... 23 
5.1.12 Initiera mål, mät och följ upp ........................................................................................................... 24 
5.1.13 Åtgärder för att driva mot ett förbättringsarbete i toppklass ........................................................... 24 



6 SLUTSATSER.................................................................................................................................................. 25 

7 AVSLUTANDE DISKUSSION....................................................................................................................... 26 

7.1 METODER .................................................................................................................................................... 26 
7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ............................................................................................................... 26 

8 REFERENSLISTA 

8.1 LITTERATUR 
8.2 INTERNETKÄLLOR 
8.3 INTERVJUER 

 



Bilageförteckning 
 
Bilaga 1 – Ishikawadiagram 
 
Bilaga 2 – Fem varför 
 
Bilaga 3 – Toyotas 14 principer för produktion 
 
Bilaga 4 – Intervjuunderlag 
 
Bilaga 5 – PDCA-blankett 
 
Bilaga 6 - Intervjuer 



1 

1 Inledning 

I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte och 
avgränsningar för att ge en introduktion till examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Människan har alltid strävat efter att utvecklas och att uppnå bättre resultat, vilket gör 
förändringsarbete till en ständigt pågående process. Att skapa förändring är en således en 
naturlig del av människans liv, då vi strävar efter att få en bättre tillvaro vilket också sker 
inom ramen för de organisationer vi verkar i. Inom organisationer är idag behovet av att 
arbeta med förbättringar troligen större än någonsin eftersom konkurrensen är allt hårdare och 
intressenternas krav allt tuffare, inte minst avkastningskraven från ägare (Sörqvist, 2004).  
 
Martin (2008) menar att intresset kring att utveckla förbättringsarbetet inom organisationerna 
har ökat med tiden eftersom förändringstakten i samhället har ökat. Produkterna har blivit mer 
komplexa och efterfrågan på individanpassade tjänster och varor har blivit allt större. Martin 
(2008) beskriver även att det sätt som organisationer tidigare bedrevs på har ändrats. Idag sker 
stora delar av det skapande värdet genom extern upphandling och därmed ingår 
organisationen i ett nätverk av olika intressenter. Kraven på kostnadseffektivitet är stark och 
konkurrensen är hård i många branscher och därför är behovet stort att göra ”rätt från början”. 
Bergman och Klefsjö (2007) menar att intresset kring kvalitet har ökat i västvärlden de 
senaste årtiondena. Detta grundar sig i att den Japanska industrin hade stora framgångar under 
1970- och 1980-talen, som till stor del berodde på fokus kring kvalitet. Masaaki Imai (2009), 
även känd som ”The Lean Guru” menar att i framtiden kommer ständiga förbättringar vara 
oerhört viktigt. Han menar att dagens kunder är kunniga och pålästa och förväntar sig hög 
kvalitet till lägre pris. Imai (2009) menar att utmaningen är att lösa ekvationen högre kvalitet 
och minskade kostnader. Svaret menar Imai är att arbeta med ständiga förbättringar och 
minska slöseri med resurser. 
 
Sörqvist (2004, 2009) beskriver att förbättringsarbete oftast ingår i någon filosofi eller 
program som Lean, Sex Sigma, Total Quality Management. Idag är intresset ofantligt stort 
kring Lean som i grunden är ett förhållningssätt, att se på sin verksamhet och sin verklighet. 
Enligt Sörqvist (2009) är en av de väsentligaste delarna i Lean att kundens behov och 
efterfrågan helt skall driva organisationen och skall dessutom vara utgångspunkt för 
kontinuerliga förbättringar. Ett förbättringsarbete bör genomsyra hela organisationen och skall 
vara en naturlig del av vardagen (Ax, 2005). Misstaget många organisationer gör, enligt 
Sörqvist (2004), är att inte ha någon systematik i förbättringsarbetet. Organisationerna bör ha 
en struktur som tydliggör hur förbättringsarbetet skall bedrivas. Det finns flera olika varianter 
på strukturer för arbete med förbättringar. Den struktur som används bör anpassas efter 
organisationens behov. 
 
Detta arbete utgår från en struktur som idag används i flera enheter inom moderbolaget 
Parker Hannifin Corporation. Inom enheten Parker Hannifin Corporation, Quick Coupling 
Division Europe, Tema Ingenjörsfirman AB, Skövde, i fortsättningen benämnt Tema, arbetas 
det med förbättringar, enligt Manufacturing Unit Manager Erik Pettersson (2009). Dock sker 
arbetet ostrukturerat och upplevs som trögt. Pettersson menar att det inom företaget behöver 
skapas en organisation som ständigt arbetar med förbättringar på ett strukturerat sätt. 
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1.2 Problembeskrivning 

Enligt Pettersson (2009) är den övergripande strukturen bristfällig vid arbetet med 
förbättringar inom Tema. Förbättringsarbete förekommer i organisationen inom samtliga 
avdelningar, men generellt upplevs arbetet trögt och har getts låg prioritet. När 
förbättringsarbetet kräver tvärfunktionella resurser inom organisationen är risken stor att 
arbetet ”faller mellan stolarna”. 
 
Flera initiativ har tidigare tagits för att starta arbetet med systematiska förbättringar, dock har 
detta arbete inte kommit igång som önskat. Pettersson menar att ett systematiskt 
förbättringsarbete i organisationen måste komma igång vilket denna studie skall undersöka 
och ge förslag till. För att hantera förändringar är det två frågor som har central betydelse i 
studien: 
 

1. Hur arbetar Tema med systematiska förbättringar idag? 
 
2. Vad kan Tema göra för att mer systematiskt arbeta med förbättringar?  

 
 

1.3 Syftet med arbetet 

Syftet med arbetet är att kartlägga och analysera hur förändringsarbete sker inom företaget 
Tema och utifrån detta ta fram ett förslag på hur de mer systematiskt och effektivt kan arbeta 
med förbättringar.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsar sig till att ge förslag till åtgärder, men omfattar inte hur förslagen skall 
implementeras i organisationen. Detta initiativ bör komma ifrån organisationens ledning. 
 
Eftersom organisationskultur är ett komplext och djupt ämne, vilket oftast är svårt att påverka 
under en kort period avgränsar jag arbetet med att endast behandla ämnet övergripande. Dock 
vill jag betona att ämnet är en avgörande del i att lyckas med att systematiskt arbeta med 
förbättringar.   
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2 Metod 

I följande kapitel redovisas metodval samt de metoder som använts för datainsamling och 
analys. Avslutningsvis diskuteras validitet och reliabilitet.   

2.1 Metodval 

Enligt Bell (2007) finns flera olika metoder för att samla in information, och han betonar att 
den ena metoden inte är att föredra framför den andra. Metoderna är redskap för att lägga upp 
och genomföra en undersökning. Holme och Solvang (1997) anger att forskaren bör utgå ifrån 
den frågeställning och det problem som skall behandlas och därifrån välja metod för att bäst 
angripa det specifika fallet. Enligt Hartman (2004) ger metoden kunskap om hur forskaren 
skall resonera i olika sammanhang för att komma fram till konkreta handlingsalternativ för att 
undersökningen skall uppfylla kraven för vetenskaplighet. Hartman (2004) menar att inom 
metodteorin måste en distinktion göras mellan två slags undersökningar: kvantitativa och 
kvalitativa.  

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Enligt Hartman (2004) undersöker kvantitativa metoder ”hur många” eller ”hur mycket”. 
Kvantitativa frågor är numeriska och är därmed mätbara. Definitionen från Hartman är: 
Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den numeriska relationen 
mellan två eller flera mätbara egenskaper. 
 
Enligt Hartman kan kvalitativa undersökningar verka ostrukturerade jämfört med en 
kvantitativ undersökning. Men detta anses endast vara en illusion då kvalitativ metodteori kan 
avgränsas i olika steg och därmed blir undersökningen vetenskaplig och trovärdig. Holme och 
Solvang (1997) menar att forskare som använder kvalitativa metoder ofta måste försvara 
trovärdigheten och hållbarheten i arbetet. En kvalitativ undersökning kan, enligt Hartman, ha 
flera olika karaktärer, men övergripande kan dess syfte beskrivas med att samla in 
information för att få en djupare förståelse om ett problem. Holme och Solvang (1997) menar 
att det inte finns något entydigt recept på framgång i det kvalitativa forskningsarbetet, utan 
förutsättningen är den närhet som finns mellan undersökt enhet och forskaren. 
 
Utifrån denna studies syfte och problembeskrivning är en kvalitativ metod att föredra. I 
studien krävs ett nära samarbete med undersökningsobjekten, de som intervjuas, för att 
identifiera i vilket sammanhang och den struktur på det förändringsarbete som pågår i 
företaget. 
 
Orsaken till att jag valde att genomföra mitt examensarbete på valt fallföretag berodde på att 
jag blev erbjuden en uppgiften som var intressant. Valet av benchmarking-företag var 
naturligt eftersom Parker Hannifin koncernen har ett gott samarbete mellan sina enheter. 
Benchmarking-företaget verkar som en god förebild för koncernen inom området 
förbättringsarbete. 

2.1.2 Fallstudie 

Eftersom syftet med detta arbete är att förstå förändringsarbete i ett företag på djupet, har jag 
valt att genomföra en fallstudie. Bell (2007) menar att en fallstudie är särskilt lämpade för 
forskare som arbetar på egen hand eftersom möjligheten finns att på djupet studera ett 
avgränsat problem under en specificerad tidsrymd. Det vanligaste är att en fallstudie 
genomförs som ett projekt i sig, då författaren identifierar en företeelse och belyser dess drag 
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och egenskaper för att ge information. Fallstudien är en metod för att studera processer och 
förlopp. 
 
Som undersökningsansats har jag således valt att arbeta efter fallstudiemetoden, då arbetets 
syfte överensstämmer med ett av kännetecknen för en fallstudie, det vill säga att endast 
undersöka en del av organisationen. Som grund till fallstudien ligger också att jag valt att på 
djupet studera organisationens förbättringsarbete, och därmed krävs en viss närhet till 
studieobjektet. 

2.1.3 Induktiv och deduktiv metod 

Holme och Solvang (1997) anger att det finns behov av att systematisk angripa förhållanden 
på ett teoretiskt sätt. Vilka metoder som används för att få svar på en studies frågeställningar 
beror på, enligt Olsson & Sörensen (2007), vilket perspektiv forskaren väljer att skåda 
företeelser utifrån. Övergripande kan det vetenskapliga arbetet delas in i den deduktiva eller 
den induktiva ansatsen. 
 
Olsson och Sörensen (2007) menar att den deduktiva linjen innebär att forskaren utgår från 
teori och därefter samlar in data genom empiriska undersökningar som bevisar teorins 
tillförlitlighet. Med teorin som utgångsläge antas objektiviteten i forskningen styrkas eftersom 
de subjektiva tolkningarna i mindre utsträckning påverkar arbetet. Den induktiva linjen kan 
beskrivas som att forskaren utgår från iakttagelser från verkligheten och upptäcker företeelser. 
Dessa upptäckta företeelser sammanställs och bildar generella principer som vidare kan 
redovisas som teori. Enligt Hartman (2004) är det ovisst att utgå från empiri för att skapa teori 
eftersom det empiriska materialet kan vara typiskt för en specifik situation. Vid en induktiv 
metod antas de teorier som framkommit blivit påverkade av kontexten samt forskarens egna 
föreställningar och tankar. 
 
Jag har valt att utgå från befintliga teorier, datainsamling och analys identifiera 
organisationens förbättringsarbete. Arbetet utgår ifrån mina tidigare erfarenheter inom 
området och kompletteras med litteraturstudier där befintliga teorier studerades inom området. 
Teorierna har delvis styrt över den information som valts att samlas in för att sedan 
analyseras. Därefter har datainsamlig genomförts och teori och empiri har därmed analyserats. 
Denna studie har en abduktiv ansats, vilket innebär en kombination av deduktiv och induktiv 
ansats (Eki, 2009). 

2.2 Datainsamling 

Bell (2007) menar att källor kan delas upp i primära och sekundära. Med primära källor 
menas att källan uppstår under arbetets gång och därmed är obearbetad, medan den sekundära 
källan redan är bearbetad av andra aktörer av saker och ting som redan ägt rum. Ofta är 
sekundärdata enklare att använda eftersom analysen och tolkningen redan är gjord, dock är 
det viktigt att ta hänsyn till att data kan ha insamlats för andra ändamål och därför är det 
viktigt att granska materialet. Primär- och sekundärdata kräver olika arbetsinsats och är 
därmed lämpliga beroende arbetets syfte och frågeställning. 
 
I denna studie har sekundärdata använts i form av litteratur, och primärdata har samlats in 
genom observationer, informella samtal, benchmarking och kvalitativa intervjuer. Genom att 
samla in data från benchmarking-företaget har jag fått en bild av hur en organisation kan 
arbeta med förbättringar. 
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Figur 1. Datainsamling. 

2.2.1 Litteraturstudie - sekundärdata 

För att erhålla kunskap om teorier som berör denna studie har data inhämtats från litteratur. 
Huvuddelen av litteraturen har inhämtats från Högskolebiblioteket i Skövde. De sökord som 
främst använts är förbättringsarbete, problemlösningsmetoder, forskningsmetodik och 
ständiga förbättringar. Den litteraturform som använts är i huvudsak böcker och artiklar inom 
aktuellt område. 
 
Jag har fokuserat på att använda litteratur som är så aktuell som möjligt. Dock har jag använt 
viss äldre litteratur som fortfarande anses aktuell, för att få en bättre förståelse för helheten. I 
huvudsak har en bok använts och varit till mest nytta i arbetet. Bokens titel är Ständiga 
förbättringar – En bok om resultatorienterat förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och 
Sex sigma, skriven av Lars Sörqvist (2004). Boken ger grundläggande information om 
begreppet ständiga förbättringar och ger därmed en bra inblick hur förbättringsarbete kan 
bedrivas. Eftersom boken är relativt ny är min bedömning att den är både aktuell och relevant 
för studien. Övrig litteratur som används i arbetet stödjer Sörqvists teorier, och medger att 
teorin även passar in i ett större sammanhang. Därmed minskar risken att bli influerad av ett 
visst sätt att tänka, det vill säga om studien bara grundar sig i en viss författares syn på 
förändringsarbete. Sörqvist är en erkänd svensk författare inom kvalitetsområdet, han är VD 
för Sandholm Associates och vid sidan av detta även docent vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. Jag har därmed ingen anledning att betvivla trovärdigheten i hans teorier.    

2.2.2 Intervjuer - primärdata 

Hartman (2004) menar att vid kvalitativa undersökningar är intervjuer en av de vanligaste 
datainsamlingsmetoderna. Enligt Starrin (1996) syftar en intervju till att upptäcka eller 
identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. 
Starrin (1996) menar att med denna metod strävas det efter att identifiera vad det är som sker 
och vad det är som händer, snarare än att bestämma omfattningen av något som på förhand är 
bestämt. 
 
Förfarandet är att en kvalitativ intervju inte är standardiserad, vilket innebär att författaren i 
utgångsläget inte vet vilka frågor som är viktiga utan de utvecklas i intervjun. Det är då viktigt 
att intervjuaren är uppmärksam och utvecklar intervjun mot syftet med undersökningen 
(Bryman, 2006). I detta arbete har ostrukturerade intervjuer genomförts i organisationen och 
på benchmarking-företaget för att kartlägga nuvarande förbättringsarbete samt de arbetssätt 
som används idag. Respondenterna är medarbetare inom respektive organisation som är en del 
av det dagliga arbetet. För att få en rättvisande bild är respondenterna utvalda i syfte att 
representera olika delar och olika nivåer i organisationen. Under intervjuerna har jag använt 
bandspelare, vilket gjorde det möjligt att vara flexibel utifrån de intervjufrågor som jag hade 
ställt upp på förhand för att besvara frågeställningarna. Dessutom har jag kunnat samla in mer 
information och hade möjligheten att i efterhand återgå till det som spelades in om 
informationen inte uppfattades tydligt från början. 
 

 
Tidigare 

erfarenheter 

 
Litteraturstudie 

Observationer 
vid fallföretag 

samt 
benchmarking-

företag  
 

Intervjuer 
vid fallföretag 

samt 
benchmarking-

företag  
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De intervjuer som genomfördes bedöms ge en rättvisande bild av verkligheten eftersom 
inspelningen ger mindre utrymme för feltolkningar. I transkribering av intervjuerna fanns 
självfallet en risk för att jag gjort felbedömningar, men samtliga respondenter har fått 
kommentera den sammanställda intervjun och haft möjlighet att göra korrigeringar. 

2.2.3 Observationer 

Enligt Holme och Solvang (1997) ställer en observation stora krav på forskaren eftersom 
information skall fångas in genom att se, höra och fråga. Denna information skall fånga det 
nätverk av handlingar och reaktioner mellangruppens medlemmar. En observation innebär att 
vi under en viss tid är tillsammans med de medlemmar som vi skall undersöka och försöker 
fånga upp situationen från de vi observerar. I samband med mina besök på fallföretaget samt 
benchmarking-företaget har observationer gjorts vid bland annat deltagande vid möten och 
andra aktiviteter. Även genom rundvandring i organisationerna har möjligheten getts att 
observera dess processer.    

2.3 Validitet och reliabilitet 

Uppsatsen är utförd i enlighet med de anvisningar Högskolan i Gävle anger och resultatet 
återrapporteras till de personer som är en del i den verklighet som studerats. Detta för att 
dessa personer skall bekräfta att jag uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman, 2006). 
De personer som uppsatsen främst distribueras till är examinator och handledare, och samtliga 
involverade inom berörda organisationer.       
 
För att uppsatsen skall vara av värde måste kraven på validitet och reliabilitet uppfyllas, det 
vill säga att undersökningsmetoder och andra parametrar måste vara lämpade för studiens 
syfte. Validitet innebär att forskaren säkerställer att det arbete som skall utföras verkligen 
utförs och inget annat. Det innebär att jag genomgående i arbetet utgått från frågeställningarna 
och syftet med arbetet – vid intervjuer och litteraturstudier inriktat mig mot hur 
förändringsarbete genomförs inom företaget och hur det kan göras på ett strukturerat sätt. 
Reliabilitet innebär att mätinstrumentets förmåga att samla in data skall rikta sig mot det som 
arbetet avser att studera (till exempel intervjufrågorna och dess utformning) samt hur 
noggrant arbetet är utfört (Patel, 1994). I arbetet med uppsatsen har jag ständigt försökt ta 
hänsyn till att dessa kriterier uppfylls samt att nivån på arbetet är tillräckligt djupt för att 
utgöra grund för framtida förbättringar inom området. 

2.4 Analys tillvägagångssätt 

Analysen är skapad genom att beakta litteraturen, benchmarking-företagets och fallföretagets 
data. Utifrån den data som framkommer valde jag ut de framgångsfaktorer som fallföretaget 
bör beakta för att erhålla ett framgångsrikt förbättringsarbete. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som behövs för att tolka och förstå den empiriska 
undersökningen. 

3.1 Metoder för att hantera förändringsarbete 

3.1.1 Benchmarking 

Benchmarking är enligt Ax (2007) en managementteknik som innebär att jämförelser sker 
mellan den egna organisationens processers effektivitet med en ”best practice” organisation. 
The Benchmarking Exchange (2009) anger att benchmarking är en process där först nuläget i 
organisationens interna processer kartläggs, för att sedan hämta idéer antingen internt inom 
företaget, i annan organisation inom samma bransch eller en helt annan bransch där 
organisationen är ”best in class”.  
 
Det finns olika typer av benchmarking, vanligen talas det om intern-, konkurrensinriktad- och 
funktionsinriktad benchmarking. Ax (2007) menar att arbetet kan vara av engångsföreteelse 
eller ett ständigt pågående arbete, det kan vara mer eller mindre kostsamt, det kan ske mer 
eller mindre formaliserat. Vilken typ som är att föredra beror på situation och syfte. Målet 
med en benchmarking är, enligt Leonard (1994), att väcka frågor inom organisationen, som 
exempelvis, gör vi rätt saker?, finns det bättre sätt att göra det på?, skulle vi kunna ändra på 
något? 
 
De kanske mest kända benchmarking metodiken är hämtad från företaget som introducerade 
begreppet - Xerox Corporation (Ax, 2007., Leonard, 1994). Metoden Xerox använde var, 
enligt Leonard (1994), i sex olika steg: 
 

1. Identifiera vad som skall jämföras 
2. Identifiera lämpligt företag som kan jämföras 
3. Val av metod för att samla in data 
4. Utvärdera brister i utförandet 
5. Identifiera förbättringar 
6. Redovisa vilka förbättringar benchmarking har medfört. 

 
 
Externt inriktad benchmarking ställer enligt Ax (2007) krav på tillgänglig information om 
andra företag. Det finns flertal möjligheter till att erhålla dessa källor, bland annat genom 
benchmarking-nätverk, bransch- och intresseorganisationer, kunder, leverantörer, tidskrifter 
och böcker. 

3.1.2 Processkartläggning 

I en organisation behövs, enligt Ljungberg (2001), oftast en överskådlig bild skapas av 
verksamhetens uppbyggnad med dess processer, vilken vanligtvis kallas för en processkarta. 
En processkarta skapas genom processkartläggning, och visar hur verksamhetens olika 
processer är sammanlänkade för att få alla parter att förstå och enas kring arbetet. Att ha en 
förståelse och medvetenhet i hur processerna fungerar är, enligt Aronsson (2003) och 
Ljungberg (2001), ett krav för att lyckade förbättringar skall kunna genomföras. Enligt 
Aronsson (2003), utformas processkartan med olika symboler med olika innebörd som till 
exempel beslutspunkter, aktiviteter, pappersdokument och lager. Mellan dessa symboler går 
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pilar som visar hur dessa delar är sammanlänkade. Processkartan kan vara komplex med flera 
olika symboler eller enkel som figuren nedan. 
 

 
Figur 2. Allmän illustration av en processkarta (Ljungberg, 2001, s193). 

 
Vid genomförandet av en processkartläggning används oftast ett kartläggningsteam, som 
består av representanter från hela processen. För att på ett effektivt och smidigt sätt 
genomföra kartläggningen är det lämpligt att ha en strukturerad arbetsmetodik (Ljungberg, 
2001). Processkartan är en utgångspunkt för att förbättra organisationen. I en process kan det 
finnas flera förbättringsmöjligheter, som till exempel att reducera icke värdeskapande 
aktiviteter. För att förbättra processen krävs kunskap om vad som skall mätas och vilka 
resultat som skall uppnås med förändringen. Mätningar måste genomföras för att få en 
överblick av verksamhetens nuläge och vart arbetet är på väg. Genomförs inte mätningen på 
ett noggrant sätt kan inga förbättringar genomföras, och inte heller mäta om någon förbättring 
skett. Med relevanta mätetal kan en benchmarking genomföras gentemot andra processer 
(Ibid.). Kartläggning av processer har enligt Biazzo (2002) blivit en uppmärksammad metod 
eftersom den är relativt billig att genomföra med tanke på de förbättringsmöjligheter som 
möjliggörs. 

3.1.3 Förbättringsprocess 

Enligt Sörqvist (2004) behöver verksamheter oftast en speciell process som kan hantera och 
driva förbättringar. Detta systematiska förbättringsarbete kan övergripande beskrivas som en 
generell förbättringsprocess. Denna process bör innefatta en struktur för att identifiera 
förbättringsmöjligheter, lösa problem, genomföra lösningar och underhålla genomförda 
förbättringar.  
 
Syftet med denna process är enligt Sörqvist (2004) att organisationen skall arbeta enhetligt 
med förbättringar och undvika att arbeta enligt ad-hoc-karaktär. Grunden för det systematiska 
förbättringsarbetet är strukturera och där basen ligger i att definiera tydliga roller med klara 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.  

3.2 Allmänt om koncept till förbättringsarbete 

I organisationer bedrivs ofta någon typ av systematiskt förändrings- eller förbättringsarbete. 
Ofta arbetar organisationen med olika förbättringskoncept, metoder och verktyg. Det har varit 
en mängd olika förbättringskoncept genom åren. De mest tongivande har varit 
Kvalitetscirklar, Kaizen, Total Quality Management, Business Process Reengeneering, Lean 
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Production och Sex Sigma. Dessa förbättringskoncept har haft liknande grunder och innehållt 
liknande metoder och verktyg (Sörqvist, 2004).  
 
Enligt Liker (2009) finns många kraftfulla ”verktygssatser” för förbättringar, men betonar att 
dessa endast bör vara en komponent i företagets filosofi. Under 20 år har Liker (2009) 
studerat Toyota Motor Corporation och dess ”The Toyota Production System” (TPS) samt 
”The Toyota Way”. TPS grundar sig på modellen 4P (Filosofi, Processer, Anställda och 
partners, Problemlösning) som består av fjorton principer (Se bilaga 4). Tillsammans bildar 
och definierar TPS och ”The Toyota Way” en ledarstil som är unik för företaget. Det är flera 
företag som försöker efterlikna Toyotas framgångsmodell, vilken är möjlig att tillämpa på 
vilken organisation som helst. Problemet för organisationerna är att förstå de ledningssystem, 
det tankesätt och den filosofi som är grunden för Toyotas framgångar. Organisationerna måste 
anpassa sin organisation och att tillämpa verktyg som skapar en miljö med ständiga 
förbättringar och engagerade medarbetare som tillsammans ger ett starkt värdehöjande flöde i 
organisationen. Utmaningen för organisationen är att hitta den rätta kombinationen av filosofi, 
processer, personal och problemlösningsverktyg för få igång och genomföra ett framgångsrikt 
förbättringsarbete (Liker, 2009). 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är det viktigt att organisationen har grundläggande 
värderingar som arbetet kan vila på. Värderingarna beskrivs i den så kallade 
hörnstensmodellen, se figur.  
 

 
Figur 3. Hörnstensmodellen, omarbetad (Bergman och Klefsjö, 2007, s36) 

 
 

3.3 Ständiga förbättringar 

För att förstå innebörden av en förbättring bör de fel, brister, problem som är grunden till en 
förbättring studeras. Vanligtvis kan dessa olika begrepp ses ur två olika perspektiv, antingen 
utifrån befintliga fel, brister och problem eller utifrån önskemål om förbättringsmöjligheter. 
Det sistnämnda är ur ett pedagogiskt perspektiv ofta mer fördelaktigt eftersom ordet 
”möjlighet” ger en mer positiv vinkling (Sörqvist, 2004). Det finns flera olika sätt att definiera 
problem. Enligt Nationalencyklopedin är ett problem en  
 
”svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med” (NE, 2009). 
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För att ett problem skall uppstå måste det enligt Elg (2007) finnas tre ingående komponenter, 
en människa, ett mål och ett hinder. Utan dessa komponenter finns det inget problem. Liker 
(2006) anger att det krävs information om historisk trend, standard, mål och problemets 
avvikelse från standarden. Enligt Evans (2005) definieras ett problem som en skillnad mellan 
det som förväntas hända och vad som egentligen händer och där skillnaden är tillräckligt stor 
för att någon skall vilja åtgärda denna skillnad. Saab (2008) definierar ett problem som:  
 

• En avvikelse från standarden 
 
• Eller en skillnad mellan den förväntande standarden och den aktuella händelsen 

 
Variation är något som finns i alla processer. När variationen avviker från standarden uppstår 
problem, därför är det viktigt att ha förståelse för vad variation är. Det finns enligt Elg (2007) 
två olika typer av variation, slumpmässig och systematisk. En slumpmässig variation anser 
författaren vara en naturlig variation som är inom standarden. Med naturlig variation menas 
att orsakerna till variationen inte direkt kan identifieras.  En systematisk variation uppstår när 
en väl fungerande process ändras och avviker från standarden. En process som endast 
innehåller slumpmässig variation anses vara i statistisk kontroll, stabil, medan en process som 
innehar systematisk variation anses vara ur kontroll och problem uppstår.  
 
En förbättring består enligt Sörqvist (2004) vanligen av genombrott i flera dimensioner som 
övergripande delas in i genombrott i teknik och genombrott i attityd. Det tekniska 
genombrottet är själva förändringen, exempelvis ett nytt arbetssätt medan genombrott i attityd 
handlar om hur individerna i organisationen accepterar förändringen. Enligt Nilsson (2005) är 
ofta genombrott i attityd svår att beröra eftersom det krävs att människors beteenden, känslor 
och kunskaper förändras. Detta är enligt Sörqvist (2004) väldigt viktigt att hantera rätt 
eftersom mänskliga faktorer lätt kan skapa stora problem, bland annat genom 
förändringsmotstånd, rädsla och brist på motivation. 
 
För att få ett effektivt och framgångsrikt förbättringsarbete krävs enligt Sörqvist (2004) ett 
tvärfunktionellt tänkande. Detta sker genom att integrera alla de olika separata 
förbättringsinitiativ som existerar i organisationen. Nilsson (2005) menar att detta kräver 
kunskap och engagemang från ledningen. Sörqvist (2004) nämner att det finns flertalet ledare 
som vill skapa ett effektivt förbättringsarbete i organisationen, men som endast tror att det är 
att fatta beslut om detta och sedan delegera ansvaret. Enligt Nilsson (2005) visar detta på 
bristande förståelse för hur förbättringsarbete skall bedrivas. Ledningen bör agera som 
förebild och tydligt stödja förbättringsarbetet i organisationen. 

3.4 Organisation av förbättringsarbetet 

För att ett förbättringsarbete skall bli framgångsrikt krävs ett smidigt tillvägagångssätt. Detta 
innebär bland annat att en projektorganisation initieras för att driva förbättringsarbetet 
(Sörqvist, 2004). Enligt Andersson (2001) innebär initieringen av en ”förbättringsgrupp” att 
en grupp skapas som representerar hela organisationen. Genom att föra samman signifikanta 
aktörer som tillsammans representerar organisationen kan samlade erfarenheter bättre nyttjas 
samt idéer och olika förslag kan testas mot den erfarenhet som finns i gruppen. 
 
Ansvaret för förbättringsarbetet ligger på organisationens operativa chefer. Traditionellt har 
detta ansvar, eller delar av det, vilat på kvalitetsavdelningen och kvalitetschefen. I praktiken 
resulterar detta i ett verkningslöst förbättringsarbete eftersom denna enhet inte har resurser 
eller befogenheter att utföra det som krävs inom organisationen. En grundläggande aspekt i 
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detta är att ansvaret skall ligga hos de individer som kan möjliggöra förbättringen. Att ha ett 
tydligt förbättringsansvar skapar förutsättningar för en högre hierarkisk nivå att följa upp 
förbättringsarbetet inom organisationen (Sörqvist, 2004). 
 
Vanligtvis förekommer flera olika varianter av förändringsarbete inom organisationen och hur 
organiseringen ser ut kan vara olika. Vanliga varianter är förbättringar i lokala grupper och i 
tvärfunktionella projekt (Sandholm, 2001). 
 
Förbättringar inom organisationen kan delas upp i fyra olika nivåer: 
 

• Individuella förbättringar, innebär att förbättringen sker i det egna arbetet. 
• Lokala förbättringar, utgörs av förbättringar som kan genomföras inom den ordinarie 

arbetsgruppen. 
• Tvärfunktionella förbättringar, är de förbättringar som bedrivs i specifikt sammansatta 

projektgrupper som verkar tvärs genom organisationens gränser, funktioner och 
avdelningar. 

• Verksamhetsglobala förbättringar, består av stora förbättringar som påverkar stora 
delar av organisationen. 

 

3.4.1 Individuella förbättringar 

Majoriteten av alla förbättringar utförs direkt av den enskilda individen i det egna arbetet. 
Dessa förbättringar sker oftast helt naturligt utan att individen reflekterar om någon 
förbättring gjorts. Denna typ av förbättringar berör främst mindre problem och brister, vilka 
direkt kan åtgärdas (Sörqvist, 2004).  
 
Enligt Sörqvist (2004) finns dock flera nackdelar och problem som kan uppstå om 
individuella förbättringar dominerar förbättringsarbetet. Individuella förbättringar tenderar 
ofta till att vara mindre genomtänkta och optimerade än förbättringar som tagits fram i grupp. 
Dessutom finns en risk att den enskilde individen främst söker förbättringar utifrån den egna 
situationen och därmed inte ser till helhetsbilden. En annan fara är att de individuella 
förbättringarna sker i det tysta och att dessa resultat inte verifieras och uppmärksammas. 
Möjligheterna att lära av andra saknas och synergieffekterna av förbättringen inom 
organisationen uteblir. 
 
Sörqvist (2004) anger att det sällan finns strukturer för hur förbättringsarbetet skall bedrivas. 
Medarbetare som aktivt deltar i förbättringsprojekt får kunskap om hur metoder och verktyg 
kan vara hjälpmedel i förbättringsarbetet för att uppnå ett välfungerande arbete. Visualiseras 
arbetet finns möjligheten att fånga upp idéer och tankar, vilket skapar ett kritisk och kreativt 
tänkande. Möjligheten finns vidare att utveckla förbättringen på högre förbättringsnivåer. 

3.4.2 Lokala förbättringar 

Enligt Sörqvist (2004) består lokala förbättringsgrupper av permanenta arbetsgrupper som 
bildats inom enheten. En lokal förbättringsgrupp löser gemensamt aktuella problem samt 
förbättrar det egna arbetet inom den närliggande verksamheten. I praktiken är denna typ av 
grupp mestadels funktionellt orienterad och har därmed mycket begränsade möjligheter att 
hantera tvärfunktionella problem. Sörqvist (2004) menar att en stor del av organisationens 
totala förbättringspotential kan identifieras i gränssnitt mellan lokala förbättringsgrupper, 
vilket leder till att i ett tvärfunktionellt perspektiv erhålls bristande effektivitet. Dock anger 
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Sandholm (2001) att traditionellt, i ett helhetsperspektiv, är den stora kvantiteten av 
förbättringar genomförda i lokala grupper. 
 
Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att nödvändiga resurser avsätts för att skapa utrymme för 
att driva förbättringar som en del av det vardagliga arbetet. Grupperna bör kunna agera 
relativt fritt, dock är det viktigt att ha en tydlig arbetsgång i arbetet i syfte att inrikta gruppen 
mot vad som är viktigt för organisationen. 

3.4.3 Tvärfunktionella förbättringar 

Tvärfunktionella projektgrupper som arbetar med en specifik uppgift har goda möjligheter att 
lösa svåra problem som berör flera funktioner. Genom att ett specifikt projekt skapas för varje 
förbättringsaktivitet kan projektkoordinatorn välja ut de mest lämpade medarbetarna som kan 
lösa problemet och genomföra åtgärder (Sörqvist, 2004). Nilsson (2005) menar att med dessa 
tvärfunktionella grupper kan nya mål uppnås för organisationen, men anger att det är oerhört 
viktigt med struktur eftersom förändringar skapar otrygghet. Sörqvist (2004) anger att 
förbättringsprojekt kräver noggrann planering, att det leds och administreras på ett 
genomtänkt och strukturerat sätt. 

3.4.4 Verksamhetsglobala förbättringar 

Stora omorganisationer eller större processändringar som påverkar stora delar av 
organisationen är enligt Sörqvist (2004) av verksamhetsglobal karaktär. Dessa 
förbättringsprojekt drivs oftast på ledningsnivå, vilka i många fall är beroende av externa 
faktorer. På denna nivå krävs goda kunskaper och erfarenheter av mindre förbättringsprojekt, 
problemlösning, genomförande av lösningar.  

3.4.5 Förbättringar skall drivas i projektform 

Enligt Juran (1999) skall förbättringsarbetet baseras på ett systematiskt projektarbete. 
Begreppet projekt kan uppfattas som ett omfattande arbete som kräver mycket resurser, vilket 
enligt Juran (1999) inte behöver stämma. Ett projekt kan vara stora, tvärfunktionella och pågå 
i flera månader eller vara små och begränsade. 
 
Fördelarna med att bedriva förbättringar i projektform kan vara många. De mest 
betydelsefulla fördelarna kan vara att projektet blir sanktionerat, definierat, tydliga roller, 
planerade, styrda, verifierade och främst att fokus läggs på uppgiften (Sörqvist, 2004). Enligt 
Liker (2009) är det viktigt att organisationen och dess förbättringsgrupper sätter upp mål och 
genomför mätningar för att kunna identifiera resultat. 

3.5 Mål och mått 

3.5.1 Allmänt om mål och mått 

Företag finns för att uppfylla mål. Det finns flera olika teorier och modeller om företags mål. 
Målen kan vara såväl olika som flera i företagen, men vanliga mål som förekommer i 
årsredovisningar är mål som riktas mot lönsamhet, anställda, miljö, kunder, leverantörer och 
samhället i stort (Ax. et al. 2005). När företagen har som strategi att arbeta med mål i olika 
perspektiv är det viktigt att målen är mätbara för att veta hur målet uppnås eller ej (Greve, 
2009). Företagets mätningar har som övergripande syfte att förverkliga strategin och därmed 
uppnå målen (Ax. et al. 2005). För att styra ett företag är det viktigt att veta sin 
nulägesposition och vad som skall uppnås. Genom att ha ett klarlagt utgångsläge, definierat 
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mål och genomfört relevanta mätningar av de prestationer som görs, skapas en bättre 
förutsättning för att styra verksamheten (Persson, 2005., Ax. et al., 2005).  
 
Ett mål kan finnas av många olika slag i en verksamhet, så som ett flertal övergripande mål 
eller ett enda. Vanligt är att ha ett övergripande mål och flera delmål. Genom att definiera mål 
fås en klarare bild av vilken riktning verksamheten skall sträva mot. Medarbetarnas 
motivation och engagemang ökar när klara mål definieras och detta stimulerar till 
effektiviseringar förbättringar (Persson, 2005). Bergman och Klefsjö (2007) anger att ett mål 
bör vara SMART, vilket innebär att det skall vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Rimligt och 
Tidsbegränsat. När målen är definierade är det viktigt enligt Persson (2005) att de berörda 
intressenterna informeras, annars finns risk att fokusering sker på fel ”saker”. Det är även 
viktigt enligt Ax et al. (2005) att de medarbetare som berörs av mål även skall kunna påverka, 
till exempel genom att bidra med fakta. Verksamhetens ledning har som uppgift att prioritera 
och avgöra vilka mål som är väsentliga att arbeta med. Generellt bör antalet mål som 
verksamheten arbetar med begränsas. Detta för att inte resurserna skall splittras på för många 
aktiviteter (Persson, 2005). 
 
Ett mått beskriver oftast ett värde på en egenskap av abstrakt- eller konkret slag. Måttet blir 
oftast användbart när jämförelse mellan olika mått kan ske. Ett mått kan bestå av subjektiv 
eller objektiv karaktär. Ett objektivt mått är något som det går att sätta siffervärden på, 
exempel på detta är penningmedel, tid, hastighet och kvoter i ekonomiska sammanhang som 
soliditet eller rörelsemarginal. Dessa siffervärden är under vissa förutsättningar oberoende av 
den som genomför dem. Ett subjektivt mått är ett mer osäkert eftersom det ofta finns inslag av 
personlig bedömning. Ett subjektivt mått kan vara en bedömning av kundtillfredsställelse eller 
bedömning av organisationens förbättringsarbete (Ibid.). 

3.5.2 Att mäta 

”Att mäta är att veta” (Persson, 2005, s29). Genom att mäta fås vetskap om hur väl målet 
uppfyllts. För att en mätning skall vara användbar bör vissa villkor vara uppfyllda. Först och 
främst skall den som utför mätningen vara kompetent. Därefter skall det finnas en lämplig 
metod för mätningen samt att det som mäts är relevant för ändamålet och därmed ge 
nödvändig information (Brorson, 2005., Persson, 2005). 

3.5.3 Att följa upp 

Lika viktigt som att ta fram mål och mätetal är det att följa upp dessa aktiviteter. Genom att 
följa upp mätetal kan information erhållas hur väl arbetet utvecklats i förhållande till målet. 
Uppföljningen kan visa på att förbättringar krävs för att uppnå målen. Bergman och Klefsjö 
(2007) betonar att organisationerna bör åtgärda problemet på ett systematiskt och noggrant 
sätt. 

3.5.4 Ständiga förbättringar beskrivet med PDCA-cykeln 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är ständiga förbättringar en väsentlig del i flera 
ledningssystem och beskrivs oftast med kvalitetsverktyget PDCA-cykeln, som i vissa 
sammanhang kallas Deming-cykeln. 
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Figur 4. PDCA-cykel. (Conseqent, 2009) 
 
Metodiken bygger på en sekvens i olika faser:  
 
Planeringsfasen. Situationens nuläge och grundorsaker till problemet identifieras. Därefter 
identifieras problemets lösningar och den bästa väljs ut. Bergman och Klefsjö (2007) betonar 
att det är viktigt att basera beslut på fakta och anger att något eller några förbättringsverktyg 
bör användas. 
 
Genomförandefasen. De föreslagna lösningarna på problemet genomförs (Ibid.). 
 
Studerandefasen. Undersökningar och mätningar genomförs för att identifiera om målet är 
uppfyllt, det vill säga om någon förbättring har skett (Ibid.).  
 
Lärandefasen. Denna fas går ut på att ta lärdom av förbättringsarbetet för att undvika 
framtida problem. När målet för förbättringsarbetet är uppfyllt skall den nya bättre nivån vara 
permanent (Ibid.). 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras fallföretaget och benchmarking-företagets förbättringsarbete. 
Informationen har samlats in via fem intervjuer vid fallföretaget och en ostrukturerad intervju 
vid benchmarking-företaget samt via observationer och tidigare erfarenheter.  

4.1 Fallföretaget Parker Hannifin Corporation, Quick Coupling Division Europe, Tema 
Ingenjörsfirman AB 

Parker Hannifin Corporation är världens ledande tillverkare av komponenter och system för 
rörelse och kontroll. Parker har idag cirka 60 000 anställda och fler än 290 anläggningar runt 
om i världen. Parker arbetar inom åtta produktområden, vilka är rymdteknik, automatik, 
kontroll, filtrering, hydraulik, industriell klimatkontroll, kontaktdon, instrumentering och 
tätningar. TEMA Ingenjörsfirman AB (Tema) ingår sedan 2007 i Parker Hannifin 
Corporation, Quick Coupling Division Europa (Tema, 2009). 
 
Tema har sedan början av 1950-talet utvecklat, tillverkat och marknadsfört hydraulik- och 
pneumatikprodukter. Kunderna är större industriföretag, distributörer av hydraulik- och 
pneumatikprodukter, VVS-grossister samt statliga och kommunala verk. I dagsläget har Tema 
cirka 60 anställda (Ibid.).   
 
Temas affärsidé är att marknadsföra och sälja ett utvalt sortiment av hydraulik- och 
pneumatikprodukter samt liknande produkter som har hög driftsäkerhet som resulterar i 
ekonomiska fördelar för kunden. Alla produkter är egenutvecklade och företaget eftersträvar 
att tillhandahålla användarvänliga produkter som tillgodoser kundernas specifika behov 
(Ibid.). 
 
Tillverkningen av komponenter sker hos ett trettiotal underleverantörer som företaget har ett 
nära samarbete med medan monteringen av produkterna sker i egna lokaler. Alla anställda 
skall kostnadseffektivt producera och leverera felfria produkter i avtalad tid, det skall ständigt 
arbetas med förbättringar av ledningssystem, processer, produkter. Företaget arbetar enligt 
kraven i kvalitetsstandarden ISO TS 16949 samt miljöstandarden ISO 14001 (Ibid.). 

4.2 Förbättringsarbete på benchmarking-företag 

Kartläggningen av nuvarande förbättringsarbete på det utvalda benchmarking-företaget 
grundar sig på informella samtal och intervjuer under perioden oktober till december 2009.  

4.2.1 Parker CLDE, Falköping 

Parker Hannifin Corporation, Cylinder Division Europe, Falköping ingår i Parker koncernen. 
Organisationen konstruerar och tillverkar hydrauliska cylindrar för mobila applikationer som 
exempelvis borriggar, traktorer, jordförflyttningsmaskiner samt även marina applikationer. I 
dagsläget har organisationen 63 anställda. Ansvarig för enheten, och respondent från 
benchmarking-företaget är, Operations Manager, Conny Svensson. Svensson har tidigare varit 
verksam som produktionschef inom Parker Hannifin, PMD, Trollhättan och var delaktig i 
implementeringen av ett systematiskt förbättringsarbete som nått stora framgångar. 

4.2.2 Ledningens engagemang 

Svensson anser att ledarens bristande engagemang oftast är ett av de vanligaste skälen till att 
förbättringsarbete i organisationer misslyckas. Därför är det oerhört viktigt att ledarens 
engagemang och attityd till förändringar visar vägen för medarbetarna i förbättringsarbetet. 
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Flertalet ledare vill få till ett effektivt förbättringsarbete i sina organisationer, dock är det 
alltför vanligt att ledare endast fattar ett beslut och delegerar ansvaret till någon annan. Detta 
är ett tydligt exempel på en ledare som har bristande förståelse för hur förbättringsarbetet 
skall bedrivas. En ledare bör agera som förebild för övriga arbetare och visa att de tydligt 
stödjer och skapar goda förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete. Genom att belysa 
medarbetarnas arbete med förbättringar blir synen på arbetet mer positivt vilket skapar goda 
förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete.  

4.2.3 Organisationens förbättringsarbete 

Enligt Svensson har organisationen fokuserat på att genomföra förbättringar sedan mitten av 
2008. Tidigare arbetade organisationen, i vissa fall, med olika kvalitetsverktyg för att lösa 
problem och därmed förbättra. Organisationens förbättringsarbete är idag mer strukturerat och 
arbetet drivs oftast i projekt i enlighet med moderbolagets restrektioner.  
 
Förbättringsarbetet på Parker CLDE, Falköping är under utveckling, då endast vissa delar av 
organisationen är involverade. Svensson menar att implementeringen av förbättringsarbetet 
bör ske stegvis för att med de resurser som finns att tillgå ha kontroll på utvecklingen. 
Lämpligt är att i början använda ett fåtal pilotgrupper innan arbetssättet sprids i hela 
organisationen. Svensson menar att om förbättringsarbetet blir framgångsrikt i pilotgrupperna 
sprids denna framgångsfaktor till övriga medarbetare inom organisationen och intresset väcks 
för att i det egna teamet arbeta på liknande sätt. På så vis erhålls synergieffekter och 
förbättringsarbetet sprids naturligt inom organisationen. 

4.2.4 Förbättringsarbetets struktur och arbetsgång 

Enligt Svensson arbetar organisationen med förbättringar på flera olika nivåer, så som 
individuell-, grupp- och tvärfunktionellnivå. Men systematiken och strukturen är att det finns 
olika förbättringsteam som innehåller representanter från funktionen, det vill säga de som 
arbetar inom samma område. I förbättringsteamen ingår en förbättringsledare som är noga 
utvald, samt några medarbetare beroende avdelningens storlek.  Förbättringsledaren i teamen 
har en stödperson från ledningsgruppen för att kunna få vägledning när det uppstår problem.  
 
En styrgrupp är framtagen för att samla de ledare som arbetar med förbättringar, vilka är 
förbättringsledarna samt stödpersonerna från ledningen. Styrgruppen träffas en gång i 
månaden, och dess uppdrag är att arbeta med ”förbättringsprogrammet”. Den huvudsakliga 
uppgiften för styrgruppen är att sätta upp mål samt att identifiera relevanta förbättringsverktyg 
för att teamen effektivt skall kunna lösa problem. Styrgruppens ansvar är även att identifiera 
utbildningsbehov samt övergripande se till att arbetet med förbättringar fungerar. Vid 
igångsättningen av ”förbättringsprogrammet” har styrgruppen en central roll. I denna fas är 
det viktigt att lyckas med arbetet eftersom ett misslyckande skapar minskat förtroende och 
bristande motivation från medarbetarna och det kan ta flera år innan medarbetarna är redo för 
ett nytt försök. 
 
Förbättringsteamet har möte en gång i veckan under en halvtimme, denna tid är ”helig” och 
får inte rubbas. Under detta möte redogörs förbättringsmöjligheter, projekt initieras för att 
systematiskt angripa problemen. Även mål initieras och mätetal identifieras inom gruppen 
genom att ställa tre frågor, vad är gruppens uppdrag?, hur vet vi att uppdraget sköts bra 
(Mät)?, vad vill vi uppnå (Mål)? 
  
Som hjälpmedel använder organisationen en PDCA-blankett (Se bilaga 5), vilken vägleder 
förbättringsteamet genom hela arbetet. PDCA-blanketten innehåller endast de verktyg som 
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organisationen klarar av att hantera, som exempelvis Isikawadiagram eller Fem varför (Se 
bilaga 1 och 2). Svensson betonar att inom Parker koncernen finns en gedigen verktygslåda, 
men det är ytterst sällan som verktygen används inom sin organisation eftersom de ej är 
inarbetade. Svensson menar att på längre sikt kan organisationen ta till sig mer avancerade 
verktyg, om det är nödvändigt. Ett intressant program är ”Problem Solving Workbook”, som 
är en komplett samling av verktyg för problemlösning, vilken bör användas på ledningsnivå. 
 
Utöver styrgruppens och teamens möten träffas dagligen samtliga från ledningen samt övriga 
ledare för att under cirka femton minuter följa upp organisationens mål. Här initieras, följs 
upp och visualiseras bland annat förbättringsarbetet på en tavla. 
 
Avsikten är att i framtiden skall alla delar i organisationen arbeta i förbättringsteam. 
Arbetsgången är att i teamen arbeta i projektform och vid behov inbjuda medarbetare till 
teamet för att lösa tvärfunktionella problem. Görs bedömningen att problemet inte kan lösas 
inom teamet riktas problemet mot en annan del i organisationen som har bättre förutsättningar 
att lyckas. I detta fall menar Svensson att det är viktigt att teamet innan de överlämnar ett 
problem till ett annat team försökt lösa problemet, för att inte skapa en ”skjuta ifrån sig” 
kultur. I detta läge är det oerhört viktigt att ledaren är delaktig för att styra arbetet och undvika 
att en kultur bildas där ingen tar ansvar. Svensson anger en metod för att undvika att en 
destruktiv kultur bildas är att genomföra kontinuerliga Gemba- rundor, vilket är ett Japanskt 
uttryck och innebär övergripande att vara där det händer för att följa arbetet. En annan metod 
för att driva arbetet med förbättringar är att införa ett bonussystem. Det kan finnas olika 
varianter av bonussystem, men Svensson arbetar utefter ett relativt enkelt system som innebär 
att vid varje införd förbättring erhåller medarbetarna som deltagit i förbättringsarbetet trettio 
kronor. Denna summa samlas i en pott som används till utbildning studiebesök eller annan 
aktivitet. Exempelvis, åkte ett förbättringsteam till Storbritannien för att genomföra ett 
studiebesök på en annan framgångsrik förbättringsorganisation. 

4.3 Nuvarande förbättringsarbete på Tema Ingenjörsfirman AB 

Genom informella samtal, observationer och intervjuer med medarbetare inom 
organisationen under perioden oktober till december 2009 grundar sig kartläggningen av 
nuvarande förbättringsarbete på Tema Ingenjörsfirman AB. Fullständiga intervjuer finns som 
bilagor. 
 
Intervjuer har genomförts med medarbetare från flertalet funktioner inom organisationen. 
Uppfattningen är att det inte förekommer något övergripande systematiskt förbättringsarbete. 
Förbättringsarbetet sker på flera olika nivåer i organisationen, och oftast är arbetet inte 
genomtänkt. När problem uppstår i organisationen anses arbetet vara oerhört trögt och risken 
för att det ”rinner ut i sanden” är stor.   En vanlig destruktiv metod som används inom 
organisationen är ”brandsläckning”, det vill säga att de problem som uppkommer åtgärdas 
tillfälligt, utan att reflektera kring grundorsak eller att skapa hållbara åtgärder för att förhindra 
upprepning. 
 
Medarbetarnas uppfattning är att det under en längre tid har arbetats med förbättringar. Flera 
olika arbetssätt för att förbättra kvalitén har historiskt använts men inget koncept eller metod 
har fastnat och lyckats genomsyra hela organisationen. Tidigare koncept och metoder som 
organisationen försökt arbeta i enlighet med är bland annat kvalitetscirklar då syftet var att 
låta operatörerna i tillverkningen arbeta i mindre grupper med kvalitetsförbättringar inom det 
egna arbetsområdet. Detta arbetssätt blev inte inarbetat eftersom arbetet många gånger 
resulterade i att det lades ner, då gruppen inte fick hjälp från andra funktioner som kunde 
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möjliggöra förbättringen. Grupperna upplevde att de var avgränsade och att de skulle klara sig 
själva. Ett annat försök för att uppnå förbättringar var en förbättringslåda. Arbetsgången var 
att förslag lades i förbättringslådan och produktionschefen gick igenom förslagen och valde ut 
förbättringsmöjligheter och genomförde dem. Dock visade sig att denna metod inte var 
populär bland medarbetarna eftersom de inte fick vara delaktiga i själva arbetet och att många 
av de förslag som lades fram inte genomfördes eftersom produktionsledaren var tvungen att 
lägga sin tid på andra uppgifter. En annan metod som organisationen har arbetat med är en 
problemlösningstavla inom produktionen. Deltagarna vid detta problemlösningsarbete var, 
förutom samtliga produktionsledare, en representant från vardera utvecklings-, kvalitets-, och 
inköpsavdelningen. Arbetsgången var sådan att produktionsledarna presenterade ett problem 
som initierades på tavlan och ansvarig för att lösa problemet utsågs. Därefter initierades ett 
mål i tid när problemet skulle ha varit löst. Detta arbetssätt var utmärkt i vissa fall, det vill 
säga när problemen löstes. Men när lite mer komplexa problem uppkom tog det oerhört lång 
tid att lösa problemet och i vissa fall blev det inte löst överhuvudtaget. En av medarbetarna 
anger att en bidragande orsak till att detta arbetssätt misslyckades berodde på initieringen av 
problem, då hela ansvaret riktades mot en medarbetare. Denna medarbetare hade inte rätt 
förutsättningar för att lösa problemet, eftersom inget forum fanns, utan medarbetaren fick 
försöka lösa problemet på egen hand. Dessutom användes sällan något 
problemlösningsverktyg, som kunde hjälpa medarbetaren att systematiskt bryta ner problemet 
och hitta grundorsaken. Arbetet blev då segt och någon lösning kom sällan fram och ärendet 
på tavlan var kvar under längre tid. Eftersom flera ärenden förblev olösta fylldes tavlan med 
ärenden och därmed minskade förtroende för arbetet eftersom det inte resulterade till något 
positivt. Sammanfattningsvis är medarbetarnas syn på varför problemlösningsarbetet via 
tavlan misslyckades att det inte fanns någon tydlig struktur på hur arbetet skulle bedrivas.       
 
Medarbetarnas uppfattning är att en ”skjuta ifrån sig” kultur har skapats, och menar att detta 
grundas i att det inte finns något naturligt strukturerat arbetssätt för att hantera problem. 
Medarbetarna anser att ansvarsbilden är oklar och att ledningens engagemang är bristfällig. 
Ledningen anses skapa dåliga förutsättningar åt medarbetarna för att systematiskt arbeta med 
problem. Främst anser medarbetarna att tiden inte räcker till för att på ett korrekt sätt lösa 
problem, eftersom de dagliga sysslorna måste prioriteras. Uppfattningen är att ledningen 
endast engagerar sig till den nivån när något verkligen måste göras, det vill säga när det är 
kris.  
 
Förutsättningarna för att följa upp organisationens förbättringsarbete anser medarbetarna vara 
bra, med tanke på den mängd data som finns tillgänglig. De mål och mätetal som presenteras i 
olika rapporter genom olika forum är en utmärkt utgångspunkt och underlag till uppföljning 
av förbättringsarbetet. Exempel på mätningar som genomförs är kvalitetsbristkostnader i form 
av kassaktioner vid tillverkning, olyckor och tillbud, leveranstider och reklamationer. Dock är 
uppfattningen av medarbetarna att mål och mätetal inte är kopplat till något systematiskt 
förbättringsarbete. Informationen från mätetalen resulterar sällan till att något 
förbättringsarbete initieras för att genomföra åtgärder och att vid nästa mätning 
förhoppningsvis uppnått en förbättring.     
 
Organisationen har en gedigen verktygslåda för att arbeta med förbättringar. Dock anser 
medarbetarna att organisationen inte kunnat hantera flertalet av dessa verktyg. Majoriteten av 
medarbetarna har genomgått en problemlösningsutbildning där det bland annat ingår att arbeta 
med olika problemlösningsverktyg, som exempelvis Isikawadiagram och Fem varför. Genom 
mer utbildning i hur verktygen skall hanteras är förhoppningen att arbetet blir effektivt i 
framtiden. 
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5 Analys 

Utifrån den information som samlats in i denna studie framgår att Tema behöver beakta vissa 
förändringar inom organisationen för att få ett mer strukturerat förbättringsarbete. 
Strukturen i detta avsnitt bygger på benchmarking-företagets förbättringsarbete och vidare 
på de aspekter som Tema behöver fokusera på. Inledningsvis redogörs ledningens 
engagemang och sedan redogörs mer i detalj strukturens uppbyggnad dess påverkande 
faktorer.  

5.1 Framtida förbättringsarbete inom Tema 

Genom att beakta teorin, benchmarking-företag, medarbetare samt nuvarande decentraliserade 
förbättringsarbete inom organisationen kommer ett framtida förslag på hur förbättringsarbete 
på ett effektivt sätt kan bedrivas. Fokus ligger på att skapa rätt förutsättningar för 
förbättringsarbetet samt att anpassa arbetet till Tema. Utgångspunkten har varit att hitta enkla 
lösningar som inte blir för komplexa och svåra för medarbetarna att arbeta med. 

5.1.1 Ledningens engagemang 

Bergman och Klevsjö (2007) anger att en av de grundläggande värderingar arbetet skall vila 
på är ledningens engagemang, vilket även Svensson (2009) betonar att detta är en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna. Enligt medarbetarna inom Tema är ledningens engagemang 
bristfälligt. En grundläggande aspekt är att ansvaret skall ligga hos de individer som kan 
möjliggöra förbättringar och att därifrån skapa förutsättningar inom övriga organisationen 
(Sörqvist, 2004). Därför är det oerhört viktigt att Temas ledning är väl införstådda med 
innebörden av engagemang i förbättringsarbete för att lyckas. Utifrån de intervjuer som 
genomförts i organisationen framkommer att ledningen inte skapar rätt förutsättningar för 
medarbetare att arbeta systematiskt med förbättringar. Svensson (2009) menar att de 
vanligaste skälen till att många organisationer misslyckas med förbättringsarbetet är 
ledningens bristande engagemang. Temas ledningsgrupp bör, som Svensson (2009) och 
Sörqvist (2004) anger, genomgå nödvändig utbildning för att kunna agera förebild och tydligt 
stödja och skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta med förbättringar. Uppdraget för 
ledningen är att vidare ge medarbetarna i organisationen nödvändig utbildning i 
förbättringsarbete. 

5.1.2 Stödjande infrastruktur 

Enligt Sörqvist (2004) behövs en struktur för att identifiera förbättringsmöjligheter, lösa 
problem, genomföra lösningar och underhålla genomförda förbättringar. Syftet med denna 
struktur är att undvika arbete i ad-hoc karaktär och istället arbeta enhetligt med definierade 
roller med klara arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Vid majoriteten av de genomförda 
intervjuerna samt observationerna inom Tema framkommer att organisationen arbetar i ad-
hoc karaktär och saknar en duglig struktur för hur arbetet med systematiska förbättringar skall 
bedrivas. Enligt Ljungberg (2001) behövs en överskådlig bild över hur arbetet skall bedrivas. 
Aronsson (2003) och Ljungberg (2001) anger att en visualiserad bild av en struktur visar alla 
parter hur arbetet övergripande skall bedrivas, vilket är en av förutsättningarna för att lyckas 
med förbättringar. 
 
Enligt Sandholm (2001) förekommer flera olika strukturer och varianter av förbättringsarbete 
i organisationer. Juran (1999) menar att förbättringsarbetet skall baseras på ett systematiskt 
projektarbete, där också Liker (2006) menar att målsättningar samt mätningar är viktiga att 
genomföra. Enligt Ax (2005) är målsättning samt mätningar nödvändigt för att styra arbetet. 



20 

Svensson (2009) anger att Parker CLDE, Falköpings förbättringsarbete är strukturerat och 
drivs oftast i projektform. Genom de intervjuer som genomförts inom Tema är uppfattningen 
att förbättringsarbete sällan drivs genom ett definierat projekt. Förbättringsarbetet bedrivs 
osystematiskt, vilket enligt Sörqvist (2004) leder till en trög organisation som kräver mer 
resurser än vanligt. För att undvika att Tema är en trög organisation krävs en struktur för hur 
arbetet skall bedrivas.  

5.1.3 Förslag på struktur 

En struktur på Temas förbättringsarbete kan utformas på flera olika sätt, men Svensson (2009) 
anger att arbetet bör bedrivas i enlighet med övriga enheter inom Parker Koncernen. 
Författaren föreslår att strukturen i grunden bör vara i enlighet med Parker Hannifins struktur 
med diverse anpassningar för Temas organisation. Ljungberg (2001) betonar att det är viktigt 
med visualisering för att alla skall enas kring arbetet. En överskådlig bild som visar hur 
strukturen är sammanlänkad och som skapar en övergripande förståelse för medarbetarna. Att 
medarbetarna har en förståelse för hur strukturen är uppbyggd är en grundläggande del i att 
lyckas med förbättringar. För att skapa förutsättningar för medarbetarna inom Tema kan 
strukturen visualiseras enligt figur 4. 
 
Strukturen syftar till att förbättringsarbetet genomsyrar hela organisationen och därför börjar 
jag beskrivningen av föreslagen struktur på individnivå och sedan vidare med lokal-, 
tvärfunktionell-, verksamhetsglobalnivå. 

5.1.4 Individuell nivå 

Som Sörqvist (2004) nämner sker flertalet av alla förbättringar på individuell nivå. För att 

Figur 5. Förslag på struktur för förbättringsarbete. 
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undvika att de individuella förbättringarna är mindre genomtänkta skall varje individ inom 
organisationen vara utbildad inom problemlösningsmetoder, vilket majoriteten av Temas 
medarbetare genomgått. Resultatet från utbildningen skall vara att individen kan hantera enkla 
förbättringsverktyg. Det verktyg som Svensson (2009) använder i sin organisation och 
rekommenderar Tema att använda är relativt enkla. Verktyget är en PDCA-blankett som 
bygger på PDCA- metoden, vilken enligt Bergman och Klefsjö (2007) är ett utmärkt 
arbetssätt att systematiskt angripa problem. PDCA-blanketten innehåller även verktygen 
Isikawadiagram och Fem varför (Se bilaga 1 och 2). För att erhålla synergieffekter av de 
individuella förbättringarna är det som Sörqvist (2004) och Svensson (2009) anger viktigt att 
arbetet visualiseras för att sprida arbetet vidare i organisationen. Detta kan ske genom att 
ledaren lyfter fram och redovisar individens förbättringsarbete till andra nivåer. Enligt 
Sörqvist (2004) finns då möjligheten för andra medarbetare i organisationen att fånga upp 
idéer och tankar, vilket skapar ett kritiskt och kreativt tänkande. Detta skapar även möjligheter 
att utveckla förbättringen på högre förbättringsnivåer. 

5.1.5 Lokal nivå 

Individen skall ha möjligheten att gå vidare med sitt förbättringsarbete när behov av mer 
resurser uppkommer. Individen kan då lyfta upp sitt problem till den lokala gruppen, där 
enligt strukturen finns ett förbättringsteam. Förbättringsteamet består av en förbättringsledare 
(FL) samt ett antal förbättringsmedarbetare, beroende storlek av grupp. Förbättringsteamet 
behandlar ärendet och beslutar om den lokala gruppen kan lösa problemet. Arbetsgången för 
förbättringsteamet bygger enligt Svensson (2009) på ansvarstagande och sunt förnuft, det vill 
säga medarbetarna är kompetenta att arbeta med förbättringar och valet av arbetsgång 
anpassas utefter problem. Som stöd till FL skall en medarbetare från ledningsgruppen utses i 
syfte att vägleda FL och den lokala gruppen i förbättringsarbetet. Dock är det viktigt, som 
Sörqvist (2004) anger, att ha en tydlig arbetsgång i arbetet i syfte att inrikta gruppen mot vad 
som är viktigt för organisationen. För att klargöra vad som är viktigt för organisationen är det 
enligt Persson (2005) betydelsefullt att definiera mål.   
 
Vid problemlösning i förbättringsteamet, och den lokala gruppen, används precis som på den 
individuella nivån PDCA-blanketten. Om den lokala gruppen och dess förbättringsteam inte 
kan lösa problemet finns möjligheten att inbjuda resurser från andra funktioner. Då bildas en 
tvärfunktionell grupp som arbetar med problemet. 

5.1.6 Tvärfunktionell nivå 

Den tvärfunktionella gruppen är en konstellation bestående av medarbetare som direkt är 
involverade i problemet. Här behöver inte nödvändigtvis FL som ägde problemet från det 
tidigare förbättringsteamet delta, utan problemet kan få en ny ägare från ett annat 
förbättringsteam, det vill säga om situationen är sådan. Input till den nya FL är PDCA-
blanketten från den tidigare FL, där all data redovisas. PDCA-blanketten driver arbetet i 
samband med ledningens engagemang och risken för att problemet, som majoriteten av 
medarbetarna inom Tema nämner, ”hamnar mellan stolarna” minimeras. 
 
Enligt Sörqvist (2004) har tvärfunktionella projektgrupper som arbetar med en specifik 
uppgift goda möjligheter att lösa svåra problem som berör flera funktioner. Genom att ett 
specifikt projekt skapas för varje förbättringsaktivitet kan FL välja ut de mest lämpade 
medarbetarna som kan lösa problemet och genomföra åtgärder. För att arbetet på denna nivå 
skall bli framgångsrikt krävs som Nilsson (2005) anger en struktur samt att arbetet är 
noggrant planerat och administreras på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Liker (2006) 
anger att det även på denna nivå är oerhört viktigt att sätta up mål och att genomföra 
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mätningar för att kunna identifiera resultat. Svensson (2009) menar att målsättning i huvudsak 
är styrgruppens uppgift att initiera.    

5.1.7 Verksamhetsglobal nivå 

Vid komplexa problem som inte kan hanteras tvärfunktionellt inom organisationen finns 
möjligheten att även på denna nivå inbjuda externa resurser. Enligt Sörqvist (2004) drivs 
dessa förbättringsprojekt oftast på ledningsnivå, och kräver goda kunskaper och erfarenheter 
av mindre förbättringsprojekt, problemlösning, genomförande av lösningar. Enligt Svensson 
(2009) bör organisationen på denna nivå kunna hantera mer avancerade verktyg för 
problemlösning som exempelvis ”Problem Solving Workbook”, där fler 
problemlösningsverktyg finns att tillgå. Tema ingår, som tidigare nämnts, i Parker Hannifin 
koncernen och har därmed stora möjligheter att få hjälp, utanför enheten, inom specifika 
områden. 

5.1.8 Styrgrupp 

I styrgruppen ingår samtliga FL samt stödpersoner från ledningen, varav en medarbetare är 
styrgruppens förbättringsledare (SFL) som svarar mot Manufacturing Unit Manager. 
Styrgruppens syfte är att verifiera ”förbättringsprogrammet” och förbättra dess prestanda. 
Styrgruppen arbetar med allt som berör organisationens förbättringsarbete, vilket bland annat 
kan vara val av förbättringsverktyg, målsättning, identifiering av utbildningsbehov definiering 
av roller samt resursbehov. Vid igångsättningen av ”förbättringsprogrammet” har styrgruppen 
en central roll, då det i denna fas är oerhört viktigt att arbetet lyckas. Svensson (2009) anger 
att vid implementering av denna sorts arbete får styrgruppen oftast bara en chans att lyckas. 
Misslyckas arbetet i början minskar medarbetarnas förtroende och motivation, och det kan ta 
flera år innan en ny chans erbjuds. 

5.1.9 Visualisera förbättringsarbetet via Improvement boards 

Enligt Svensson (2009) bör samtliga förbättringsteam ha sin egen Improvment Board där 
varje ärende är registrerat, det vill säga varje startad PDCA-blankett. I figur 6 visualiseras ett 
exempel på hur en Improvement Board kan se ut: 
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Figur 6. Improvement Board (Parker Hannifin, 2009). 

 
När en PDCA-blankett initieras skall ärendet visualiseras på tavlan genom att registrera 
PDCA-nummer, problembeskrivning, ansvarig samt planerat datum för redovisning. Dessa 
Improvement Boards bör finnas inom varje förbättringsteam, samt ytterligare en Improvment 
Board där samtliga tvärfunktionella problem visualiseras. Initiering samt redovisning sker via 
möten. Svensson (2009) anser att dessa möten måste få en helig karaktär. 

5.1.10 Heliga Möten 

Svensson (2009) och Juran (1999) anger att det är oerhört viktigt att arbetet med förbättringar 
inte stannar upp eller får minskat fokus. Därför skall de möten som organisationen genomför 
dagligen, vecko-, månads- och årsvis vara heliga, där ledningen spelar stor roll i att visa sitt 
intresse och driva på samt motivera arbetet. Svensson anger att organisationen bör genomföra 
dagliga ”pulsmöten” klockan nio och femton minuter framåt i ett specialanpassat mötesrum, 
där bland annat den tvärfunktionella förbättringstavlan finns. I detta ”pulsmöte” deltar 
samtliga från ledningen, FL och övriga berörda medarbetare. Inom den lokala gruppen bör 
möten genomföras dagligen vid respektive Improvement Board.             

5.1.11Begränsa genom pilotgrupper 

Sörqvist (2004) och Svensson (2009) anger att en förutsättning för att förbättringsarbetet skall 
lyckas krävs ett smidigt tillvägagångssätt. För att ha kontroll på utvecklingen av 
förbättringsarbetet bör implementeringen ske stegvis. Svensson (2009) anger att en möjlighet 
är att använda pilotgrupper, det vill säga att några få grupper väljs ut vid starten av arbetet i 
syfte att bättre kunna stödja och följa utvecklingen. Blir förbättringsarbetet framgångsrikt i 
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pilotgrupperna sprids denna framgångsfaktor vidare i organisationen, vilket resulterar i att 
andra medarbetare vill vara delaktiga och därmed erhålls synergieffekter då medarbetarna är 
villiga och motiverade att arbeta med förbättringar. Ytterligare ett medel att motivera 
medarbetare är enligt Svensson att införa ett bonussystem som uppmuntrar till att införa 
förbättringar. 

5.1.12 Initiera mål, mät och följ upp 

Enligt Ax et. al. (2005) skall organisationens mål överensstämma med strategin. Det är viktigt 
att veta sin nulägesposition för att kunna styra mot det som ska uppnås. Genom Team 
Improvements Board finns möjligheten för ledningen att visualisera mål, och därmed skapas 
en god förutsättning för styrning av organisationen. Svensson (2009) och Persson (2005) 
menar att om styrgruppen initierar SMARTa mål och genomför mätningar erhålls information 
om hur arbetet utvecklas och hur väl målet uppfyllts. Även att inom förbättringsteamen 
initiera mål och identifiera mätetal är viktigt enligt Svensson (2009). Att teamet formulerar 
sitt uppdrag och mäter hur väl uppdraget uppfylls gentemot målen skapas delaktighet. 
Bergman och Klefsjö (2007) anger det är viktigt att följa upp mål och mätetal, vilket 
Svensson (2009) menar att organisationen gör vid de regelbundna möten som genomförs. 
Inom Tema är uppfattningen av medarbetarna att klara mål som är relaterade till 
förbättringsarbetet saknas. 

5.1.13 Åtgärder för att driva mot ett förbättringsarbete i toppklass 

En av de första aspekterna ledningen måste beakta är hur mognadsgraden inom 
organisationen är för att implementera förbättringsprogrammet, det vill säga är vi redo? 
Om bedömningen görs att organisationen är mogen kan en god start vara att initiera en 
styrgrupp med definierade roller. För att styrgruppen skall få till ett effektivt 
förbättringsarbete och en tydlig struktur på hur igångsättningen skall gå tillväga föreslås att 
styrgruppen skapar en Masterplan. Denna Masterplan skall beskriva vilka steg som måste 
genomföras för att driva mot ett förbättringsarbete i toppklass. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna som gjorts i examensarbetet. 
 
I litteraturen framkommer att förutsättningen för att få ett framgångsrikt förbättringsarbete är 
att organisationen hittar den rätta kombinationen av filosofi, processer, personal och 
problemlösningsverktyg. Ledningen skall skapa förutsättningar för medarbetarna och tydligt 
stödja förbättringsarbetet i organisationen. Grunden i detta är att skapa en struktur där basen 
är att definiera tydliga roller med klara arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Genom att 
initiera mål, mäta och följa upp drivs arbetet med förbättringar som därmed blir systematiskt. 
 
I empirikapitlet framkommer hur Tema arbetar med förbättringar. Inom Tema genomförs 
förbättringar, men genomförandet anses överlag vara trögt och sker inte på ett systematiskt 
sätt. Det framkommer även att ledningen inte skapat rätt förutsättningar för att systematiskt 
arbeta med förbättringar. Detta grundar sig till stor del i att det inte finns någon struktur för 
hur arbetet skall bedrivas, där tydliga roller, arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter är 
definierade.  
 
För att skapa förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete på Tema rekommenderar 
författaren en struktur. Denna struktur skall ha definierade och tydliga roller, ansvar och 
befogenheter, där målsättningar och mätningar är en naturlig del. Den föreslagna strukturen 
liknar till stor del benchmarking-företaget Parker CLDE, Falköpings framgångsrika struktur. 
Huvuddragen i arbetet är att det i grunden drivs av PDCA-blanketten, som är baserad på 
förbättringscykeln samt andra enkla förbättringsverktyg. Utifrån denna blankett arbetar 
medarbetarna på individuell-, lokal-, tvärfunktionell-, verksamhetsglobal nivå beroende på 
omfattningen av problemet. För att stötta arbetet har ledningen en central roll samt 
styrgruppen som har ansvaret för utvecklingen. Strukturen skall integreras med det dagliga 
arbetet, vilket medför att förbättringsarbetet genomsyrar hela organisationen. 
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7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras examensarbetets utförande, generaliserbarhet och förslag på 
fortsatta studier. 

7.1 Metoder 

Eftersom detta examensarbete förespråkar att arbeta i projektgrupper är det inte lämpligt att 
endast en person författar denna uppsats. Med tanke på detta har författaren i största möjliga 
utsträckning samarbetat med medarbetare inom organisationen samt benchmarking-företaget.  
Dessutom framkommer det i uppsatsen att ansvaret för implementering är styrgruppen, som 
vid igångsättningen arbetar med den föreslagna strukturen och ständigt förbättrar, vilket 
skapar legitimitet i framtida förbättringsarbete. 
 
Litteraturen i detta examensarbete har varit bred men det är en författare som använts mer än 
andra, vilken är Sörqvist (2004). Risken finns då att arbetet influeras av en viss författares 
tankesätt och arbetets riktning blir därefter. Med tanke på detta har jag i mitt arbete kritiskt 
undersökt Sörqvists resonemang och sökt andra författare som stödjer detta resonemang. 
 
Innan intervjuerna som genomförts inom Tema hade jag farhågor att medarbetarna inte skulle 
vara ärliga och våga berätta om de problem som de anser organisationen har gällande 
systematiskt förbättringsarbete. Min bedömning är att medarbetarna mer än väl framförde sina 
åsikter. Även att komplettera den insamlade datan från intervjuerna med observationer har 
varit väldigt värdefullt. Datan från observationerna stödjer det som framkommer i 
intervjuerna, vilket skapat validitet i arbetet eftersom detta säkerställer att uppfattningen är 
korrekt. Arbetet har genom studier av benchmarking-företaget riktat sig mot vad som skall 
studeras och därmed anses arbetet ha hög reliabilitet.       
 
Att genomföra en benchmarking på ett annat företag var mycket givande eftersom det var 
bristfällig litteratur inom området. Besöken på Parker Hannifin, CLDE i Falköping var 
mycket givande och lärorika även utanför arbetets ramar. Dessutom var det oerhört viktigt att 
få chansen att studera hur det framgångsrika förbättringsarbetet fungerar i realiteten, vilket 
skapar en viss legitimitet för mitt förslag på förbättringsarbete till fallföretaget. 
 
Den föreslagna förbättringsstrukturen är överlag applicerbar på liknande organisationer. 
Eftersom det i litteraturen är svårt att hitta någon information om struktur för 
förbättringsarbete är detta examensarbete utmärkt för andra företag att använda som 
inspirationskälla. 

7.2 Förslag till fortsatt arbete 

En av avgränsningarna i detta examensarbete är att endast ge förslag till åtgärder för att 
systematiskt arbeta med förbättringar och inte hur förslagen skall implementeras i 
organisationen. Därför är det främsta förslaget att fortsätta studera organisationen genom att 
delta vid implementeringen av förbättringsprogrammet och observera utvecklingen för att 
sedan redovisa utfallet och eventuellt ge förslag på ytterligare förbättringar. Eftersom 
författaren i detta examensarbete inte kunnat fördjupa sig i någon specifik del finns även 
möjligheten att mer i detalj undersöka vissa områden. Det finns ett stort antal områden att 
studera mer, exempelvis: 
 

• Undersöka hur organisationskulturen bidrar till förbättringsarbetet. 
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• Undersöka hur olika belöningssystem kan påverka förbättringsarbetet. 
 

• Undersöka olika förbättringsverktyg och utvärdera vilka som mest lämpas för Temas 
förbättringsarbete.  

 
• Undersöka och jämföra Temas framtida förbättringsarbete med andra organisationers 

och identifiera de aspekter eller framgångsfaktorer som är väsentliga för att lyckas.
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Bilaga 1 Ishikawadiagram 
 
Ishikawadiagram kallas även Fiskbensdiagram eller Orsak verkan-diagram. Arbetsgången 
med verktyget är att ett problem identifieras och att orsakerna till detta benas ut. I diagrammet 
beskrivs först grovt vilka typer av orsaker som kan ge upphov till problemet, därefter 
koncentrerar man sig på en i taget av dess grovt beskrivna orsaker och försöker undersöka det 
mer i detalj. Att försöka härleda problemet till de fem M:en kan underlätta arbetet. De fem 
M:en är Människa, Metoder, Miljö, Maskiner, Material. (Bergman och Klefsjö, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (Ioc, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 Fem varför 
 
Fem varför är en metod för rotfelsanalys. Denna teknik är utvecklad av Toyota, vilka 
beskriver metoden som grunden av Toyotas vetenskapliga riktning. Idag används metoden 
över hela världen. Metoden går ut på att genom fem gånger fråga efter orsaken till varför fel 
har uppstått, och därefter kan rotorsaken till felet identifieras. Att sedan eliminera rotorsaken 
förhindras felat att återuppkomma (Liker, 2009).   
 
 

 
(Parker Hannifin, 2009) 

1 - WHY? 

PROBLEM 

5 - Root 

Cause 

2 - WHY? 

1 - CAUSE 

3 - WHY? 

2 - CAUSE 

4 - WHY? 

3 - CAUSE 

5 - WHY? 

4 - CAUSE 

General Five Why Diagram 



 

Bilaga 3 Toyotas 14 principer för produktion 
 
Filosofin: 
1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 
ekonomiska mål.  
 
Processerna: 
2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan  
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion  
4. Jämna ut arbetsbelastningen  
5. Stoppa processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början  
6. Standardiserat arbete är grunder för ständiga förbättringar och personalens delaktighet  
7. Gör verksamheten synlig, så att inga problem förblir dolda  
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar medarbetarna och processerna  
 
Anställda och partners: 
9. Utveckla ledare som verkligen känner verksamheten, lever efter företagets filosofi och lär 
andra göra det.  
10. Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi  
11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre 
  
Problemlösning: 
12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt  
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt  
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra  



 

Bilaga 4 Intervjuunderlag 
 
Engagemang 
 

1. Hur uppfattar Ni organisationens förbättringsarbete? 
 
2. Uppfattar Ni att ledningen engagerar sig i förbättringsarbete? Deltar ledningen 

aktivt? 
 

3. Hur är Er uppfattning om medarbetares delaktighet i förbättringsarbetet? 
 
 
Förutsättningar 
 

4. Finns det någon arbetsgång för att genomföra förbättringar? Vad gör Ni när 
problem uppstår? Vilka metoder används? 

 
5. Vilka verktyg använder Ni vid bedrivande av förbättringsarbete? 
 
6. Vem ansvarar för, styr eller leder förbättringsarbetet idag? 
 
7. Finns det tillräckliga resurser för att bedriva förbättringsarbete? 

 
8. I vilken utsträckning förekommer utbildningar i förbättringsarbete? 

 
9. Är förbättringsarbetet integrerat i det dagliga arbetet?  

 
10. När problem uppstår, är då uppfattningen att problemen löses på ett effektivt sätt? 

 
11. Om individen eller den lokala gruppen inte kan lösa problemet, hur är 

arbetsgången? 
 
 
Mål och mått 
 

12. Finns det några mål för vad förbättringsarbetet skall uppnå? Vilka är de 
övergripande målen? 

 
13. Finns det några mått för vad förbättringsarbetet skall uppnå? Vilka är de 

övergripande mätetalen? 



 

Bilaga 5 PDCA-blankett 
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Bilaga 6 Intervjuer 
 
Intervju med TP1 
TP1 uppfattning är att det inte finns något övergripande systematiskt förbättringsarbete inom 
organisationen. Förbättringsarbetet kan enligt TP1 komma från flera olika håll och på flera 
olika nivåer, men inget som är genomtänkt. Inom TP1:s avdelning finns inget känt 
systematiskt förbättringsarbete, som är styrt eller har regelbundna sittningar. 
Förbättringsarbetet kan beskrivas som brandsläckning, det vill säga att de problem som måste 
fixas görs, utan att reflektera eller följa upp. Enligt TP1 har detta ostrukturerade 
förbättringsarbete många gånger resulterat i att samma problem återupprepas i den egna 
funktionen eller andra delar av organisationen. TP1 menar att med ett strukturerat arbete 
minskar risken för att ”saker” återupprepas eller glöms bort. 
 
TP1 anger att med tiden har kulturen i många delar av organisationen bidragit till att det känns 
lönlöst att arbete med förbättringar. Enligt TP1 känns det som om det inte finns någon 
prioritet för förbättringsarbetet. TP1:s uppfattning är att ledningen engagerar sig till den nivån 
då något verkligen måste göras, det vill säga när det är kris. TP1 anser att det då är mer fokus 
på kortsiktiga åtgärder och det långsiktiga arbetet läggs åtsidan. Med detta skapas inga bra 
förutsättningar för att arbeta med förbättringar. 
 
TP1 anger att det finns flera bra verktyg i organisationens verktygslåda, men organisationen 
utnyttjar inte dessa i rätt omfattning för att arbeta med förbättringar. Verktyg som FMEA 
finns men TP1 använder inte verktyget. A3-rapporter har TP1 hört talas om men inte sett 
någon. 
 
När problem i organisationen uppstår anser TP1 att arbetet är oerhört trögt. Det finns ingen 
naturlig gång för problemlösning, ingen struktur och ansvarbilden är oklar menar TP1. Några 
mål eller mätetal för det övergripande förbättringsarbetet har TP1 inte sett eller hört talas om, 
men anser att förutsättningarna finns eftersom organisationen har möjlighet att identifiera 
flertalet relevanta mätetal.  
 
 
 Intervju med TP2 
 
TP2 anger att förbättringsarbeten pågår i olika delar av organisationen men uppfattningen är 
att detta förbättringsarbete endast sker genom ”brandsläckning”, det vill säga grundorsaken 
åtgärdas inte. Organisationens förbättringsarbete har stora brister och TP2 anser att det faller 
på att det inte finns något strukturerat arbete samt att det inte finns någon tid. TP2 menar att 
”dagsverket” är prioriterat och det finns sällan tid över för förbättringsarbete. 
 
När problem uppkommer kontaktar TP2 medarbetare som kan lösa problemet. Dock upplever 
TP2 att, i vissa fall, problemet inte får fokus, då medarbetarna inte har tid, försöker ”skjuta 
ifrån sig”. TP2 menar att arbetet känns väldigt trögt, men betonar även att i vissa fall kan 
problemlösningen vara oerhört effektiv. 
 
TP2 anser att organisationen har flera olika förbättringsverktyg, men har svårigheter att 
använda dessa. Ett exempel TP2 nämner är vid ett möte då en A31 skulle genomföras, vilket 

                                                 
1 A3, ett förbättringsverktyg som bygger på PDCA-metoden. 



 

slutade i en katastrof då arbetet var ineffektiv eftersom ingen kunde hantera verktyget. Med 
mer utbildning tror TP2 att arbetet med olika kvalitetsverktyg kan bli effektivt. 
 
TP2 tror att mycket av förbättringsarbetet kommer att falla på plats med tiden om bara arbetet 
prioriteras och får en tydlig struktur. För flera år sedan då organisationen var ”liten” anser 
TP2 att problem löstes på ett effektivt sätt, men nu när organisationen vuxit upplevs att de 
olika avdelningarna glider ifrån varandra och att det är tjocka väggar emellan. 
 
 
Intervju med TP3 
 
TP3 anser att organisationen arbetar med förbättringar och löser problem men i alltför många 
fall resulterar arbetet inte i någon hållbar åtgärd eller att arbetet helt hamnat och därmed 
stannat mellan olika funktioner. Orsaken till detta tror TP3 beror på att arbetet inte får något 
fokus samt att ingen direkt driver arbetet. Men TP3 betonar att de arbeten som får fokus och 
resurser löses på ett bra sätt, dock finns ingen direkt struktur på hur arbetet skall bedrivas men 
det kan vara positivt då det skapar förutsättningar för medarbetarna att kreativt lösa problem. 
 
TP3 anger att inom organisationen finns stor förbättringspotential, och anser att arbetet med 
förbättringar måste prioriteras för att organisationen långsiktigt skall överleva.   
 
 
Intervju med KP1 
 
Något känt strukturerat förbättringsarbete eller användning av förbättringsverktyg 
förekommer inte inom organisationen enligt KP1. Om problem uppstår som KP1 ej kan 
hantera sökes hjälp från andra delar av organisationen för att lösa ärendet, men menar att 
många gånger händer inget. KP1 menar att inom organisationen finns ingen som ”tar tag” i 
problemet. Inom KP1:s funktion finns stora mängder förbättringsmöjligheter, men anser att 
ingen använder den data som finns i syfte att förbättra organisationen. 
 
Tidigare användes en problemlösningstavla för att arbeta med problem som lyftes fram från 
organisationens respektive produktionsgrupper, men denna används inte idag eftersom fokus 
på arbetet saknades, anger KP1. Denna problemlösningstavla lyfte fram problem som är av 
tvärfunktionell karaktär. Möten vid tavlan genomfördes en gång i veckan och problemen som 
initierades på tavlan diskuterades och en ansvarig utsågs för att lösa problemet. Problemen 
lyftes fram på tavlan och bearbetades utan några specifika verktyg vad KP1 har vetskap om. 
KP1 anser att problemlösningsarbetet via tavlan gick trögt eftersom det inte fanns någon 
tydlig struktur samt att alltför ofta resulterade inte arbetet i att grundorsaken till problemet 
löstes.  
 
 
Intervju med KP2 
 
KP2 menar att något systematiskt förbättringsarbete inte finns. Om ett problem skulle 
uppkomma, enligt KP2, försöks det lösas på bästa sätt, dock blir det inte alltid löst då det bara 
”rinner ut i sanden” och problemet återuppkommer vid ett senare tillfälle. 
 
Tidigare användes en ”problemlösningstavla” i produktionen för att visualisera och arbeta 
med problem, vilket KP2 ansåg vara ett utmärkt arbete. Deltagarna vid detta 



 

problemlösningsarbete var, förutom samtliga produktionsledare, en representant från 
utveckling-, kvalitet-, och inköpsavdelningen. Arbetsgången var sådan att varje 
produktionsledare presenterade ett problem som initierades på tavlan och ansvarig för att lösa 
problemet utsågs. Därefter initierades ett mål när problemet skulle ha varit löst. KP2 anser att 
detta arbetssätt var utmärkt i vissa fall, då problemen löstes. Men när lite mer komplexa 
problem uppkom tog det oerhört lång tid att lösa problemet och i vissa fall blev det inte löst 
överhuvudtaget. KP2 tror att orsaken till att detta arbete misslyckades beror på att när problem 
initierades och ansvarig utsågs riktades hela problemet på en person som i sin tur inte hade 
något forum att lösa problemet i, utan fick försöka på egen hand. Arbetet blev då segt och 
någon lösning framkom aldrig och ärendet på tavlan var kvar under längre tid. Eftersom flera 
ärenden förblev olösta fylldes tavlan med ärenden och förtroende för arbetet minskade 
eftersom arbetet inte gick till något positivt. KP2 anger att det planeras ett nytt arbetssätt för 
att inom produktionen systematiskt arbeta med förbättringar. Hur detta arbete skall vara 
konstruerat är i dagsläget inte fastställt, men kommer övergripande bygga på att enheterna 
inom produktionen skall varje månad genomföra ett förbättringsarbete i samråd med 
produktionsledarna. 
 
Inom KP2:s enhet finns flertalet förbättringsmöjligheter och önskemål från medarbetarna. 
Dock arbetas det inte med några förbättringar förrän det blir kris, är KP2:s uppfattning. När 
kris uppstår och arbetet med att förbättra startar sker detta endast genom nödlösningar, enligt 
KP2:s uppfattning. KP2 tror att orsaken till att problemen löses med nödlösningar beror på att 
det varken finns resurser eller kunskap för att på ett ordentligt sätt lösa problemen. 
 
Avslutningsvis anger KP2 att viljan hos medarbetarna för att arbeta med förbättringar finns, 
dock behövs rätt förutsättningar för att kunna arbeta med detta.       
 


