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Sammanfattning 
 
Författarna till examensarbetet har intervjuat tre företag som tillsammans lämnade in 
över 15 000 förbättringsförslag år 2010. Avsikten med examensarbetet var att finna 
exempel på hur företag arbetar med Ständiga förbättringar i praktiken. 
 
Examensarbetet påbörjades med en litteraturstudie med Ständiga förbättringar som 
bas. Litteraturstudien fokuserade på implementering av Ständiga förbättringar, dess 
framgångsfaktorer och fallgropar. Efter detta genomfördes intervjuer på tre företag med 
en kvalitetsansvarig och en operatör i den mån det gick. Staffan Olsson, Operation 
Excellence Manager på Coca-Cola Enterprises Sverige AB, Håkan Lööw, Operations 
Manager, och Mulugeta Gerzgher, teamleader på sterilavdelningen på St. Jude Medical. 
Till sist intervjuades Åke Junland, verksamhetsutvecklare, Andreas Ottestig, 
kvalitetscontroller och Lena Dalhammer, operatör på produktionslinjen för Kexchoklad 
på Cloetta. Efter detta analyserades resultat och jämfördes med litteraturstudien.  
 
Utifrån Sörqvist (2004) nyckelfaktorer gällande förbättringsarbetet kategoriserades 
företagens framgångsfaktorer. Nyckelfaktorerna är ledningens förtroende, förankring, 
struktur samt återkoppling av resultat och progression. Från varje kategori har vi sedan 
valt ut ett företag som haft ett tydligt och enkelt arbetssätt inom varje kategorisering 
och beskrivit detta närmare.  
 
Inom ledningens förtroende, arbetade alla företag mycket snarlikt varpå det praktiska 
exemplet är från alla tre. Detta exemplifieras genom att alla förbättringar som 
medarbetarna tycker de kan genomföra utan hjälp är upp till dem själva att genomföra. 
På så vis blir de delaktiga och äger arbetsmetoden. 
 
Inom förankring av Ständiga förbättringar utmärkte sig Coca-Cola som arbetar aktivt 
med Ständiga förbättringar. De har påbörjat ett nytt initiativ med en ny intern blogg. 
Bloggen handlar uteslutande om Ständiga förbättringar och de anställda kan på daglig 
basis läsa om Ständiga förbättringar i en mer avslappnad form. 
 
Inom struktur står Cloetta som exempel för en praktisk arbetsmetod. Cloetta använder 
sig av en förbättringstavla där förslag till förbättring skrivs ner på ett kort och sätts upp. 
Förslagen diskuteras sedan på nästa förbättringsmöte och handlingsplan upprättas samt 
att kortet flyttas till nästa steg. 
 
Inom återkoppling av resultat och progression valdes St. Jude Medical tack vare att de 
arbetar med sitt CI-board. CI står för Continuous Improvement och denna grupp är 
specifikt skapad för utveckling och återkoppling av förbättringsarbetet på företaget. CI-
boarden är en centraliserad grupp och fungerar som ett coachorgan inom 
förbättringsfrågor för St. Jude Medicals interna kunder. En stödfunktion som denna kan 
vara av stor betydelse för ett företags mellanchefer som då känner ett stöd från en 
intern, men samtidigt extern, expertgrupp inom förbättringsfrågor. 
 
Alla tre företagen arbetade långsiktigt med Ständiga förbättringar och satte hela tiden 
nya, högre mål. Den svagaste punkten enligt alla tre företag var spridning av ”best 
practice” där inget av företagen ansåg sig ha ett bra system för detta.  



 

Abstract 
 
The authors of this thesis have interviewed three companies that all together submitted 
more than 15 000 suggestions for improvement in 2010. The aim of the thesis was to 
find examples of how companies work with continuous improvements in practice. 
 
The thesis began with a literature study on continuous improvement as a base. The 
literature study focuses on the implementation of continuous improvement, success 
factors and why implementation fails. After this, we interviewed a quality manager and 
operators in three companies, except in one company were we couldn’t interview an 
operator. After this, the result were analyzed and compared to the literature study to 
find practical example that correspond with literatures success factors. 
 
Based on Sörqvist (2004) key factors in Continuous Improvement we categorized the 
success factors from all firms. The key factors are management commitment, anchoring, 
structure and feedback from results and progression. From each category an example 
from a company that had a clear and simple approach within each categorization were 
chosen and described more detailed. 
 
In management commitment, all companies worked very similar, this is why all three 
companies exemplify this category. All the improvements that employees feel they can 
implement without help is up to them to implement. In this way they become involved 
and feel that they own the working method. 
 
In anchoring Continuous Improvement Coca-Cola showed an easy way to working with 
this. A new initiative is a new internal blog. The blog is all about continuous 
improvement where the employees on a daily basis can read of continuous 
improvement in a more relaxed form. 
 
Within the structure we use Cloetta as an example of a practical working method. 
Cloetta uses an improvement board for suggestions. The employees use a card and write 
down the suggestion. The proposals are then discussed at the next meeting of 
improvements, if the suggestion is decided to implement an action plan is created and 
the card is moved to the next step on the board. 
 
St. Jude Medical stands for the example of feedback of results and progression. This 
thanks to the work with its CI-board. CI stands for Continuous Improvement, and this 
group is created specifically to develop and give feedback of continuous improvement at 
the company. The CI-board is a centralized group and acts as a coach group in improving 
matters for St. Jude Medical's internal customers. A support function that can be of great 
importance for a company's middle managers who then feel the support from an 
internal, but in the same time external, expert in continuous improvement. 
 
All three companies worked long term with continuous improvement and decided new, 
higher goals. The weakest point in all three companies was the dissemination of "best 
practice" in which none of the companies felt they had a good system for.
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1. Inledning 
I detta stycke beskriver vi kortfattat bakgrunden till examensarbetet, Ständiga 
förbättringar samt företaget C2 Management och dess system C2. Examensarbetets syfte 
och mål samt avgränsningar redovisas.  

1.1 Bakgrund 
De flesta företag som anammat någon form av kvalitetsarbete skulle nog vilja påstå att 
de jobbar med att förbättra verksamheten, kanske till och med ständigt jobbar med att 
förbättra verksamheten. Jobbar de med Ständiga förbättringar? Om de svarar ja på 
frågan kan det bero på att Ständiga förbättringar ofta användas som en generell term 
med nära koppling till andra kvalitetskoncept (Bhuiyan & Baghel, 2005). Exempelvis 
ingår Ständiga förbättringar i Bergman och Klefsjös modell av Offensiv 
kvalitetsutveckling, se figur 1. Men vad ligger egentligen i ordets betydelse och när 
arbetar man i själva verket med Ständiga förbättringar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En grundförutsättning för arbetet med Ständiga förbättringar är att få igång en 
fungerande förslagsverksamhet och genomförande av förslagen. Antalet inkomna 
förbättringsförslag kan också användas som ett mått för att mäta hur bra företag är på 
Ständiga förbättringar. I Sverige lämnade företag med traditionell förslagsverksamhet i 
genomsnitt in mindre än 0,5 förslag per person och år (Helling, 1999). År 2002 var 
siffran i Amerika för det genomsnittliga företaget ungefär ett förslag per person per år, 
och i Storbritannien ett förslag per person var sjätte år (Bodek, 2002). Detta tål att 
jämföras med japanska företag som samma år i genomsnitt lämnade in 24 förslag per 
person och år (Bodek, 2002). Eller den enastående siffran från Kawasaki Heavy Motors 
vars medarbetare lämnade in 6 980 870 förslag, eller 426,5 förslag per person år 1990 
(Robinson & Schroeder, 2004). När det gäller antalet inlämnade förslag tycks västvärlden 
ligga efter, och risken är stor att det är ännu skevare om man räknar genomförda förslag. 
Japanerna har förvisso arbetat med Kaizen1 sedan 1940-talet, medan det i västvärlden 

                                                        
1 Kaizen är en japansk kvalitetsfilosofi som kan översättas till små förbättringar till det bättre. 

Figur 1. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling.  (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 39) 
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först introducerades under 1980 och 1990-talet (Jørgensen, Boer, & Gertsen, 2003). 
Detta ger dock en 20-30 års erfarenhet av begreppet. Varför har inte västvärlden och 
Sverige kommit ikapp japanerna ännu? Anser vi det inte lönsamt här i Sverige? Enligt en 
studie av Bäckman (2002) svarar 88 % av de tillfrågade företagsledarna att Ständiga 
förbättringar är en av ISO 9000 viktigaste aspekter för att skapa lönsamhet och framtida 
konkurrenskraft. En annan studie gjord av Dabhilkar och Bengtsson (2007) menar att 
svenska företag i bästa fall korresponderar till nivå två av Bessant (2003) fem 
involveringsnivåer. Denna nivå karakteriseras till exempel med att begreppet Ständiga 
förbättringar är vedertaget känt i företaget och har många entusiaster, men även 
skeptiker, samt att förbättringsarbetet oftast inte är en del av det dagliga arbetet 
(Bessant, 2003). Är det då att japanska arbetare är mycket kunnigare och duktigare? 
Enligt Imai (1997) rör sig många av de japanska förbättringsförslagen sig om små 
förbättringar, det vill säga, det är inte en kunskapsbarriär som skiljer oss åt, utan 
snarare en fråga om kulturförändring. En tanke som stödjs av exempelvis Robinson & 
Schroeder (2004), Bessant (2003), Sörqvist (2004). Ett sätt att påbörja denna 
kulturförändring är att ta det första stegen inom Ständiga förbättringar. Steg som enligt 
Nilsson (2011) många företag brottas med för att de har svårt att omsätta koncept och 
nyckelfaktorer till konkreta metoder i det dagliga arbetet. 

1.2 Problembeskrivning 
Att implementera Ständiga förbättringar kostar pengar, tid och engagemang för företag. 
Dessa är i sin tur angelägna om att investeringen ska ge avkastning. Verkligheten tycks 
vara att många företag i realiteten misslyckas med implementeringen med Ständiga 
förbättringar (Bessant, Caffyn, Gilbert, Harding, & Webb, 1994). Forskning kring 
Ständiga förbättringar visar att företag bör ha en engagerad ledning, en god 
kvalitetskultur och arbeta med en god kommunikation (Fryer, Antony, & Douglas, 2007). 
Men att omsätta teorier och koncept till praktik är svårt. Rijners & Boer (2004) menar 
att företag oftast lägger ner för lite tid på att försöka bryta ner koncept och teorier till 
verktyg och metoder som kan användas i det dagliga arbetet.  Även Lars Nilsson, VD på 
C2 Management och med mångårig erfarenhet av förbättringsarbete, har observerat att 
företag har haft problem att omsätta teorier inom Ständiga förbättringar till konkreta 
arbetssätt. Söker man svar i managementlitteratur finns det spaltmeter med information 
om Ständiga förbättringar och dess potential och gagn, men väldigt lite om hur man 
egentligen arbetar med Ständiga förbättringar. När författarna gjorde en sådan sökning 
var enda träffen en artikel som konstaterat att arbetsmetoden 5S fungerar bra som en 
uppstart till Ständiga förbättringar. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera arbetssätt som kan beskriva litteraturens 
framgångsfaktorer inom Ständiga förbättringar. Både strukturella arbetssätt men också 
arbetssätt för att främja den kulturförändring som Ständiga förbättringar kräver. För att 
lättare besvara detta, har ett antal forskningsfrågor tagits fram: 
 

1. Hur har företag som är framgångsrika med Ständiga förbättringar startat sitt 
arbete? 

2. Hur arbetar företag som är framgångsrika med Ständiga förbättringar i praktiken? 
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1.4 Mål 
 

● Tre till fem övergripande framgångsfaktorer ska identifieras utifrån 
litteraturstudien. 

● Ett praktiskt exempel som korresponderar till respektive framgångsfaktor ska 
beskrivas utifrån de intervjuade företagens verksamhet. 

● I mån av tid ska ett häfte utformas som innehåller de viktigaste delarna enligt 
författarna. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till: 
 

·       att av praktiska kommunikationsskäl endast studera företag som använder System 
C2TM idag 

·    att endast studera företag som, enligt C2Management, är mycket skickliga inom 
Ständiga Förbättringar. Detta för att lättare identifiera nyckelfaktorer. 



 

2. C2 Management
C2 Management AB grundades 1999 av Lars 
Nilsson och Håkan Nilsson 
anställda. Lars, som idag är företagets VD, tog 
med sig sina erfarenheter av 
förbättringsarbete från Candelia där projekt 
genomfördes mellan åren 1993
Ständiga förbättringar (Nilsson, 2005)
har även hunnit med en sejo
på Consultus AB. 
 
C2 Managements vision är att deras kunder 
skall bli bäst i världen på att tillvarata idéer 
från medarbetare, kunder och leverantörer. 
För att nå dit jobbar de på 
se figur 2. Huvudverksamheten
av system C2™, ett hanteringssystem för 
exempelvis medarbetarförslag, eller 
avvikelserapporter. Företagets stödprocesser 
är sedan utbildning, kurser och seminarier i 
bland annat ständiga förbättringar. Det tredje fältet för att nå ut med information är 
sedan konsultverksamhet.  
 
C2 Management AB erbjuder tjänster inom förbättringsledning, dvs. att skapa kreativa 
kulturer och styra förbättringsarbetet mot verksamheten mål. Inom dessa områden 
bedriver C2 Management konsultverksamhet och anordnar nätverk, konferenser oc
seminarier. C2 Management hyr ut ärendehanteringssystemet System C2
företag och organisationer i arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar. System C2
har över 130 000 användare
Lars Nilsson). 
 

2.1 System C2™ 
System C2™ är företagets huvudverksamhet. Detta är ett ärendehanteringssystem som 
hanterar hela förbättringsverksamheten hos ett företag 
System C2™ enkelt är dess informationsflöde, 
vilket ärende det än handlar om. Det handlar om fyra enkla steg; 
genomförande samt ansvarig person
 
 
 

 
 
 
C2Managements kunder använder idag systemet till en rad olika ärendetyper. Exempel 
på några är reklamationer, kundsynpunkter, mötesprotokoll, leverantörsavvikelser och 
supportärenden. De flesta är
övergripande förbättringsarbete.

Figur 3. Enkel flödekedja i System 
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C2 Management AB erbjuder tjänster inom förbättringsledning, dvs. att skapa kreativa 
kulturer och styra förbättringsarbetet mot verksamheten mål. Inom dessa områden 
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företagets huvudverksamhet. Detta är ett ärendehanteringssystem som 
hanterar hela förbättringsverksamheten hos ett företag enkelt och effe

enkelt är dess informationsflöde, se figur 3, som ser likadant ut oavsett 
vilket ärende det än handlar om. Det handlar om fyra enkla steg; nytt förslag
genomförande samt ansvarig person, genomförande och till sist uppföljning av ärendet.

C2Managements kunder använder idag systemet till en rad olika ärendetyper. Exempel 
på några är reklamationer, kundsynpunkter, mötesprotokoll, leverantörsavvikelser och 

flesta ärendetyper är i någon form förknippat med
övergripande förbättringsarbete.  

Figur 2. C2Managements vision.

Figur 3. Enkel flödekedja i System C2™ 
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C2 Management AB erbjuder tjänster inom förbättringsledning, dvs. att skapa kreativa 
kulturer och styra förbättringsarbetet mot verksamheten mål. Inom dessa områden 
bedriver C2 Management konsultverksamhet och anordnar nätverk, konferenser och 
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företag och organisationer i arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar. System C2™ 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer viktiga begrepp utifrån ett metodteoretiskt perspektiv att 
diskuteras och förklaras hur det ska tillämpas på examensarbetet. Områden så som 
forskningsstrategi, urvalsmetod, datainsamlingsmetod samt tillvägagångssätt förklaras 
nedan. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet initierades med insamlingen av information till metodkapitlet och 
litteraturstudien, med fokus på ständiga förbättringar och implementering av Ständiga 
förbättringar, för att ta del av den kunskap som finns inom områdena. Denna 
information söktes i många olika vetenskapliga tidskrifter och böcker samt även tidigare 
examensarbeten. Litteraturstudien kom att ligga till grund till det frågebatteri, bilaga 1, 
som författarna använde sig av under intervjuerna, samt kopplingar till resultat- och 
analysdelarna. Frågebatteriet har en tydlig koppling till litteraturstudien för att på bästa 
möjliga vis se kopplingarna mellan företagen och befintliga teorier. Genom denna 
koppling är vår förhoppning att examensarbetets röda tråd blir lättare att följa. 
 
Examensarbetet avslutades genom en grundlig tväranalys av den multipla fallstudien 
och av informationen från litteraturstudien, för att på så sätt komma fram till ett 
godtagbart resultat. Figur 4 visualiserar hela examensarbetets process. Under arbetets 
gång har författarna även deltagit i föreläsningar, regisserade av C2Management, för att 
få mer ingående kunskap i området Ständiga förbättringar. Man har även haft 
kontinuerlig kontakt med handledaren på Luleå tekniska universitet, Erik Vanhatalo, 
samt handledaren på C2Management, Lars Nilsson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Visualisering av tillvägagångsättet för examensarbetet 
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3.2 Forskningssyfte 
Syftet med forskning är ofta indelat i tre kategorier; undersökande-, beskrivande- och 
förklarande forskning. Valet av syfte beror på hur forskningsfrågorna är formulerade. 
Dock så är syftet med forskningen inte alltid karaktäriserad av bara en av kategorierna, 
utan ofta så har en studie flera syften och dessa syften kan även variera och ändras med 
tiden (Saunders et.al., 2009). 
 
En undersökande studie är ofta att föredra när forskningsfrågorna är formulerade med 
“hur” och “varför”, vilket detta examensarbete har. Denna typ är vanligast då 
forskningen är ny och outforskad och då man vill skapa ny förståelse för problemet.  
Detta betyder att ett projekt med ett undersökande syfte ofta har ett väldigt brett 
perspektiv i början, för att sedan smalna av desto närmare slutet man kommer. Det är 
även viktigt att vara flexibel för att ständigt möta nya krav, om eller när nya insikter 
upptäcks och projektet då tar en ny vändning. När syftet med projektet är att beskriva 
något, till exempel en person eller en situation, med andra ord frågorna “vad” och “vem”, 
är en beskrivande forskning att föredra. Vad som beskrivs är kännetecken eller 
funktioner av ett specifikt fenomen. Den tredje och sista kategorin är förklarande 
forskning. Denna används då kausalsamband mellan olika variabler ska fastställas, ofta 
med hjälp av statistiska verktyg, så som korrelationstester, och stora mängder data 
(Saunders et.al., 2009). 
 
Forskningssyftet med detta examensarbete kommer att vara att undersöka hur företag 
jobbar med Ständiga förbättringar i praktiken. Även om det tidigare gjorts otaliga 
studier inom Ständiga förbättringar, tar examensarbetet upp de nutida problemen som 
företag kan stöta på och detta är något andra företag förhoppningsvis kan använda i 
framtiden.  Således blir det en undersökande studie, med beskrivande bidrag. 

3.3 Forskningsansats 
För att fastställa ansatsen till studien, måste två val göras enligt Saunders et.al. (2009) 
Första valet är om studien ska välja en induktiv eller deduktiv metodansats och det andra 
valet är om studiens datainsamlingsmetod ska vara kvantitativ, kvalitativ eller en 
blandning av de båda? 

3.3.1 Induktiv eller deduktiv 
En induktiv ansats används när forskaren samlar in data till studien och tar fram en teori 
som baseras på den insamlade informationen. En deduktiv ansats används när forskaren 
tar fram en hypotes med hjälp av existerande teorier och sedan testar hypotesen “i 
verkligheten” och, om det behövs, modifierar hypotesen (Saunders et.al., 2009). 
 
Examensarbetet kommer att anta en deduktiv ansats och använda existerande teorier för 
att sedan ge företag chansen att testa dessa “i verkligheten” i sina verksamheter. De 
teorier som kommer att användas mestadels berör Ständiga förbättringar, 
implementering och organisationsförändringar. 

3.3.2 Kvantitativ eller kvalitativ 
En kvantitativ studie används ofta som en synonym för valfri datainsamlingsmetod, så 
som en enkät, eller dataanalysmetod, så som grafer och statistik, som genererar eller 
använder numerisk data. En kvalitativ studie däremot, används ofta som en synonym för 
valfri datainsamlingsmetod, så som en intervju, eller dataanalysmetod, så som 
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datakategorisering, som genererar eller använder icke numerisk data (Saunders et.al., 
2009). 

Detta gör att examensarbetet en kvalitativ ansats, då företagsbesök och intervjuer 
kommer att göras för att öka förståelsen för företagens arbete med Ständiga 
förbättringar. 

3.4 Forskningsstrategi 
Det finns ett antal olika forskningsstrategier som kan användas. Varje strategi kan 
användas till undersökande, beskrivande eller förklarande forskning, men en strategi 
eller inte nödvändigtvis bättre än den andra. Däremot är vissa strategier bättre lämpade 
för en deduktiv ansats och andra bättre för en induktiv ansats. Man kan därför säga att 
det inte spelar någon roll vilken strategi som används, så länge forskningsfrågorna blir 
besvarade (Saunders et.al., 2009). 
 
Det finns tre avseenden att ta hänsyn till när beslut ska tas om vilken strategi som ska 
användas: (a) typ av forskningsfråga, (b) i vilken utsträckning en kontroll över 
beteendemässiga händelser som finns och (c) om det sker fokusering på samtida 
händelser (Yin, 2009). Tabell 1 illustrerar de fem mest använda forskningsstrategierna; 
experiment, urvalsundersökning, arkivanalys, historisk studie och fallstudie, och även 
vilka förutsättningar som de olika strategierna kräver.  
 
Tabell 1. Olika forskningsstrategier (Yin, 2009, s. 5)  

 
 
 
Forskningsstrategi 

 
Typ av 
forskningsfråga (a) 

Kräver kontroll över 
beteendemässiga 
händelser? (b) 

 
Fokus på samtida 
händelser? (c) 

Experiment Hur, varför Ja Ja 
Urvalsundersökning Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 
Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför Nej Nej 
Fallstudie Hur, varför Nej Ja 
    

Forskningsfrågorna är formulerade med “hur” och “varför” och därför kommer 
examensarbetet att använda sig av en fallstudie (Yin, 2009). En fallstudie kräver en stor 
förståelse och djup i den information man samlar in. Examensarbetet kommer 
genomföra en multipel fallstudie, då tre företag är utvalda för detta ändamål, och att 
författarna anser att resultatet har potential att bli mer generellt med input från flera 
olika verksamheter.  Efter varje fallstudie kommer en individuell fallstudierapport att 
skapas för att sedan utföra en tväranalys av de tre fallstudierna tillsammans. Figur 5 
illustrerar processen för multipel fallstudie. 

Författarna kommer endast att genomföra en enkel fallstudie. Med detta menas att de 
intervjuer, observationer och teoriutformningar som kommer genomföras i varje 
enskild multipel fallstudie inte är så omfattande och kommer inte överensstämma med 
en fullständig fallstudie som metodteorier föreslår. Detta på grund av att 
examensarbetet är väldigt tidsbegränsat och tiden medger därför inget annat alternativ. 
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3.5 Urvalsmetod 
Saunders et. al (2009) menar att urval kan göras på tre olika sätt; ett sannolikhetsurval, 
ett icke-sannolikhetsurval eller en mix av dessa två. Vid ett sannolikhetsurval har, i 
examensarbetets fall, alla företag samma sannolikhet att bli utvalda för intervjuer lika 
stor. Denna typ av urval används då generaliserbarheten ska bli så hög som möjligt. Vid 
ett icke-sannolikhetsurval görs urvalet bara utifrån en på förhand bestämd population 
av företag och därför är generaliserbarheten inte i fokus längre. 
 
Examensarbetet kommer att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval, då rådfrågning 
hos C2Management har gjorts och på så sätt fått tipsat om företag som är bland de bästa 
i Sverige på att arbeta med Ständiga förbättringar. Då personer på företagen ska 
intervjuas kommer författarna att använda sig av bedömningsurval för att få de personer 
som författarna anser bäst för att få fram önskat resultat, men även snowballsampling, 
där författarna frågar personer om andra intressanta personer att kunna intervjua, 
kommer att användas. 

3.6 Datainsamlingsmetod 
Det finns många olika metoder att samla in data på. Insamling av primärdata kan delas 
in i tre områden; intervjuer, observationer och enkäter. Metoderna för att samla in 
sekundärdata består av dokumentation från tidigare publicerat material eller 
enkätresultat från tidigare gjorda studier med annat syfte än det aktuella (Saunders 
et.al., 2009). 
 

Figur 5. Metodförlopp för multipel fallstudie. (Yin, 2009, s. 50) 
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Det är svårt att generellt säga vilken metod som ska användas vid datainsamling. Med 
detta menas att varje forskning har sitt eget syfte och blir därför unikt. För denna studie 
kommer majoriteten av datainsamlingen ske genom intervjuer ute hos de valda 
företagen. Det finns tre typer av intervjuer och som skiljer sig i utformningen samt 
formalitet; strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer samt ostrukturerade 
intervjuer (Saunders et.al., 2009). Även övergripande observationer från författarna 
kommer att göras väl ute på företagen. 
 
Då detta examensarbete är av det undersökande slaget med beskrivande karaktärer 
kommer semistrukturerade intervjuer att användas. Med hjälp av relativt informella 
intervjuer, som semistrukturerade får anses vara, kan respondenterna få möjlighet att 
prata mer fritt under intervjuns gång. Saunders et.al (2009) menar att de ostrukturerade 
intervjuerna går ”på djupet”, då möjligheten för författarna finns att gå lite utanför 
ämnesområdet ökar och kan på så sätt öka sin förståelse för den nuvarande situationen. 
(Saunders et.al., 2009). 
 
Det kommer även att samlas in data från fler källor, till exempel vid utformningen av det 
i nästkommande kapitlet, litteraturstudien, vilket leder till att triangulering kan 
användas för att få mer övertygande information samt att säkerställa denna (Yin, 2009).  

3.7 Metodproblematik 
Det är av största betydelse att upprätthålla en hög kvalitet på den pågående forskningen 
och samtidigt att konstant jobba med att reducera riskerna för att dra fel slutsatser. Det 
är därför viktigt att ha två koncept nära tillhands, reliabilitet och validitet (Saunders 
et.al., 2009). 

3.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är att upprepade mätningar ska leda till samma resultat. Stabilitet med andra 
ord. Därför eftersträvas en kontinuitet i mätningarna som blir gjorda så en bra 
reliabilitet på forskningen kan fastställas. Dock är betydelsen av reliabiliteten inte lika 
viktig som validiteten i kvalitativa undersökningar enligt Dahmström (2000) i och med 
att människors uppfattning kan skilja från gång till gång. Därför kommer personliga 
intervjuer att genomföras på företagen och ett semistrukturerat frågebatteri användas 
och därmed kommer samma frågor ställas till alla respondenter. Detta anses vara 
positivt för reliabiliteten. Dock är subjektiviteten hos respondenterna negativ för 
reliabiliteten då varje individ har olika uppfattningar.  

3.7.2 Validitet 
Validiteten är ett kvalitetsmått på forskningen. Den mäter till vilken grad som 
forskningen har undersökt det som den var tänkt att undersöka. Den jämför sedan de 
slutsatser man kommit fram till med de forskningsfrågor som ställts för att se om de 
överensstämmer (Matthews & Ross, 2010). Detta är intern validitet, till skillnad från 
extern validitet som är ett mått på hur generaliserbar forskningen är, det vill säga hur 
pass resultatet från forskningen kan tillämpas på liknande problem längre fram i tiden 
(Carmines, 1979). 
 
Den externa validiteten i den här undersökningen förväntas att vara god, då de tänkta 
resultaten har potential att appliceras på de företag som vill jobba med Ständiga 
förbättringar. Dock så är det sällan att ett studieresultat kan appliceras rakt av på en 
annan studie, och därför är det upp till läsaren att avgöra om detta så är fallet. Den 
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interna validiteten kommer att stärkas genom egna observationer av författarna på hur 
de intervjuade företagen jobbar med Ständiga förbättringar idag, sedan utföra 
intervjuerna för att se hur deras beskrivning överensstämmer med verkligheten. 
Författarna kommer att intervjua respondenterna separat, utan någon annan 
närvarande. Detta leder till en eliminering av en eventuell maktpartiskhet som kan 
uppstå, vilket också leder till ökad validitet. Då intervjuerna spelades in så kommer den 
tänkta transkriberingen av intervjuerna också öka validiteten, då det kommer att leda 
till att alla svar tas till vara på och en överblick över resultaten skapas. En annan faktor 
som kan spela in på validiteten av studien är faktumet att två olika personer på varje 
företag ska intervjuas. Dessa två har även olika positioner. Detta bidrar till att studien 
kommer få multipla källor till hur arbetet med Ständiga förbättringar utförs i 
organisationen. Flera källor som bevis validerar resultaten (Yin, 2009). Det som kan 
utgöra ett problem är om de olika källorna har olika uppfattningar av hur 
organisationen fungerar, det vill säga subjektiviteten som diskuterades i reliabiliteten. 
Om resultaten från respondenterna överensstämmer anses validiteten öka. 
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4. Litteraturstudie  
Detta kapitel fokuserar på att förse läsaren med en överblick av relevanta teorier och 
modeller som alla är kopplade till Ständiga förbättringar. Teorier som är relaterade till 
Ständiga förbättringar, implementering och organisationsförändringar kommer att 
presenteras. 

4.1 Vad är Ständiga förbättringar? 
Vad begreppet Ständiga förbättringar innefattar varierar beroende på vem som besvarar 
frågan. För vissa handlar det om vardagliga innovationer, för andra ett arbetssätt, men 
begreppet användas också som ett kärnvärde i organisationsförändringsprogram. Enligt 
Bhuiyan & Bagehel (2005) beskrev Edward Deming, en förgrundsgestalt inom 
kvalitetsutveckling, Ständiga förbättringar som 
 

“Förbättringsinitiativ som ökar framgång och minskar fel” 
 
Många författare väljer också att översätta den japanska termen “Kaizen” till Ständiga 
förbättringar. Kaizen är en hopslagning av de japanska orden “kai” (förbättring) och 
“zen” (förändring till det bättre) och är en hörnsten i TPS (Toyota Production System) 
och Lean. Bhuiyan & Bagehel (2005) anser att Ständiga förbättringar tenderar att 
användas som en generell term som har hämtat många kännetecken från andra 
kvalitetskoncept som exempelvis TQM (Total Quality Management) och Lean.  Bhuiyan 
& Bagehel (2005) själva definierar Ständiga förbättringar som  
 

“En kultur av varaktiga förbättringar med målet att eliminera slöseri i hela systemet och 
processer i en organisation. Det involverar alla att arbeta tillsammans att göra 
förbättringarna utan att det nödvändigtvis innebär stora kapitalinvesteringar” 

 
Bessant & Caffyn (1997) definierar Ständiga förbättringar som 
  

“en process med fokus på inkrementella2 innovationer genom hela organisationen” 
 
Fryer, Antony & Douglas (2007) definierar Ständiga förbättringar som  
 

“När alla i en organisation kontinuerligt arbetar tillsammans för att förbättra processer 
och minska problem för att förbättra den totala prestandan för kunden” 

 
Ständiga förbättringar kan också anses ingå i flera olika kvalitetskoncept såsom TPM, 5S 
och Six Sigma enligt bland annat Rijnders & Boer (2004) och Bhuiyan & Baghel (2005). 
På senare tid har även krossprodukter av dessa blivit populära där två koncept blandas 
för att täcka upp varandras svagheter. Det mest kända av dessa är Lean Six Sigma 
(Bhuiyan & Baghel, 2005).  
 
Vi har försökt att definiera Ständiga förbättringar något snävare av framförallt två 
anledningar. Dels för att kunna särskilja arbetet med Ständiga förbättringar från 

                                                        
2 Inkrementella förbättringar betyder förbättringar av typen “do what we already do better” i motsats till 
stora radikala förändringar. 
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sporadiskt förbättringsarbete i en organisation där Ständiga förbättringar inte 
förankrats. Den andra anledningen är för att kunna skilja på förbättringsarbete som per 
automatik ingår i företaget vid anammande av andra förbättringskoncept. Vi har svårt 
att tänka oss att ett företag som säger sig jobba med offensiv kvalitetsutveckling inte 
skulle anse sig jobba med Ständiga förbättringar (en av hörnstenarna) även om 
verkligheten pekade åt ett annat håll. 
 
Vi anser att företagen måste ha både tydliga roller, systematik, förankring, uppföljning 
samt en insikt om långsiktighet. Med tydliga roller menar vi att företagets 
nyckelpersoner vet vad som förväntas av dem, de har klara mål, mätbara nyckeltal och 
befogenheter. Med systematik avser vi tydliga arbetssätt och kommunikationsvägar, 
feedback, strukturerade och regelbundna möten etcetera. I förankring ingår att 
organisationen, eller majoriteten av medarbetarna, har kommit till insikt med nyttan av 
Ständiga förbättringar, att de ser arbetsmodellen som ett verktyg för att förbättra istället 
för ett till arbetsmoment. Förankring innefattas också av en kultur där förändring ses 
som en naturligt och nödvändig process för att utveckla organisationen. I uppföljning 
ligger förmedling ”best practice” och resultat, exempelvis visuellt, samt uppföljning av 
utbildningar, projekt etc. I allt arbete med Ständiga förbättringar bör det finnas ett fokus 
på långsiktighet, en insikt om att medarbetaren är företagets resurser, och att 
medarbetarna är medvetna om detta. En misstanke om att kunna förbättra bort sig 
själva ska inte existera.  
 
Vi definierar Ständiga förbättringar som  
 
att med hjälp av tydliga roller, systematik, förankring och uppföljning lösa problem i små 

steg med hög frekvens som på lång sikt leder till en förbättrad verksamhet. 
 
Inom Ständiga förbättringar kan två olika typer av förbättringar urskiljas. Dels “gör det 
vi gör fast bättre” och dels de mer radikala och drastiska åtgärderna “gör det vi gör fast 
annorlunda”, som i sin tur åter igen leder till “gör det vi gör fast bättre” förbättringar 
(Day & Shoemaker, 2000). Bergman och Klefsjö (2007) menar att både Kaizen och 
innovationer är en del av Ständiga förbättringar, men att konceptet Kaizen oftast blivit 
förknippat med endast fokus på små förbättringar. Exempel på Ständiga förbättringar 
med de båda typerna av förbättringar illustreras i figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Företagets utvecklingsmönster vid innovation och Kaizen (Krüger, 
1996) 
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Kärnan i arbetet med Ständiga förbättringar ligger inte i stora enstaka genombrott, utan 
är mer en kultur där förändringar är en del av vardagen, eller som Bessant, Caffyn & 
Gallagher (2001)  uttrycker det, “the way we do things around here”. Där många små 
förbättringar sammanlagt leder till stora förbättringar och där stora förändringar inte 
behöver förknippas med något negativt. Att arbeta med Ständiga förbättringar gör enligt 
(Berger, 1999) organisationen redo för förändringar i allmänhet samt är ett naturligt 
sätt att utveckla sig. 
 
Att genomföra de organisationsförändringar som krävs för att Ständiga förbättringar ska 
ge resultat är ingen enkel uppgift utan en komplex väv av många skilda aspekter av både 
arbetssätt, nya tankebanor och kulturförändringar. Det kräver mobilisering och en hög 
grad av deltagande som både kan vara ovant, och för många företag, upplevas som 
riskfyllt. Vanliga orsaker till motstånd kan till exempel vara rädsla för icke 
kontrollerbara händelser, förväntningar om kortsiktiga vinster (som inte uppfylls), att 
medarbetarna saknar tilltro till sin egen kreativitet, att medarbetarna inte ser den 
personliga nyttan med mera ((Bessant 2003), (Nilsson, 2005), (Rubenowitz, 2004)). 

4.1.1 Ständiga förbättringar i olika nivåer 
Forskning gjord av Imai (1997) visar att Ständiga förbättringar kan ske på tre olika plan 
inom organisationen; på ledningsnivå, gruppnivå och på individnivå. På ledningsnivån 
samarbetar ledning och yrkeskunniga medarbetare mot mål som fokuserar på olika 
system och procedurer. Tidsbegränsningen är så länge som projektet varar, och 
resulterar i nya system och förbättrade resurser. Dock krävs ofta en mindre investering 
för att genomföra besluten. Arbetet med förbättringar på ledningsnivå leder oftast enligt 
Imai (1997) till en positiv injektion vad gäller förbättrade ledningsinsatser. 
 
På gruppnivå fokuserar Ständiga förbättringar mer på problemlösning på ett bredare 
plan. Här involveras medlemmar i olika förbättringsgrupper som jobbar mot uppsatta 
mål inom samma område som medlemmarna verkar inom. Genom att inte bara 
identifiera olika problem, utan även identifiera orsakerna, analysera dessa, vidta 
motåtgärder samt att införa nya lösningar bidrar detta till förbättrade arbetsprocedurer 
och kontinuerliga revisioner av arbetsnormer. Verksamheten bedrivs ofta i 
kvalitetscirklar och framgångar kan leda till större delaktighet bland de anställda och 
förbättrad arbetsmoral (Imai, 1997). 
 
På individnivå handlar Ständiga förbättringar om förbättringar på en mikroskala, till 
exempel på gräsrotsnivå och i det dagliga arbetet. Små förbättringar innefattar var och 
en i organisationen och kan ske när som helst och hur många gånger som helst. Bara 
genom att använda sig av sunt förnuft kan även här leda till en förbättrad arbetsmoral, 
men även större medvetenhet när det gäller Ständiga förbättringar och en enorm 
självutveckling i det dagliga arbetet (Imai, 1997). En lyckad implementering på samtliga 
av dessa tre plan är enligt Imai nödvändig för att skörda maximala framgångar inom 
Ständiga förbättringar. 

4.1.2 Visualisering av de olika nivåerna 
Bessant (2001) som betonar vikten av att alla organisationer är olika och bör därför 
anpassa Ständiga förbättringar till just sitt företag. Det finns inget "bästa" sätt som kan 
appliceras på alla organisationer utan företag måste välja sitt egna angreppssätt. Han 
beskriver detta med att jämföra olika angreppssätt med fordon. För ett företag passar 
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det kanske bättre med förbättringscyklar, i ett annat företag passar en förbättringsbil 
bäst, ett tredje en stor förbättringsbuss medan i det fjärde passar en blandning av 
förbättringscyklar och förbättringsbuss bäst. Nedan följer en snabb översikt över 
liknelsen med fordon. 
 
Förbättringsbussar manövreras av ledningen, försöker engagera hela företaget, har ofta 
tidsintervall på flera år, har stora inverkan på organisationen och kräver mycket 
resurser. Förbättringsbilar involverar 4-10 personer, är tvärfunktionella, har ett 
tidsintervall på månader, varierande inverkan, kräver mer resurser än lättare fordon 
men inte lika mycket som de tyngre. Detta är den vanligaste typen av fordon och brukar 
benämnas som förbättringsgrupper, kvalitetscirklar och liknande. Förbättringscyklar 
används oftast av individer, fokuserar på lokala arbetsplatsförbättringar, opererar på 
korta tidsintervall, har oftast relativt liten ekonomisk inverkan (men bidrar till andra 
fördelar) och kräver liten eller inga resurser. 

4.2 Verktyg för Ständiga förbättringar 
Oavsett vilket verktyg eller metod man använder sig av betonar författare vikten av 
utbildning (Bessant (2001), Sörqvist (2004), Robinson & Schroeder (2004), Söderström 
(2010)). Utbildningsbehovet har traditionellt sett underskattas för både medarbetare 
och chefer enligt Sörqvist (2004). Finns det möjlighet rekommenderar Sörqvist att man 
utbildar de högre cheferna först, så att de dels ser nyttan med Ständiga förbättringar och 
dels kan vara ett stöd för sina anställda. 

4.2.1 5S 
5S har sin härkomst från grundidéerna i japansk 
produktion och är en enkel metod att komma igång med 
Ständiga förbättringar, då den är enkel, kräver inte 
mycket kunskap, är lokalt förankrad och ger snabbt 
synliga resultat (Imai, 1997). Meningen med metoden är 
att skapa ordning och reda i fabriken, men har allt mer 
börjat bli ett krav i organisationens samtliga delar 
(Sörqvist, 2004). De fem S:en är japanska och översätts i 
figur 7 till engelska och svenska. 
 
Ljungström (2005) anser att 5S framgångsrikt kan 
användas vid uppstarten av Ständiga förbättringar. Han 
betonar också vikten av en diskussionsledare för att 
optimera arbetet vid uppstarten. Diskussionsledarens roll 
är att utöver det praktiska även främja en förändring av 
beteende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Översättning av 5S till olika 
språk  



 

Figur 8. Mall för Ishikawadiagram 

 

4.2.2 De sju kvalitetsverktygen
I de sju ursprungliga kvalitetsverktygen ingår Ishika
Histogram, Stratifiering, Datainsamling, 
& Klefsjö, 2007). Av den litter
kvalitetsverktygen brukar Ishikawadiagram
8. 
 

Ett Ishikawadiagram (fiskbensdiagram) är en grafisk metod för att förklara ett orsak
verkan-samband mellan ett antal olika faktorer. Ishikawadiagrammet passar bäst till 
problem som har många olika orsaker på en generel
som har stort nedbrytningsdjup
är en annan benämning på Ishikawadiagram, 
har god förståelse för problemområdet samt att de u
samarbetsförmåga (Bergman & Klefsjö, 2007)
förslagsvis på ett stort pappersark eller en whiteboardtavla för att f
som möjligt (Sörqvist, 2004)

4.2.3 Checklistor 
Checklistor är ett relativt enkelt sätt att kontrollera 
Ständiga förbättringar. De finns i ett flertal olika utförande och omfattning
exempel Sörqvist (2004) eller Bessant (2003)
 
Ett annat exempel är metoden Poka
Shigeo Shingo tog fram på 1960
proofing på engelska. Synsättet går ut på att eliminera orsakerna till fel, eller, om detta 
är omöjligt, hitta en enkel och billig inspektion av varje objekt för att fastställa att 
objektet uppnår en specifik kvalitetsnivå u
använda sig av en checklista, för att öka standardiseringen av arbetssättet. 
1999) 
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Av den litteratur som berör Ständiga förbättringar och de sju 
brukar Ishikawadiagrammet vara det populäraste verktyget, se figur 

 
shikawadiagram (fiskbensdiagram) är en grafisk metod för att förklara ett orsak

samband mellan ett antal olika faktorer. Ishikawadiagrammet passar bäst till 
problem som har många olika orsaker på en generell nivå, men har svårare för problem 
som har stort nedbrytningsdjup. För att lyckas bra med ett orsak-verkan
är en annan benämning på Ishikawadiagram, krävs det att gruppen på minst 4 personer 
har god förståelse för problemområdet samt att de utvalda i gruppen har en bra 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Framtagningen av diagrammet görs 
förslagsvis på ett stort pappersark eller en whiteboardtavla för att f

(Sörqvist, 2004). 

Checklistor är ett relativt enkelt sätt att kontrollera och följa upp sitt arbete med 
. De finns i ett flertal olika utförande och omfattning

(2004) eller Bessant (2003). 

är metoden Poka-Yoke, som Toyota och närmare bestämt
Shigeo Shingo tog fram på 1960-talet. Poka-Yoke är japanska och betyder mistake
proofing på engelska. Synsättet går ut på att eliminera orsakerna till fel, eller, om detta 

n enkel och billig inspektion av varje objekt för att fastställa att 
pnår en specifik kvalitetsnivå utan defekter. Detta arbetssätt kan med fördel 

använda sig av en checklista, för att öka standardiseringen av arbetssättet. 
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4.3 Hjälpmedel  
Utöver ovanstående verktyg kan företag också använda sig av nedanstående hjälpmedel. 
Dessa är inte lika konkreta som verktygen utan dess syfte är mer för att stödja arbetet 
med Ständiga förbättringar. 

4.3.1 Visualisering 
“En bild säger mer än 1000 ord”. Talesättet är allmänt känt och stämmer även in på 
arbetssättet inom Ständiga förbättringar. Genom att visualisera exempelvis företagets 
mål, resultat och planering med hjälp av whiteboardtavlor, skärmar, intranät och 
företagstidning, kan organisationen hjälpa dess anställda att beskriva och förstå ibland 
abstrakta organisatoriska och administrativa problem under vilka man arbetar. Detta 
kan leda till större förståelse och delaktighet bland de anställda, som på så sätt främjar 
arbetet med Ständiga förbättringar. 

4.3.2 Förslagsverksamhet 
År 1880 satte den skotska skeppsbyggaren William Denny upp det första exemplaret av 
vad som skulle bli den största metoden för att tillvarata på medarbetares idéer. 
Exemplaret var en förslagslåda och det underliga i hela historien, enligt Robinson & 
Schroeder (2004), är att förslagslådor inte fungerar.  
 
Generellt skiljer man på passiv och aktiv insamling, där passiv är av typen förslagslåda 
där medarbetaren på eget initiativ förväntas lämna in förslag. Aktiv insamling är när 
man vänder sig till medarbetaren direkt och frågar efter information. Oberoende vilken 
metod man väljer är det enligt Sörqvist en god idé att eftersträva enkelhet och undvika 
krångliga regler och rutiner. 
 
När organisationer blir mer komplexa övergår de flesta till ett mer systematiskt 
förslagssystem, exempelvis System C2™. Söderström (2010) menar att ett IT-stöd 
hjälper till att överblicka förbättringsarbetet men att utbildningen i nya system oftast är 
bristfälliga. I sådana fall fungerar inte IT-stödet som det är tänkt, då nyttan i systemet 
bara uppstår om människor använder det (Söderström, 2010). För att förslagssystem, i 
synnerhet passiva, ska fungera behövs det enligt Sörqvist att ledning och chefer på lägre 
nivåer visar ett aktivt intresse och engagemang. Detta för att förebygga att förbättringar 
inte lämnas för att medarbetaren inte vill lämna förslag på grund av osäkerhet kring 
idéns värde, eller rent språkliga problem (dyslexi eller nybörjare på svenska). Det är av 
yttersta vikt enligt Nilson (1997) att de som lämnar in förslag snabbt får feedback så att 
personen vet att någon bryr sig om deras idéer. 

4.3.3 Belöningssystem 
Tvärtom vad man kan tro så är många författare skeptiska till att använda sig av 
ekonomiska belöningssystem ( (Robinson & Schroeder, 2004), (Sörqvist, 2004), 
(Bessant, Caffyn & Gallagher, 2001)). Vid första anblicken kan det tyckas vara ett rimligt 
incitament för att höja antalet idéer. Frågor som vad ska man belöna, vilka ska man 
belöna och hur man ska belöna har dock visat sig svåra att svara på (Bessant, 2003). Om 
endast den som får idén belönas finns en risk att till exempel de som utreder eller 
implementerar idén inte bryr sig, varför ska han/hon arbeta extra för att någon annan 
ska bli belönad (Robinson & Schroeder, 2004). Och än viktigare så har det enligt 
författarna visat sig att belöningar oftast leder till individuellt tänkande, 
misstänksamhet och att både ledning och anställda motarbetar varandra (Bessant, 
2003), (Robinson & Schroeder, 2004). 
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Robinson & Schroeder (2004) anser inte att det är fel att använda sig av ekonomiska 
belöningar, men att man bör tänka över noggrant hur det ska göras. Författarna 
poängterar också att det oftast inte behövs ekonomiska incitament, den bästa 
belöningen är att idén genomförs och att upphovsmakaren till idén uppmärksammas 
och uppskattas för sitt arbete. Använder sig organisationen av ekonomiska belöningar 
bör den enligt Robinson & Schroeder (2004) följa tre principer för att få en positiv 
effekt. 
 
1) Belöningen bör vara baserad på ett mått över en samlad och bred påverkan av allas 
idéer. 
2) Förmånerna bör tilldelas alla anställda, likvärdigt och oberoende avdelning, i 
överensstämmelse med transparenta och publicerade regler. 
3) Förslagssystemet och dess belöningssystem bör vara integrerade med hur företaget 
styrs. 
 
Gemensamt för framgångsrika belöningssystem är att de inte fokuserar på att få 
medarbetare att arbeta hårdare, utan snarare strategier för att få medarbetarna att 
jobba smartare. 

4.4 Hur implementeras Ständiga förbättringar 
Det tycks inte finnas ett universellt recept på hur Ständiga förbättringar ska 
implementeras för bästa möjliga resultat. Många författare ((Bessant, Caffyn & 
Gallagher, 2001), (Nilsson, 2005), (Sörqvist, 2004), (Prado Prado, 1998) m.fl.) menar att 
mycket handlar om en kulturell förändring. Enligt Amundsen (2003) är det också vanligt 
att organisationer går in fullhjärtat i en förändringsprocess, men efter ett tag minskar 
engagemanget för att tillslut rinna ut i sanden. 
  
För att underlätta en implementering av Ständiga förbättringar har Bessant (2003) delat 
in processen i flera olika arbetsfaser, se tabell 2. Faserna och punkterna är en 
sammanfattning av olika nivåer som företag går igenom inom Ständiga förbättringar. 
Tabellen kan användas som en mental karta där den beskriver företagets nuvarande 
position och nästa delmål.  
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Tabell 2. Fri översättning av Bessants 5 nivåer, orginaltabellen återfinns bland annat i Bessant (2003).  
 

 
 
Då examensarbetet fokuserar på att hjälpa företag med uppstarten av Ständiga 
förbättringar relaterar detta framförallt till nivå ett och två i Bessant (2003) indelning.  

4.4.1 Olika metoder för att införa Ständiga förbättringar 
Sörqvist (2004) beskriver tre vanliga tillvägagångssätt vid införande av 
förbättringsprogram, dessa är totalt införande, stegvis införande och implementering 
under befintliga koncept. Totalt införande var typiskt för stora amerikanska företag vid 
implementering av Sex Sigma. Konceptet lanseras på bred front med “kick-offer”, 
propaganda och stora utbildningsinsatser. Ledningen lägger ner mycket tid på att sälja 
konceptet inom organisationen. Detta leder ofta till stor synlighet och hög tilltro till att 
organisationen menar allvar med förändringsprocessen. Betydande resultat kan oftast 
snabbt erhållas tack vare den betydande satsningen. Detta är enligt Sörqvist ett riskabelt 
tillvägagångssätt där allt satsas på ett kort och skulle det misslyckas kan det vara mycket 
svårt att reparera. Förfarandet kräver mycket tid och engagemang från ledningen och 
skulle inte ledningen vara djupt engagerad i förbättringsinitiativet risker allt att stjälpas. 
 
Stegvis införande är när företag börjar med att införa konceptet i en del av 
organisationen i en försöksfas som sedan successivt utökas. Fördelar med denna typ är 
att mindre resurser och ledningsstöd behövs vilket i sin tur leder till att det krävs 
mindre planering och resurser. I och med att uppstarten är lättare är risken större att 
planeringsfasen förbises samt att förbättringsarbetet läggs på utöver det befintliga 
arbetet. Detta leder till en ökad risk för tids- och resurskonflikter, det vill säga 
inblandade personer förväntas utföra nya sysslor vid sidan av tidigare uppgifter utan att 
mer tid eller resurser skjuts till. Risken är även större att medarbetarna upplever 
ledningens engagemang som lägre då de inte agerar lika tydligt som vid ett totalt 
införande. 



19 
 

Sörqvist tredje tillvägagångssätt är implementering under befintliga koncept används 
med fördel om organisationen redan har ett starkt och etablerat koncept inom kvalitets- 
och verksamhetsutveckling. Fördelen är att den struktur som redan byggts upp kan 
användas vid införandet. Risken är att koncepten kan vara motstridiga eller att 
övergången blir allt för otydlig.  
 
Rijander & Boer (2004) i sin tur identifierade fyra olika typer av angreppssätt när 
organisationer implementerar Ständiga förbättringar. Studien bygger på intervjuer i 
efterhand och frågeformulär av 26 företag som haft som avsikt att implementera 
Ständiga förbättringar. Dessa fyra typer gavs namnen (egen översättning) 
 

1) Övningsutövaren 
2) Sprintern 
3) Novisen 
4) Den envise 

 
Övningsutövaren karaktäriseras av att stor del implementeringen utgörs av utbildning 
och träning av olika metoder. De använder sig av externa experter men rollen övertas 
sedan av interna anställda. Ingen struktur av Ständiga förbättringar skapas utan 
organisationen förlitar sig på att de utlärda metoderna ska ge resultat. Denna typ är bäst 
på att “låsa upp” de anställda, det vill säga få dem att gå ifrån invanda mönster och 
rutiner. Företagen hade dock problem med att få igång Ständiga förbättringar utanför 
utbildningslokalen 
 
Sprintern karaktäriseras av en tilltro på tydliga koncept och implementerar Ständiga 
förbättringar som ett projekt. Under projektets gång lägger de ner mycket fokus och 
ansträngning på konceptet som ska implementeras men frikopplar dessa mer eller 
mindre mot tidigare koncept. De lägger ner mindre tid på utbildning men stödjer och 
guidar organisationen mer i det dagliga arbetet.  
 
Novisen är relativt oerfarna vad gäller implementering av liknande koncept. De flesta 
startar implementeringen på arbetsgolvet först och arbetet initieras av 
kvalitetsansvarig. Till skillnad från Sprinten väljer novisen ett flexiblare koncept och 
försöker kombinera detta med redan existerande idéer i företaget. Novisen är 
resultatorienterad och mellancheferna bestämmer det mesta angående Ständiga 
förbättringar. De använder sällan konsulthjälp utifrån utan förlitar sig på egen 
(bristande) kunskap. Budskapet av Ständiga förbättringar har svårt att spridas i 
organisationen. 
 
Den envise är inte nödvändigtvis bättre på implementeringen än sprintern, men de ger 
det mer tid och är mer benägna att koppla samman de med andra tidigare koncept. 
Många företag har en lång historia av liknande koncept och försöker anpassa koncepten 
mer efter företagets förutsättningar. Även de envisa har svårt att skapa en omfattande 
och rutinmässig angreppssätt till Ständiga förbättringar, i själva verket ansåg studiens 
författare att inget företag i denna grupp lyckats uppnå detta. 
 
Studien visar inte på att någon av typerna skulle vara märkbart bättre än den andra, 
utan inomgruppsvariationen hos varje typ överstiger mellangruppsvariationen. Det vill 
säga, inom varje typ finns det både bra och dåliga exempel på företag som lyckats vid 
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implementeringen. Studiens författare tycker sig dock kunna urskilja en något högre 
grad av genomslag bland de koncept där det fanns tydliga verktyg och metoder kopplade 
till konceptet. 

4.4.2 Införandet av Ständiga förbättringar i Sverige 
Sörqvist (2004) tar även upp fyra punkter som han anser att organisationer med en 
svensk kultur bör ägna extra noggrannhet åt vid implementering av förbättringskoncept. 
Han betonar vikten av att anpassa Ständiga förbättringar till den kultur man avser att 
implementera den i, lite mer om detta i avsnittet implementeringsproblematik i Sverige. 
 
1: Styrning 
Många av förbättringskoncepten bygger på “top-down” baserad styrning. Använder man 
sig av en sådan styrning i Sverige krävs än mer förankring och förståelse på lokal nivå 
för att människor ska acceptera och anstränga sig för att nå uppsatta mål. 
 
2: Uppföljning 
Svenska organisationer och chefer är generellt sett dåliga på att följa upp och ställa krav. 
Mycket planeras men få saker avslutas. Detta är således än viktigare att uppföljningen 
systematiseras i ett svenskt förbättringsprogrammen för att minska risken att 
framgångar inte blir sedda. 
 
3: Verifiering och visualisering 
Det är inte vanligt att man lyfter fram, berömmer och tillåter sig vara stolt över goda 
resultat i svensk kultur. Detta bör således vara något som bör systematiseras i ett 
svenskt förbättringsprogram för att minimera risken att framgångar inte syns. 
 
4: Språkbruk och terminologi. 
Då de flesta koncept är hämtade från Amerika eller Japan härrör också mycket av 
språket därifrån. Detta kan utgöra ett hinder i vissa verksamheter då det skapar onödiga 
svårigheter och missförstånd. Varför krångla till det med japanska uttryck som skapades 
för att vara lättförståeligt i Japan men som är oförståeligt för en svensk? 

4.5 Nyckelfaktorer 
De flesta författare är snarlika i både sina rekommendationer och sina varningars 
fingrar. Detta är kanske inte helt oväntat då många av nyckelfaktorerna är angivna på ett 
relativt högt plan och svåra att argumentera emot. Det finns svårigheter med att bryta 
ner nyckelfaktorerna till konkreta metoder och rutinmässiga dagliga arbetssätt för 
organisationen. Framgångsfaktorerna är viktiga att inse och fundera över vid en 
implementering. 
 
Vi har valt att presentera Sörqvists (2004) fem nyckelfaktorer för en lyckad 
implementering och understödja dessa med andra författare. Sörqvist nyckelfaktorer är 
på ett relativt övergripande plan och vi har inte funnit någon författare som har haft 
skilda meningar om dessa. Därefter följer en studie där man försökt bryta ner 
nyckelfaktorerna till mer konkreta tips och metoder. 
 
1: Ledningens övertygelse och engagemang och att dessa avsätter tid och resurser. 
Den viktigaste framgångsfaktorn enligt många författare ( (Imai, 1997), (Bergman & 
Klefsjö, 2007), (Bessant ,2003), (Sörqvist, 2004)) och har varit känt sedan länge. Redan 
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Joseph Juran (1951) konstaterade att om inte ledningen har en mental bild av ständiga 
förbättringar kommer det förmodligen inte finnas någon i resten av organisationen 
heller. 
 
Det är också ledningen som sitter med de finansiella musklerna, och det kan vara svårt 
att genomföra förändringar om de inte får kosta något. 
 
2: Medarbetarnas inställning, tidig förankring och rätt personer involverade. 
För att få med sig medarbetare är det viktigt att på ett tidigt stadium förankra konceptet 
hos alla i organisationen. Till detta kan man ha stor hjälp utav så kallade eldsjälar och 
det gäller att ta tillvara på deras engagemang ((Sörqvist ,2004), (Bessant, 2003)). Røvik 
(2008) menar att mellanchefer ofta glöms bort i förankringsprocessen och ofta får 
konceptet lastat över sig utav ledningen utan direktiv eller målsättning. Risken med 
detta är att mellancheferna ignorerar eller till och med kan motarbeta förändringen. 
 
Rubenowitz (2004) anser att det är viktigt att på ett tidigt stadium engagera 
medarbetarna i förändringsprocessen, detta för att vinna deras acceptans. Han anser att 
en organisationsutveckling, så som Ständiga förbättringar, som initieras och drivs av 
andra än de direkt berörda aldrig blir beständig om det inte finns en genuin vilja att 
medverka och känna ansvar för förändringen. 
 
3: Externt stöd kan undvika fallgropar och agera coachstöd. 
Zeuthen, Bentsen & Morsing (1997) har genom forskning visat att externt stöd, 
exempelvis konsulter, kan bidra till att företaget snabbt uppnår resultat, men 
forskningen visade även att så fort konsulterna lämnar företagen, har antalet aktiviteter 
visat sig minska drastis (Brulin & Nilsson, 1997)kt. Det gäller därför att förankra och 
standardisera arbetssätten då den externa hjälpen är på plats, för att sedan arbeta 
vidare med dem i den vardagliga verksamheten. Vidare kan extern hjälp agera coachstöd 
åt ledning och förbättringsledare under implementeringsfasen, genom att bidra med 
värdefulla erfarenheter och kunskap inom det aktuella området.  
 
4: Välutformat och ambitiöst utbildningsprogram. 
Samtliga roller i förbättringsarbetet behöver förstå och tillägna sig kunskaper, 
utbildningen bör kombinera med praktiska tillämpningar av den teori man lär.  
 
Rubenowitz (2004) menar också att utbildning kan minska den osäkerhet som naturligt 
uppkommer vid ovana förändringsprocesser och leda till minskat motstånd och högre 
engagemang. Han betonar också att få förändringar i en arbetsorganisation blivit 
lyckade utan välplanerade utbildningsinsatser. 
 
5: Välutförda och taktiska projekt initialt med god uppföljning. 
De försöksprojekt man väljer bör väljas så att risken för att misslyckas är liten. 
Uppföljning och spridning i organisationen bör ges mycket hög prioritet.  
 
Utöver Sörqvist fem punkter skulle vi vilja lägga till vikten av relevanta, mätbara, tydliga 
och förankrade mål. Utan mål finns inget att jobba för eller att mäta emot vilket gör att 
mätningar tappar lite utav sin mening (undantag gränsvärdesmätningar etc.). Utan 
mätningar försvinner en viktig punkt att visualisera och samt att det blir svårare att 
koppla ihop sitt dagliga arbete med organisationens svängningar. För att hitta mål som 
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är rimliga och förankringsbara anser vi det viktigt att man genomför en grundlig 
nulägesanalys. 

4.5.1 Nedbrytning av nyckelfaktorer 
Kaye & Anderson (1999) intervjuade i sin studie 18 företag som arbetat proaktivt med 
Ständiga förbättringar. Studien resulterade i att följande tio nyckelfaktorer för ett 
beständigt arbete med Ständiga förbättringar identifierades. Dessa tio nyckelfaktorer 
backas upp av flertalet punkter inom varje område. Nedan följer en kort sammanfattning 
av dessa punkter efter varje nyckelfaktor. 
 
1: Ledningens ledarskap, dess tillgänglighet mot personalen och erkännande av 
förbättringar. 
Ledningen bör sätta upp passande mål och visioner som kommuniceras ner till 
medarbetarna. Målen ska kopplas till lämpliga mätresultat som i sin tur är kopplade till 
personer eller roller. Ledningen i sig demonstrerar sin tilltro till Ständiga förbättringar 
genom nära samarbete och kommunikation med medarbetare samt att se till att förslag 
genomförs. 
 
2: Ledarskap bland alla chefer. 
Insikten om Ständiga förbättringar bör höjas bland alla chefer och utbildning relaterade 
till roller inom kvalitet och Ständiga förbättringar tillhandahållas där den behövs. Alla 
chefer bör vara medvetna om organisationens strategi samt ha relevanta mätbara mål 
kopplade till sig och sina team. 
 
3: Fokus på kunder och andra intressenter. 
Alla intressenters (kunder, anställda, leverantörer, aktieägare etc.) förväntningar bör 
identifieras och hållas uppdaterade i en cirkulär process. Intressenternas förväntningar 
bör vara sammankopplade till ledningens mål och visioner. 
 
4: Integrering av Ständiga förbättringsaktiviteter i det dagliga arbetet. 
Strategiska mål och syften bör användas för att identifiera och prioritera Ständiga 
förbättringsaktiviteter genom både olika nivåer och funktionella gränser. 
 
5: Utveckling av en kultur av Ständiga förbättringar och kommunikation. 
Medarbetarnas insikt kring kvalitet och Ständiga förbättringar bör höjas (introduktion 
och efterföljande utbildning vid behov) och hur dessa aspekter är sammankopplade med 
organisationens mål och visioner. Ledare bör hela tiden förstärka kulturen genom att 
kontrollera och höja insikten och förståelsen av Ständiga förbättringar hos 
medarbetarna. Effektiva kommunikationsvägar bör också etableras så att 
informationsflödet går åt alla riktningar i organisationsstrukturen (top-down, bottom-
up och vertikalt).  
 
6: Fokus på medarbetarna. 
Ledningen bör uppmuntra personal att aktivt delta och identifiera förbättringar, de ska 
också aktivt efterfråga idéer och förbättringar från personalen. Potentiella ”barriärer” 
och hinder ska identifieras och elimineras för att stödja samarbete och lagarbete. 
Exempel på barriärer kan vara hierarkiska, funktionella, geografiska eller 
personanknutna. 
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7: Fokus på processer och konstruktiv användning av utvärderingstekniker. 
Alla viktiga affärsprocesser bör dokumenteras med hjälp av exempelvis flödesscheman 
och innehålla bland annat ägare, aktiviteter, mätbara resultat, återkopplingsscheman. 
Processerna bör revideras återkommande så att de passar organisationens mål och 
visioner, alla icke värdeskapande processer ska elimineras. 
 
8: Kvalitetsledningssystem. 
Kvalitetsledningssystemet bör hållas så enkelt som möjligt och undvika onödig 
byråkrati, alltför komplicerade förfarande och onödigt mycket pappersarbete. Det bör 
vara flexibelt och passande för organisationens behov. 
 
9: Mätning och återkopplingssystem. 
Relevanta resultatindikatorer som är relaterade till kritiska nyckelfaktorer inom alla 
nivåer bör identifieras. Regelbundna mätningar ska göras mot dessa och förmedlas till 
hela organisationen för att motivera fortsatta förbättringar. Man bör undvika att bara 
fokusera på finansiella mått. 
 
10: Den lärande organisationen. 
Regelbundna genomgångar bör hållas för såväl ledning som personal för att dela med sig 
av erfarenheter och framsteg i olika projekt. Resultatet av utbildning och andra 
utvecklingserfarenheter bör utvärderas och återkopplas. Organisations och individuell 
inlärning bör aktivt främjas. 

4.6 Varför misslyckas implementeringar? 
Bessant (2003) anser inte är det är koncepten i sig som är svåra, utan själva 
implementeringen. Svårigheter med att förändra en organisation där alla är engagerade 
och lämnar idéer och förslag kan till viss del förklaras rent historiskt. Företagen har 
länge varit hierarkiskt styrda där chefer säger vad som ska göras och arbetarnas uppgift 
är endast att utföra (Brulin & Nilsson, 1997). Även idag äger vissa positioner i företaget 
mer eller mindre “rätten” att hitta på förbättringar, såsom forskningsavdelningen och 
kvalitetsavdelningen för att nämna några (Brulin & Nilsson, 1997). Nilsson (1999) anser 
att detta fortfarande är aktuellt på grund utav den kvalitetsmetodik som växte fram 
under 80-talet i västvärlden med bland annat statistisk processtyrning, där endast ett 
fåtal hade kompetensen att medverka. Detta synsätt började förändras i västvärlden 
under 90-talet i till stor del på grund av den japanska ledarstilen. Västvärlden märkte 
under 80-talet att Toyota var mycket effektivare och hade lägre andel fel i produktionen 
(Sandkull & Johansson, 2000). Skillnaden berodde inte på de olika 
produktionssystemen, som var relativt snarlika, utan samspelet mellan ledning och 
medarbetare (Sandkull & Johansson, 2000). Toyota hade skapat en kultur där alla 
medarbetare uppmuntrades till idéer och förslag på hur arbetet kunde förbättras, 
exempelvis fick Toyota in 2 miljoner förbättringsförslag per år i slutet av 1980-talet 
(Bessant, 2003). Under 90-talet blev Lean Production (inspirerat av Toyota Production 
System) och Ständiga förbättringar populärt i västvärldens organisationer, men tyvärr 
med många mer eller mindre misslyckade implementeringar där arbetet lades ner efter 
några år (Jørgensen, Boer, & Gertsen, 2003). Det är viktigt att komma ihåg att man inte 
bör se Ständiga förbättringar som en quick fix (Nilsson, 1999) och att alla organisationer 
är olika. Toyota har jobbat med Ständiga förbättringar sedan 1940-talet, men 
fortfarande begås till synes enkla misstag som kostar företaget miljonbelopp (TT, 2011). 
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4.7 Fallgropar 
Røvik (2008) pekar på risken att de som är införstådda i Ständiga förbättringar inte 
inser hur lång tid de tog för dessa att ta till sig förståelsen, utan tar för givet att andra i 
organisationen kommer ta till sig synsättet snabbt. Detta kan leda till att man 
underskattar både utbildningsbehov och medarbetarnas engagemang och vilja. 
 
Vi kommer även här använda oss av Sörqvist (2004) och vad han anser är de största 
fallgroparna. Dessa kommer underbyggas av andra författares ståndpunkter. I många 
fall är fallgroparna direkta motsatser till framgångsfaktorerna. 
 
Sörqvists lista av vanliga fallgropar 
1: Ledningen är inte tillräckligt engagerad och involverad. 
Sörqvists största fallgrop är hans motsats till den största framgångsfaktorn, vilket visar 
på hur stor betydelse denna punkt har. Både Imai (1997), Bergman & Klefsjö (2007) och 
Bessant (2003) är av samma åsikt, utan ledningens engagemang är det mycket svårt att 
arbeta effektivt med Ständiga förbättringar. 
 
2: Ledningen visar inte sin övertygelse. 
Sörqvists andra punkt handlar om vikten att ledningen lyckas visa och kommunicera sitt 
engagemang till resterande i organisationen, framförallt i det sätt de agerar. De Jager et. 
al. (2004) menar att en framgångsfaktor vid implementering var hur rapporteringen 
sköttes. Istället för att endast få skriftliga svar visade sig ledningen och bad om muntliga 
rapporter. Detta kommunicerade tydligt hur viktigt ledningen ansåg att Ständiga 
förbättringar var för organisationen och ansågs av författarna vara en viktig 
framgångsfaktor. 
 
3: Mellanchefer missas och blir motståndare. 
Sörqvist tredje fallgrop är att mellancheferna blir motståndare om de inte får tillräcklig 
information, utbildning och/eller tydliga roller vid uppstarten av Ständiga förbättringar.  
 
Robinson & Schroeder (2004) berättar om ett företag där mellancheferna motarbetade 
förbättringsförslag/åtgärder från golvet. Detta på grund av att de presumtiva 
besparingarna från förbättringar drogs av direkt från mellanchefernas budgetar. Detta 
oavsett hur stor besparingen sedan visade sig vara i verkligheten. Detta försvårade 
givetvis att hålla en redan snäv budget och resultat blev att mellancheferna sällan 
stöttade förslag. Detta kan exemplifiera hur mellanchefernas roll och befogenheter 
förbises i arbetet med Ständiga förbättringar. 
 
4: Behovet av resurser underskattas. 
Sörqvist menar att tidsmässiga, utbildningsmässiga och ekonomiska resurser ofta 
underskattas vid implementering av Ständiga förbättringar.  
 
5: Brist på motiverade drivkrafter. 
Här kanske det ekonomiska belöningssystemet bara ställer till oreda, eller att 
medarbetare ser Ständiga förbättringar som en risk att förbättra bort sig själva. 
 
Detta får även uppbackning i en artikel skriven av Jha, Michela & Noori (1996), där de 
menar att motiverande drivkrafter, så som belöningar, offentlig uppskattning och beröm 
från chefer, är en viktig del för att lyckas med Ständiga förbättringar. 
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6: Val av fel personer att driva förbättringsarbetet. 
Är inte personen som driver förbättringsarbetet övertygad om dess potential kommer 
de som ska drivas ha ännu svårare att se detta.  
 
Zeuthen, Bentsen & Morsing (1997) visade också i sin studie risken att projekt tenderar 
att misslyckas om externa konsulter försöker implementera färdiga koncept i små 
organisationer. Detta har enligt studiens författare sin grund i att konceptet inte blir 
förankrat i företagets arbetssätt och värderingar. 
 
7: Bristfällig eller allt för korta utbildningar. 
Syftet med utbildningar är dels att utveckla individernas kunskaper samt att påverka 
attityder och inställningar. Detta bör först göras på de högre nivåerna i företaget, så att 
man därifrån kan stötta och positivt påverka vad som sker på de lägre nivåerna. Detta 
utbildningsbehov är dock något som traditionellt har underskattats enligt Sörqvist 
(2004). Det får även stöd från bland annat Östberg (1999) som anser att utbildade 
medarbetare har lättare att komma på nya idéer till förbättringar. Ett företag med ett väl 
fungerande system för idéer men som inte utbildar sina anställda, kan få bristande 
resultat. 
 
8: Underskattning av förändringsmotståndets betydelse. 
En organisation som inte är van vid förändringar kommer heller inte vilja ändra på sig, 
detta är något man bör ta med i beräkningarna. 
 
Ogbonna & Wilkinson (2003) visar även i sin studie på risken att ledningen är positiva 
till en organisationsförändring, men att mellanchefer och medarbetare inte är 
övertygade, utan genomför förändringen mer med motiven att undvika negativa 
sanktioner (sist i ranking, repeteringsövningar, befodringsblockader etc.). 
 
9: Fel projekt, ofta allt för stora, väljs.  
I de inledande projekten vill man gärna visa på framgång hos konceptet, detta blir 
komplexare ju komplexare projekt som väljs. 
 
Östberg (1999) menar att många företag satsar på de stora radikala projekten, istället 
för att genomföra de små projekten som är lättare att genomföra. Detta kan leda till 
stora investeringar som inte nödvändigtvis leder till en förbättrad verksamhet. Detta 
kan vi se ett prov på från verkligheten i boken Bäst i världen av Ahlström (2011). Där 
trodde ledningen att en investering av den större modellen skulle hjälpa företaget till 
bättre lönsamhet. Det blev dock inte fallet utan företaget kämpade fortfarande med 
samma problem sedan tidigare. Kontentan av det hela är att det är engagemanget för 
förbättringar som är värdefullt för företaget, inte storleken på dem (Östberg, 1999). 
 
10: Förbättringsarbetet kopplas inte till verksamhetens strategier och mål. 
Bessant (2003) menar att om ledningen lyckas förmedla ner företagets mål och visioner 
är sannolikheten större att de upplevs som arbetsgruppens egna istället för någon 
annans ansvar. Målen kan även hjälpa förbättringsgrupper att identifiera och prioritera 
aktiviteter kring Ständiga förbättringar. Lyckas inte ledningen med att tydligt klargöra 
målen menar Bessant (2003) att risken ökar för att Ständiga förbättringar förbises.  
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11: Ingen kulturell anpassning sker. 
Många modeller och koncept härstammar från antingen Nordamerika eller Japan. 
Kulturen i dessa länder kan i mångt och mycket skilja sig drastiskt från den svenska 
kulturen och därmed ställa till med problem vid arbete med till exempel kvalitetscirklar 
och Sex Sigma (Sörqvist, 2004).  Skillnader mellan sektorer (exempelvis offentlig eller 
näringsliv) skiljer sig enligt Fryer, Antony & Gallagher (2007) mer åt än vad skillnader 
mellan länder tycks göra. När Ständiga förbättringar implementeras i små och 
medelstora företag menar Alstrup (2000) att konsulter måste kunna växla mellan två 
olika synsätt för att lyckas. Dels måste en förståelse för medbestämmande finnas, och 
dels måste konsulten ha en insikt i små och medelstora företags tekniska och 
organisatoriska förhållande. 

4.7.1 Implementeringsanpassning för Sverige 
Som nämnts tidigare så är arbetet med Ständiga förbättringar till stor del en kulturfråga. 
De flesta koncept är framtagna med antingen nordamerikanska eller japanska 
förebilder, vilka enligt Sörqvist torde skilja sig nämnvärt från den svenska och/eller 
nordiska kulturen. Både amerikanska och japanska organisationer är traditionellt sett 
väldigt hierarkiska. Jämfört med den svenska ledarstilen är en amerikansk ledare mer 
auktoritär. Den japanska organisationskulturen har präglats av plikttrogenhet, 
ödmjukhet och respekt medan i Sverige ord som öppen, rak och jämlik ligger närmare 
till hands. Amerikaner visar stolt upp sina resultat medan i Sverige gäller jantelagen 
(Sörqvist, 2004). 
 
Rubenowitz (2004) menar också att vi får fler och fler högutbildade med vilja och 
förmåga till eget ansvarstagande och självstyrning till de lägsta nivåerna i arbetslivet i 
Sverige. Även Nilsson (1999) menar att medarbetarna ute i verksamheten har mer 
ansvar än vad japanska medarbetare har. I Japan är förbättringsarbetet framförallt 
horisontellt, det vill säga man använder sig av arbetsrotation för att vidga 
medarbetarnas arbetsuppgifter, medan i Sverige istället försöker utvidga både 
horisontellt och vertikalt (Rubenowitz, 2004). Med horisontell utvidgning menas 
framförallt byte av arbetsuppgifter, oftast monotona mot andra monotona, på 
förmiddagen borrar man, på eftermiddagen svarvar man. Vertikal arbetsutvidgning kan 
exempelvis vara att arbetet växlar mellan planeringsarbete, underhållsarbete, 
maskininställning, programmering etc. 
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5. Intervjusammanfattningar 
I detta kapitel ges en kortfattad sammanfattning av de tre intervjuer som genomförts av 
författarna. Tanken är att ge läsaren en inblick i företagens förbättringsarbete från 
starten av Ständiga förbättringar till om hur det går till rent praktiskt i dagens 
förbättringsarbete. Efter varje intervjusammanfattning finns en tabell över de viktigaste 
punkterna. Tabellerna är baserade på de mindmaps som återfinns i bilaga 2, 3, 5, 6, 8 och 
9. 
 
Intervjuerna utfördes på de studerade företagen med respektive respondenter. Det av 
författarna framtagna frågebatteriet försöktes följas i kronologisk ordning med 
utgångspunkt i litteraturstudiens disposition. Fördelen med frågebatteriet var enligt 
författarna att frågor kunde hela tiden ställas inom det område som diskuterades. 
Istället för att hoppa mellan områden. Detta ledde till ett bättre flyt i intervjun som i sin 
tur ledde till större förståelse och överblick av företagens arbete med Ständiga 
förbättringar. 

5.1 Coca-Cola Enterprises Sverige AB 
År 1886 står apotekaren John Pemberton i sitt laboratorium och försöker hitta ett 
botemedel för huvudvärk. Misslyckade försök leder så småningom fram till en hink 
sockerlag, som tillsammans med kolsyrat vatten, blev början till drycken Coca-Cola. År 
1887 säljer John Pemberton rättigheterna till drycken till affärsmannen Asa G. Candler, 
som 1892 startar företaget The Coca-Cola Company. Redan år 1895 kan varje människa i 
USA köpa drycken Coca-Cola. Coca-Cola kom till Sverige 1953 och produktionen samt 
distribuering av drycken sköttes då av många olika bryggerier. Det var först i mitten av 
90-talet som Coca-Cola avslutade samarbetet med dessa och startade egen verksamhet i 
Sverige, nu under namnet Coca-Cola Enterprises Sverige AB (www.coca-cola.se). 
 
Idag ligger det svenska huvudkontoret i Haninge, där även tillverkningen sker. Coca-Cola 
Enterprises Sverige AB har 765 anställda och hade under bokslutsåret 2009 en 
omsättning på 2,8 miljarder kronor. Verksamheten består av framställning och 
distribution av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska 
(www.affarsdata.se, 2011). De mest kända produkterna är i dagsläget produktserierna 
Coca-Cola, Fanta och Sprite. 
 
På Coca-Cola fabriken i Jordbro utanför Stockholm träffade författarna Staffan Olsson 
som har arbetat inom Coca-Cola i 8 år och den position han har haft de senaste tre åren 
är Operation Excellence Manager. Tjänsten innebär att införa Coca-Colas version av Lean 
och Staffan jobbar specifikt med Supply Chain Management.  
 
Staffans syn på Ständiga förbättringar är att det är väldigt roligt att jobba med som 
individ. Det gäller även att utmana cheferna att tänka nytt, då det är cheferna som står 
för styrning och riktning. Utan kompass kommer man ingenstans. Det är även viktigt att 
lära medarbetarna att engagera sig i förbättringsarbetet. Se tabell 3 för en 
sammanfattning av uppstart och praktik för Coca-Cola. 
 
Nyckelfaktorerna för Coca-Cola sammanfattas i tabell 4, och diskuteras närmare nedan. 
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Tabell 3. Hur Coca-Cola startade samt arbetar med Ständiga förbättringar i dagsläget. 

Ständiga förbättringar i början på 
Coca-Cola 

 Ständiga förbättringar i praktiken på 
Coca-Cola 

Ingen uttalad plan för förbättringsarbetet  Kontinuerlig utbildning av chefer 

Engagerad ledargestalt  Fokus på förslagskvantitet 

Gjorde tävlingar av allt  Direkt uppföljning när målen inte ser ut 
att nås 

Högt satta mål från början  Utbildningar i problemlösning för 
operatörer 

Decentraliserat ansvar och 
beslutsfattning 

 Varje möte är ett förbättringsmöte, 
mycket fokus på att Ständiga 
förbättringar ingår i arbetsuppgifterna 

Delegerad förbättringsbudget för varje 
produktionslinje 

 Decentraliserad beslutsfattning 

Förbättringsgrupp med möte en gång i 
veckan 

 Mål, 15 förbättringar per person/år, 
förslagens kvalitet betygsätts av chefer 

 
 Gruppbelöning i form av 500 kr till varje 

person för varje certifierat steg på TPM-
stegen (tar ungefär ett år per steg) 

5.1.1 Hur startade Ständiga förbättringar på Coca-Cola? 
Arbetet med Ständiga förbättringar initierades 2001 då den dåvarande 
fabriksdirektören och visionären Patrik Fardow befordrade Klas Bandmann till ny 
kompetens- och metodutvecklingschef. Klas hade varit på Coca-Cola sedan 1992 och har 
ett förflutet på Scania där han hade samlat på sig kunskap om just Ständiga förbättringar 
och hans arbete skulle nu bland annat vara att införa Ständiga förbättringar. Klas 
utbildade ledningen inom förbättringsarbete för att på så sätt börja med att förankra 
budskapet i toppen. Sedan började projektet med att implementera arbetssättet i 
produktionen. Någon strukturerad och detaljerad plan fanns inte, men detta ansåg sig 
inte företaget behöva enligt Staffan då det märktes att medarbetarna tyckte det var 
roligt att arbeta med Ständiga förbättringar från dag ett. Genom att utlysa diverse 
tävlingar för till exempel bästa förslag inom säkerhet, miljö eller effektivitet, tycker 
Staffan att arbetet kom igång relativt snabbt. De bästa förslagen belönades då med 
sociala erkännanden och uppmärksamhet samt ett symboliskt pris i form av en 
biobiljett. Från början hade förbättringsarbetet bara pågått på gräsrotsnivå, men efter 
ett par år såg ledningen chansen att även involvera tjänstemännen inom produktionen. 
Genom att göra detta såg man möjligheten att genomsyra alla nivåer i företaget med 
samma arbetssätt. Enligt Staffan hade tjänstemännen en negativare inställning till 
Ständiga förbättringar vilket gjorde att det inte blev lika lyckat. Idén spred sig dock via 
eldsjälar på tjänstemannasidan som pratade gott och introducerade arbetssätt för att 
stödja Ständiga förbättringar. 
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I början satte ledningen ett konkret mål i produktionen på 4 förbättringar per 
anställd/år. I produktionen uppnåddes detta mål, men då man mätte tillsammans med 
tjänstemännen låg genomsnittet på 3,4 förbättringar per anställd/år. Målen sattes 
ganska högt redan från början för att få igång tankeverksamheten hos de anställda. 
Genom att satsa på kvantiteten av förslagen kunde de anställda börja använda systemet 
på regelbunden basis och på så sätt öka engagemanget inom förbättringsarbetet. I 
produktionen hade personalen även förbättringsmöten på varje produktionslinje, ett 
möte en gång i veckan. På varje produktionslinje finns det även en avsatt 
förbättringsgrupp som har hand om linjens förbättringsbudget. 50 000 kr till de enklare 
produktionslinjerna och upp till 300 000 kr till de som var mest komplicerade. Cheferna 
kommenterar aldrig vad dessa pengar används till utan de anställda fick fullt förtroende 
för att de användes väl.  
 
Till sist så har företaget en uttalad policy att inte kritisera några idéer. Detta på grund av 
att när en anställd har en idé så är det upp till den själv att genomföra den, om detta går. 
Annars frågar man sin närmaste chef om hjälp. På så sätt genomfördes alla förslag och 
bidrog till att förslagsverksamheten kom igång snabbt efter införandet. Se bilaga 2 för en 
övergripande mindmap över Coca-Colas uppstart. 

5.1.2 Hur arbetar Coca-Cola med Ständiga förbättringar i praktiken? 
Än idag jobbar Coca-Cola mycket med kvantitet i antalet förbättringar. ”Med kvantitet 
kommer även kvalitet i förslagen”, säger Staffan och jämför med artisten Bruce 
Springsteen som antagligen inte gett ut alla sina låtar han skrivit i sin karriär. Man måste 
försöka lite för att så småningom komma fram till känslan att ”nu satt den”. 
 
2010 hade Coca-Cola genomfört 9064 förbättringar. Det motsvarar i snitt 13 
förbättringar per anställd/år. Detta bidrog till att Coca-Cola blev belönad med det 
prestigefyllda priset The Alan G Robinson Award 20113 (www.c2management.se). I år är 
företagets mål 15 förbättringar per anställd/år. Personalen har även egna personliga 
mål att uppnå. De sätts i samråd med sin närmaste chef och det är även av chefen som 
den anställde får ett betyg för sitt förbättringsarbete. Det betyget grundas efter hur bra 
ens genomförda förbättringar har varit under året. I slutändan är det chefen som har det 
yttersta ansvaret att ens medarbetare presterar och diskussioner sker på regelbundna 
utvecklingssamtal. Några individuella monetära belöningar är något som Coca-Cola 
aldrig har haft utan det är lönen den 25:e som anses vara den bästa belöningen. 
 
Coca-Cola lägger stor vikt att så många som möjligt ska vara delaktiga i 
förbättringsarbetet. Om en anställd märker att en arbetskamrat ligger efter med sina 
mål, tar denna arbetskamrat personlig kontakt och frågar om det är något de kan hjälpa 
till med. Denna stödprocess fungerar även om en avdelning ligger efter. Då går 
kvalitetsavdelningen in och bidrar med denna stödprocess och frågar om det behövs 
hjälp för att nå de uppsatta målen. 
 
När det gäller utbildning av personal utbildas cheferna i olika områden. 
Ledarskapsutveckling, situationanpassat ledarskap, coachande ledarskap och 
delegerande ledarskap är några av de kurser som anordnats de senaste åren. Utöver 

                                                        
3 The Alan G Robinson Award är instiftat av den amerikanske professorn Alan G Robinson för att lyfta fram goda 
exempel inom systematiskt arbete med och resultat av idéer och ständiga förbättringar. 
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detta genomförs chefskonferenser två gånger per år, där mer specifika problemområden 
tas upp och diskuteras i olika workshops under ett par dagar. En av konferenserna 
handlade uteslutande om Ständiga förbättringar och hade till uppgift att få cheferna att 
vakna till och själva definiera vad Ständiga förbättringar är, och vad det betyder för dem 
som individer. När cheferna genomgått en sådan konferens ökar förståelsen för det 
aktuella problemet och cheferna kan återgå till det dagliga arbetet och välja om de vill 
förmedla budskapet till sina anställda. Nästa aktivitet som Coca-Cola har tänkt 
genomföra är en så kallad vd-frukost, där vd Göran Holm bjuder in ett antal chefer för 
att prata och föreläsa om Ständiga förbättringar under avslappnande omständigheter, 
för att sedan avsluta med att utmana alla chefer om vem som lämnar in flest 
förbättringar bland sina anställda. 
 
Utbildning av produktionspersonalen utgörs mestadels av problemlösningsövningar, för 
att främja förslagsverksamheten och hitta nya infallsvinklar och lösningar till olika 
problem. Det förekommer även utbildningar inom Ständiga förbättringar, men dessa 
fungerar mer som certifieringar. Coca-Cola har ett intranät och en nystartad blogg för 
Ständiga förbättringar, som fungerar som en allmän kanal för information om 
förbättringsarbete. Alla anställda har åtkomst till både intranätet och bloggen och det 
förväntas att förbättringsarbete ska förekomma i det dagliga arbetet för alla anställda. 
 
Belöningar inom förbättringsarbetet utgörs i största del av lönen som kommer den 25e 
varje månad. Detta är ett synsätt som Coca-Cola har haft sedan starten. Företaget har 
varit försiktigt med att införa några personliga monetära belöningar. Gruppbelöningar 
existerar dock, i form av 500 kr till varje individ för att äta middag med sitt team eller att 
göra någon typ av gruppaktivitet för att stärka teamkänslan. Belöningen fås då man 
certifieras för ett nytt steg i deras TPM-stege (Total Productive Maintenance), som 
består av fem steg, där ett steg tar cirka ett år att gå igenom. Steg två motsvarar en 
White Belt-utbildning som inkluderar utbildning i Sex Sigma, fem varför, 
fiskebensdiagram etc. förekommer. Se bilaga 4 för en övergripande mindmap över hur 
Coca-Cola arbetar i praktiken. 

5.2 St. Jude Medical Systems AB 
St. Jude Medical grundades 1976 i St. Paul, Minnesota, USA, av Manuel Villefana. Deras 
huvudsakliga verksamhet är tillverkning av medicinska och dentala instrument och 
tillbehör. Bland deras produkter finns bland annat pacemakers, implanterbara 
defibrillatorer och utrustning för resynkroniseringsbehandling. St. Jude Medical har sex 
år i följd blivit omnämnda som Amerikas mest beundransvärda företag och 2010 blev 
företaget även omnämnda på den amerikanska Fortune 500-listan. St. Jude Medical är 
ett av de ledande företagen i världen inom det medicintekniska området med inriktning 
mot hjärt- och kärlsjukdomar (www.sjm.com, 2011). 
 
St. Jude Medical har sitt skandinaviska huvudkontor i Järfälla. Här finns också företagets 
europeiska center för innovation och utveckling inom utrustning för 
hjärtrytmstörningar. I Järfälla arbetar cirka 650 personer med forskning och utveckling 
av system för pacemakrar och implanterbara defibrillatorer, samt tillverkning av 
pacemakrar och elektroder. Beläget i samma byggnad finns även ett logistikcentrum 
som sköter distributionen av sortimentet för hjärtrytmstörningar för nästan hela 
världen. Inom de närmsta åren ska produktionsdelen, och eventuellt distributionen 
flyttas till Malaysia. Under bokslutsåret 2009 hade SJM i Sverige en omsättning på 657 
miljoner kronor (www.affarsdata.se, 2011), (www.sjm.se, 2011). 
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I Järfälla träffade författarna Håkan Lööw och Mulugeta Gerzgher tillsammans under en 
lunch för att sedan fortsätta med att intervjua dem var för sig. Håkan har arbetat på St. 
Jude Medical i över 20 år och han är idag ansvarig för Operation Management. Mulugeta 
har arbetat på St. Jude Medical i 11 år och är teamleader på sterilavdelningen. 
 
Håkans bild av Ständiga förbättringar är en mental inställning där man inser att allting 
kan bli bättre, oavsett inom vilket område. Håkan trycker på vikten av kontinuitet för att 
få arbetet kring Ständiga förbättringar att fungera, att lära upp nyanställda och att 
poängtera att arbetet med Ständiga förbättringar ingår i det dagliga arbetet. Se tabell 4 
för en sammanfattning av uppstart och praktik för St. Jude Medical. 
 
Nyckelfaktorerna för St Jude Medical sammanfattas i tabell 4, och diskuteras närmare 
nedan. 
 
Tabell 4. Hur St. Jude Medical startade samt arbetar med Ständiga förbättringar i dagsläget. 

Ständiga förbättringar i början på  
St. Jude Medical 

 Ständiga förbättringar i praktiken på  
St. Jude Medical 

Anställdes en högt uppsatt eldsjäl  En coachande CI-grupp för chefer 

Dåligt genomslag tills goda interna 
exempel lyftes fram 

 Alla chefer har Ständiga förbättringar i 
arbetsuppgifterna 

Startade på golvet  Chefer går ronder ute i verksamheten 

Arbetade mycket med att få med precis 
alla medarbetare på golvet 

 Ett förbättringsmöte varje vecka för varje 
arbetslag 

Fokus på att inte kritisera idéer negativt  Bra genomförda förslag lyfts upp på 
månadsmötena 

Skepticism, framför allt bland äldre 
medarbetare 

 Arbetslagen fokuserar på ett 
arbetsområde/problemområde i taget 

Mål, två förbättringar per person/år  Feedback inom två veckor på inlämnade 
förslag 

600 dollar i belöning vid certifiering (fem 
godkända förslag) 

 Mål, fem förbättringar per person/år 

Goda exempel spreds till andra 
avdelningar via videomöten 

 Gruppbelöning när alla i gruppen klarat 
sitt mål 

 

5.2.1 Hur startade Ständiga förbättringar på St. Jude Medical? 
Uppstarten med Ständiga förbättringar startade enligt Håkan som en gerillaverksamhet i 
fabriken utan stöd eller uppmuntran från den amerikanska ledningen. Men det var först 
när den amerikanska ledningsgruppen anställde en högt uppsatt eldsjäl 1999 som 



32 
 

arbetet fick sin verkliga genomslagskraft med både engagemang och resurser. Först 
utbildades cheferna för att kunna bli vad St. Jude Medicals kallar champions, en roll som 
är tänkt att fungera som stöd och mentor för olika projekt. Sedan utbildades resten av 
personalen på bred front med olika metoder, så som 5S, Sex sigma och Lean. Satsningen 
på Ständiga förbättringar avsågs framförallt gälla på operatörsnivå. Många var positiva 
till utbildningen som gavs enligt både Håkan och Mulugeta. Mulugeta tycker det är bra 
att det inte bara var problembaserade utbildningar, utan medarbetarna har också fått 
utbildning om hur man samspelar som grupp, argumenterar för förslag, bemöter kritik 
etc. 
 
I början fanns det inga interna goda exempel utan exempel hur andra företag arbetade 
med Ständiga förbättringar fick användas istället. De första förbättringar som gjordes 
inriktades på att lösa enkla problem. När bra egna exempel kom blev det lättare att 
sprida idén bakom Ständiga förbättringar till både medarbetare och chefer. De goda 
exemplen visade att man sparade mycket mer pengar än vad det kostade. Chefer blev 
också mer motiverade när den högsta ledningen lyfte fram goda exempel på chefsmöten 
etc. I början var många medarbetare, framförallt de som jobbat en längre tid, skeptiska 
till Ständiga förbättringar och det lades mycket vikt på att förändra attityden genom 
utbildning och påvisandet av goda resultat. Det var också när ledningen verkligen 
började visa sitt engagemang och stötta eldsjälar, som attityden hos de anställda började 
förändras enligt Mulugeta, men det tog många år enligt Håkan. Håkan poängterar också 
att det lades vikt på att inga idéer fick kritiseras negativt, utan det gällde att diskutera 
förslagen på ett positivt sätt. 
 
Ledningen satte ett icke obligatoriskt mål av två förbättringar per medarbetare och år. 
Målet följdes dock upp på medarbetarnas utvecklingssamtal. Mulugeta tycker att tydliga 
mål, som förändras och vinklas mot olika mål, motiverar arbetet med Ständiga 
förbättringar. I efterhand anser Håkan att de satsade för mycket krut på att få med alla, 
även de som var som mest skeptiska. Hade han fått genomgå samma resa idag hade han 
arbetat mycket mer mot en kritisk massa där majoriteten accepterar eller tycker att 
Ständiga förbättringar är något bra. När den kritiska punkten är nådd kan man med 
dessa påbörja att visa goda exempel som sedan kan vara till hjälp för att övertyga flera. 
Lägger man tid och energi på eldsjälarna och visar att arbetet med Ständiga 
förbättringar premieras, tror Håkan att detta skulle sprida positiva ringar på vattnet. Se 
bilaga 5 för en övergripande mindmap över St. Judes Medicals uppstart. 

5.2.2 Hur arbetar St. Jude Medical med Ständiga förbättringar i praktiken? 
Det finns en speciell grupp, kallad CI-board (CI från den engelska förkortningen 
Continuous Improvement), som har som ansvar att utbilda alla i Ständiga förbättringar, 
samt att agera som interna coacher åt cheferna. Alla chefer har i sin arbetsbeskrivning 
att de ska arbeta aktivt med Ständiga förbättringar och enligt Håkan är gruppchefer 
mycket ute i verksamheten och diskuterar problem “hands on”. Enligt Håkan kommer 
också en del utav förbättringar från att cheferna går ner och frågar efter problem och 
eventuella lösningar. Även Mulugeta berättar att cheferna går runt en gång i månaden 
och han tycker det är bra för att både uppmuntra idéer och hjälpa till att komma på 
förbättringar. Cheferna följer även upp medarbetarnas genomförda förbättringar samt 
kommer överens om personliga utbildningsplaner. Detta sker en gång per år som en 
punkt i utvecklingssamtalen. 
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Varje arbetsgrupp har ett halvtimmes långt möte en gång i veckan vid en lokal 
fiskbenstavla. Under mötet fokuserar gruppen på ett litet problemområde som sedan 
gruppen lämnar in förslag och idéer till. Diskussion och beslut om genomförande tas vid 
tavlan direkt. Mulugeta tycker det är viktigt att det finns ett samspel och en 
kommunikation i gruppen och att det ges tid att för att mötas och diskuteras. Han tycker 
idéerna blir mycket bättre när man bollat dem tillsammans ett tag och fått flera olika 
synpunkter. Anser gruppen att de har fått fram ett bra förslag genomför de dessa själva i 
största möjliga mån. Om det är ett förslag som de måste ha hjälp med kan de adressera 
förslaget till chefen, men oftast skickas förslaget direkt till den berörda enheten eller en 
person. Det är sagt att det ska ta två veckor att lämna feedback på ett förslag om det har 
skickats vidare, men det följs inte alltid utan det finns chefer som lämnar feedback 
direkt, och de som tar mycket längre tid på sig. 
 
Det finns två olika belöningar. När en anställd blir certifierad i Lean White Belt eller 
Mistake Proofing (Poka-Yoke) får denna 600 dollar. Certifierad blir medarbetare när 
han/hon lämnat in fem förslag som CI-gruppen anser har tillräckligt hög kvalitet. “Bara 
att kunna erbjuda ett sådant certifikat i sitt CV är mycket värt, mycket mer än 600 
dollar” säger Håkan som har sett ett ökat intresse kring detta sedan det beslutades att 
fabriken ska flytta utomlands. Själva pengasumman skulle Håkan helst vilja ta bort men 
det går inte i och med de amerikanska cheferna vill att det ska vara likadant överallt. 
Mulugeta tycker å andra sidan att de 600 dollarna kan motivera en uppstart, men att 
monetära belöningar inte är drivkällan till deras förbättringsarbete. Där ser han att 
gruppbelöningar och att arbetet i sig är ett högre incitament till att arbeta med Ständiga 
förbättringar. Den andra typen av belöning är en gruppbelöning när alla i gruppen har 
nått det uppsatta målet (för närvarande fem förbättringar per person), och får utnyttjas 
till att gå ut och äta, spela bowling eller liknande gruppaktivitet. Här tolkar olika 
avdelningar det lite olika. Vissa avdelningar har bestämt att alla måste ha fem 
förbättringar, medan andra har att genomsnittet för avdelningen måste ligga på fem. 
 
Det finns tre olika mötesformer för arbetslagen, morgonmöte, veckomöte och 
månadsmöte. De korta morgonmötena håller de själva varje morgon och fokuserar 
främst på den dagliga verksamheten. Veckomötena är specifikt fokuserade på Ständiga 
förbättringar. När veckomöten infördes blev det större fokus på Ständiga förbättringar, 
Mulugeta säger att “man sitter inte bara sådär och diskuterar förbättringar om det inte 
finns någon struktur”. Vidare skulle Mulugeta gärna ha mer tid avsatt till 
förbättringsarbetet men anser också att det inte finns tillräckligt med tid för detta utan 
att sänka målet i det dagliga arbetet. Månadsmötena är i större grupp och där lyfts bra 
förbättringar fram för att uppmuntra fortsatt arbetet enligt Håkan. Förbättringar 
visualiseras inte särskilt, utöver att de står på medarbetarnas uppsatta certifikat, och det 
finns heller ingen bra spridning av “best practice”. Se bilaga 7 för en övergripande 
mindmap över hur St. Jude Medical arbetar i praktiken. 

5.3 Cloetta Sverige AB 
År 1862 grundades Cloetta i Köpenhamn av de schweiziska bröderna Bernhard, 
Christoffer och Nutin Cloetta, efter en tids studier inom chokladtillverkning i Paris. År 
1872 startade bröderna sin första fabrik i Malmö, men efter många år av erkännanden 
och uppköp av andra företag, så flyttade man år 1901 tillverkningen till Ljungsbro, 
utanför Linköping, där produktionen än idag ligger. Expansionen fortsatte under hela 
1900-talet, då företaget bland annat köpt upp konfektyrföretagen Again, Candelia och nu 
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senast Karamellpojkarna. Bland de mest kända produkterna kan Kexchoklad, Polly, 
Center och Mums Mums nämnas (www.cloetta.se, 2011). 
 
Cloetta Sverige AB har idag ett medelantal på 450 anställda. Under 2009-2010 
tillverkade man cirka 20 300 ton konfektyr och nettoomsättningen under samma period 
var 1061 miljoner kronor (www.cloetta.se, 2011). Cloettas verksamhet går ut på 
tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer samt tillverkning av sockerkonfektyrer 
(www.affarsdata.se, 2011). 
 
Åke Junland har arbetat på Cloetta sedan 1988 och arbetar som verksamhetsutvecklare. 
I och med Åkes långa erfarenhet på företaget kan han i dagsläget skilja Plopp från 
Center, men han erkänner att skillnaden är marginell. Lena Dalhammer har jobbat i nio 
år och jobbar på produktionslinjen som tillverkar kexchoklad. Hon tycker det är roligt 
att jobba med Ständiga förbättringar. Jämfört med starten tycker hon att det har blivit 
svårare att hitta idéer, de har inte sinat, men blivit svårare att komma på. Se tabell 5 för 
en sammanfattning av uppstart och praktik för Cloetta. 
 
Nyckelfaktorerna för Cloetta sammanfattas i tabell 5, och diskuteras närmare nedan. 
 
Tabell 5. Hur Cloetta startade samt arbetar med Ständiga förbättringar i dagsläget. 

Ständiga förbättringar i början på  
Cloetta 

 Ständiga förbättringar i praktiken på  
Cloetta 

10-års plan med olika utbildningssteg för 
operatörerna 

 Förbättringsbudget för varje 
produktionslinje 

Initiativ på ledningsnivå men 
implementeringen skedde i produktionen 

 Utbildningar för operatörer och 
tjänstemän 

Ledningen visade inget 
förbättringsarbete i handling 

 Tydliga roller i varje arbetslag 

Skepticism bland anställda angående 
Ständiga förbättringar 

 Tvärfunktionella veckomöten vid 
arbetslagets förbättringstavla 

En förbättringsgrupp per 
produktionslinje som träffas en gång i 
veckan 

 
Förslagens utveckling kan lätt följas 

Ett antal 5S-projekt genomfördes för att 
visa på snabba och synliga förändringar 

 Decentraliserad beslutsfattning 

Belöning i form av 100 kr till en 
gruppaktivitet för varje genomförd 
förbättring 

 
Mål, 8 förbättringar per anställd/år 

  Gruppbelöningar vid 10 bra veckor – 
”Veckans höjdare” 
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5.3.1 Hur startade Ständiga förbättringar på Cloetta? 
2001 gjorde ledningen för Cloetta en tioårig plan om hur Ständiga förbättringar skulle 
införas i verksamheten. Planen utformades av ledningen och avsåg operatörernas arbete 
där olika steg och utbildningar planerades. Många av mellancheferna förbisågs i planen 
enligt Åke. Starten gick av stapeln med en stor informationsträff och spreds sedermera 
med hjälp av framförallt broschyrer och internblad. Av medarbetarna mottogs planen 
med skepsis, vilket överraskade ledningen enligt Åke. De hade förväntat sig ett visst 
mått av skepticism, men antagit att medarbetarna skulle se Ständiga förbättringar som 
en chans att påverka sin egen arbetsplats, då detta hade varit ett uttalat önskemål sedan 
tidigare. För att förändra attityden anordnade företaget möten där man visade hur 
andra företag arbetat med förbättringar och dess vinster. Medarbetarna fick också själva 
tycka till om vad de saknade på arbetsplatsen. Lena menar att fabrikspersonalen var 
misstänksamma i början för att de ville veta ledningens syfte med Ständiga 
förbättringar. Hade de märkt att tidseffektivisering etc. hade inneburit att folk blev 
avskedade hade de inte engagerat sig i Ständiga förbättringar. Att förändra attityden tog 
sju-åtta år enligt Åke, som också betonar att detta är en ständigt pågående process. 
Slutar ledningen att intressera sig för medarbetarna sker en negativ tillbakagång. 
 
Enligt Åke var också ledningen dålig på att visa sitt engagemang. De sade att Ständiga 
förbättringar var ett viktigt strategiskt val, men visade det inte i praktiska handlingar. 
Till exempel sade ledningen att varje onsdag efter lunch skulle vara bokningsfria från 
möten för att istället läggas på förbättringsarbete. Detta följdes inte, och det är det som 
räknas enligt Åke. Det är ledningens handlingar som gemene man i fabriken ser och tar 
till sig av för att avgöra vad ledningen tycker är viktigt. I början startades många 5S-
projekt för att få till snabba och synliga förändringar. Det fanns också en belöning i form 
av 100 kronor till arbetsgruppen för varje genomförd förbättring. Den totala budgeten 
för belöningar var 100 000 kronor. Väl investerade pengar enligt Åke. Belöningen fick 
användas fritt under förutsättningar att det var en gruppaktivitet och inte gick till 
alkohol. Se bilaga 8 för en övergripande mindmap över Cloettas start.  

5.3.2 Hur arbetar Cloetta med Ständiga förbättringar i praktiken? 
Idag har Cloetta förbättringstavlor med tillhörande förbättringskort och mycket av 
förbättringsarbetet är uppdelat per produktionslinje. Inom varje produktionslinje finns 
det en förbättringsansvarig, en rapportansvarig, en flödesansvarig och en rutinansvarig. 
Varje produktionslinje har även sin egen tavla som är uppdelad i sju kolumner (ny idé, 
uppdrag utdelat, pågår, pågår med stöd, sen, klar och godkänd) för fem områden 
(medarbetare, lönsamhet, leveranssäkerhet, kvalitet och miljö), se bild i bilaga 11. Tavlan 
har också kort i en annan färg för att beskriva tillbud. Från det att en ny idé är uppsatt 
och tilldelad ett passande område diskuterar gruppen idén under det veckomöte som 
hålls var, eller varannan, vecka beroende på produktionslinje. Dessa möten, säger Åke, 
består utav tvärfunktionella team bestående av en underhållare, en ansvarig för 
produktionslinjen, operatörerna och ibland även Åke som verksamhetsutvecklare. 
Mötena ska fokusera på att leda till beslut. Varje vecka är en timme avsatt för möte och 
förbättringsarbete. Väljer arbetsgruppen att gå vidare med ett förslag väljs en 
ansvarsperson för idén samt ett datum när idén ska vara genomförd. Normalt väljs den 
som lämnade in förslaget som ansvarsperson för att uppdraget utförs, men även andra 
personer kan utses. Kortet förflyttas sedan till uppdrag utdelat vilket tillåter de andra 
skiften att under 48 timmar kommentera och komma med synpunkter, efter de 48 
timmarna är tiden för kritik förbrukad och idén ses som godkänd av alla. Idén flyttas 
sedan till pågår eller pågår med stöd om stöd utanför arbetsgruppen behövs. Det är 
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sedan upp till gruppen att arbeta med att genomföra förbättringen, och skulle stöd 
utifrån behövas samverkar gruppen med dessa. Skulle datumet för genomförandet 
förfalla förflyttas kortet till det sena facket och eventuella stödresurser sätts in. När 
sedan idén är genomförd är det upp till personen som kom med förslaget att godkänna 
att förbättringen har skett som det var tänkt. Om så är fallet tar denna person och 
godkänner förslagskortet och rapporterar in detta i System C2. 
 
Varje dag startar också med ett morgonmöte vid en produktionstavla där det går igenom 
vad som behöver göras för dagen för att uppfylla målen. Specifika arbetsuppgifter 
skickas till ansvarig person genom System C2. Uppföljning hur arbetslaget ligger mot 
produktionsmålen visualiseras tydligt på en stor tavla. 
 
Cloettas ledning har satt målet att 8 förbättringar ska genomföras per operatör och år. 
Förra året genomförde de mellan 900 och 1000 förbättringar (5 per person). Cirka 600 
av dessa förbättringar lämnade medarbetarna in utan yttre påverkan, medan 300 av 
förbättringar kom efter riktade insatser med utbildningar etc. Små och medelstora 
förändringar beslutas av arbetsgruppen för produktionslinjen, stora förändringar kräver 
större planering och beslutsordning högre upp i hierarkin. Om det har varit en riktigt 
bra vecka kan gruppen belönas med “veckans höjdare”. När teamet samlat på sig tio av 
dessa veckans höjdare bjuder företaget på middag eller liknande. Lena tycker att 
belöningen är för omständlig att nå, hon skulle gärna se att belöningen kom lite oftare. 
 
De nyanställda på Cloetta får ett introduktionsprogram, steg ett, och inom ett år ska man 
ha utbildats i steg två. De två första stegen är introduktionssteg för att sedan anpassas 
mer till vad personen vill och behöver. Utbildningarna handlar om allt från att göra 
standards, riktade aktiviteter som SMED4, utbildning i Officepaketet, till en 
grundutbildning i C2 etc. Desto fler utbildningar medarbetarna genomgår desto mer får 
de i lön. Den generella inställningen till utbildningar är blandad enligt både Åke och Lena 
som säger att det är lite av en generationsfråga, många äldre ser inte nyttan med att 
sätta sig framför datorn och lära sig Microsoft Office till exempel.  
 
Lena anser att det är viktigt att varje medarbetare är med och hjälper till och får känna 
delaktighet för att arbetet med Ständiga förbättringar ska lyckas. Därför var hon 
enträgen om att alla hade minst en förbättring de var ansvariga för. Hon tycker att de 
fick tillräckligt med tid i början med förbättringsarbetet, men att det nu har blivit lite 
vardag över det. Har någon i hennes arbetsgrupp en förbättring som de tycker ska 
genomföras, sätta upp en krok någonstans till exempel, så sätter de upp kroken utan att 
det finns speciell tid avsatt för det. Hon tror att det var populärare att hålla på med 
Ständiga förbättringar förut när arbetsgruppen belönades med 100 kronor för varje 
genomförd förbättring, men hon anser inte att de lagt av med Ständiga förbättringar för 
att belöningen försvann. Lena tror också att det är väldigt viktigt att ha en bra 
teamkänsla och positivt tänkande för att arbetet med Ständiga förbättringar ska fungera. 
Se bilaga 9 för en övergripande mindmap över hur Cloetta arbetar i praktiken. 
  

                                                        
4 Single Digit Minute Exchange of Die, en arbetsmetod för att sänka ställtider hos maskiner. 
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6. Analys 
I detta kapitel jämförs intervjusammanfattningarna med de olika modeller och 
framgångsfaktorer som tagits upp i litteraturstudien. Sedan listas företagets 
framgångsfaktorer som sedan kategoriseras in enligt Sörqvist nyckelfaktorer. 
 

6.1 Resultatjämförelse mot litteraturstudien 
Alla företagen kan sägas ligga mellan nivå två och tre i Bessants (2003) fem nivåer. Inget 
av företagen tycks ens ha befunnit sig i Bessants (2003) första nivå (nivå ett) vid 
implementering utan hoppat direkt till nivå två. En förklaring till detta kan vara att 
företagen införde Ständiga förbättringar under ett redan befintligt koncept och med ett 
tydligt övningsutövande där en tydlig struktur kring problemlösning redan fanns 
uppbyggd. Staffan Olsson menar att nästa steg för Coca-Cola är att höja antalet 
kvalitativa idéer och att få cheferna att styra förbättringsarbetet mot Coca-Colas 
strategier och mål. 
 
”Den första biten är att lära medarbetarna att få loss engagemanget och den andra biten 
är att lära cheferna att styra den här kraften mot verksamhetens mål. Den andra är 
svårare än den första.” (Staffan Olsson, 2011) 
 
Alla företag arbetar med ett strukturerat arbetssätt när det gäller Ständiga förbättringar, 
deltagargraden är hög och medarbetarna ser överlag Ständiga förbättringar som en del 
av sin arbetsuppgift. Vår uppfattning är dock att företagens arbete med Ständiga 
förbättringar mer eller mindre håller sig inom sina organisationsceller. Det fanns inget 
eller lågt samarbete mellan olika delar i organisationen. Alla tre företagen använde sig 
av decentraliserade arbetsgrupper (nivå 4). Att just den punkten är överrepresenterad i 
nivån kan ha att göra med den kultur och utbildningsgrad vi har i Sverige, precis som 
både Sörqvist (2004) och Rubenowitz (2004) menar. Koncepten är alla implementerade 
från ledningsnivå, vilket gör att de måste förankras väl för att accepteras, vilket 
delegerat ansvar kan stödja om utbildningsgraden ligger i samma nivå. 
 
Alla företag har ett mer eller mindre likartat arbetssätt när det gäller Ständiga 
förbättringar enligt Kaye & Anderson (1999) tio checkpunkter, se tabell 6. 
Bedömningarna är författarnas egna uppfattning. 
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Frågor Coca-Cola St. Jude Medical Cloetta 

1: Ledningens ledarskap, dess 
tillgänglighet mot personalen 
och erkännande av 
förbättringar. 

Förbättrings-
potential 

Förbättrings-
potential 

Förbättrings-
potential 

 

2: Ledarskap bland alla chefer. 
 

Finns potential 
för förbättring 

Finns uttalad vision 
om att alla 

chefer=Champions 

Finns potential 
för förbättring 

3: Fokus på kunder och andra 
intressenter. Ja Ja Ja 

4: Integrering av Ständiga 
förbättringsaktiviteter i det 
dagliga arbetet. 
 

Medarbetarna ser 
SF som naturligt 

Medarbetarna ser SF 
som naturligt 

Medarbetarna ser 
SF som naturligt 

5: Utveckling av en kultur av 
Ständiga förbättringar och 
kommunikation. 

Ja, genom bl.a. 
blogg och 
utbildning 

Ja, genom bl.a. 
utbildning 

Ja, genom bl.a. 
utbildning 

6: Fokus på medarbetarna 
 

Ja, genom att 
uppmuntra och 
efterfråga nya 

idéer 

Ja, genom att 
uppmuntra och 

efterfråga nya idéer 

Ja, genom att 
uppmuntra och 
efterfråga nya 

idéer 

7: Fokus på processer och 
konstruktiv användning av 
utvärderingstekniker. 

Förbättrings-
potential 

Förbättrings-
potential 

Förbättrings-
potential 

8: Kvalitetsledningssystem 
 Ja Ja 

 

Ja 

9: Mätning och återkoppling. Ja Förbättrings-
potential 

Förbättrings-
potential 

10: Den lärande organisationen 
 Nej Nej Nej 

 
Även implementeringen är snarlik med tanke på att de infördes under redan befintliga 
koncept samt att alla var av typen övningsutövare i Rijander & Boers (2004) 
kategorisering. Företagen arbetar dock strukturerat med Ständiga förbättringar vilket är 
ett av övningsutövarens normala svårighet. En stor förklaring till företagens systematik 
kan återkopplas till att förbättringsförslagen följer System C2s flöde (nytt förslag – 
beslut – genomförande – resultat) samt en tydlig struktur kring problemlösning. 
Samtliga företag har också kvar det ursprungliga kvalitetskonceptet som det 
grundläggande kvalitetsarbetet. Ständiga förbättringar ingår däri men är tydligt 
fokuserat och väl förankrat hos medarbetarna. 

Tabell 6. Jämförelse mot Kay & Andersons nyckelfaktorer. 



39 
 

Angående ledningens engagemang tycks företagen ha ledningens stöd bakom sig. Hur 
mycket av detta som visas skiljer sig dock mellan företagen, men kan också likaväl vara 
den subjektiva bedömningen från personen vi intervjuade. Alla företag har under sin 
uppstart med Ständiga förbättringar fått någon form av förbättringsbudget (utbildning 
av medarbetare, belöningar, genomförande av förbättringar etc.) vilket tyder på att 
ledningen har stöttat processen. Alla företag har använt sig av eldsjälar vid 
introduceringen av Ständiga förbättringar, en av Sörqvists (2004) nyckelfaktorer. St 
Jude Medical använde till exempel eldsjälar på sådant sätt att de fick extra utbildning 
och feedback vid implementering av Ständiga förbättringar. Detta sände ut signaler till 
medarbetarna att förbättringsarbete premierades. 
 
Initiativet till Ständiga förbättringar kom från ledningsnivå och implementerades i 
produktionen av framförallt mellanchefer. En stor risk vid en sådan implementering är 
att arbetssättet inte är förankrat hos dessa chefer, något som alla företag anser varit 
problematiskt. Inget av företagen anser sig ha implementerat Ständiga förbättringar på 
ett optimalt sätt och mellanchefer sägs ofta varit motsträviga. Detta kan tyda på för dålig 
förankring på mellanchefsnivå, detta till trots av ledningens stöd. Har ledningen 
förbisett mellancheferna eller har de bara olika bilder av arbetsinsatsen som krävdes? 
Oavsett vilket tycks det vara ett återkommande käpphäst i implementeringsfasen. 
 
Angående Sörqvist punkter uppföljning samt verifiering och visualisering angående 
implementering i Sverige finns stor förbättringspotential. St. Jude Medical lyfter 
systematiskt fram personer eller goda projekt inom Ständiga förbättringar. Dessa är 
förvisso låsta i tid, det vill säga, de visar upp de förslag som ledde till certifiering, men 
har medarbetaren fortsatt genomföra bra förbättringar efter detta finns ingen 
visualisering. Coca-Cola använder sin blogg för detta, huruvida den läses eller ej kan vi 
inte svara på. Alla företag har potential att arbeta mycket proaktivare med detta då all 
information redan finns samlad i System C2, men rutin kring uppföljning eller 
visualisering är inte inbyggda i systemet som Sörqvist rekommenderar.  
 
Alla tre företag har hög delaktighet i arbetet med Ständiga förbättringar. Hos alla 
företagen var det någon som lyssnade på medarbetarnas förslag och sedan genomförde, 
eller gav medarbetarna möjlighet att genomföra förslagen. Skulle förslagen som kommer 
in inte genomföras till den grad de genomförts skulle förmodligen de inkomna förslagen 
minska drastiskt. En av Sörqvist fallgropar om att ledningen inte visar sitt intresse 
tillräckligt tydligt, i praktiken inte bryr sig om de inkommande förslagen. I alla företagen 
har det varit en mellanchef som agerat som stöd och närmaste beslutare ifall inte 
gruppen själva haft mandat att genomföra förbättringen. Alla dessa har haft någon 
eldsjäl som varit mycket medvetna om att ifall ingen agerar på de inkomna förslagen dör 
förslagsverksamheten, och därmed också mycket av arbetet med Ständiga förbättringar. 
Som Staffan Olsson var inne på när han förordade kvantitet före kvalitet. Rent praktiskt 
har det visat det genom att förutom vara väldigt generösa med att genomföra förslag 
även själva varit ute i produktionen och frågat efter fler idéer och förslag. 
  
Samtliga företag arbetade i team med sitt förbättringsarbete. Företagen använde sig 
framförallt teamarbete vid inledningen av ett problem, det vill säga när det är extra 
viktigt att alla får och är delaktiga. Detta är helt enligt Sörqvist (2004) och Bessant 
(2003).  
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Ljungström (2005) skrev i sin artikel att 5S kunde fungera som en bra start på Ständiga 
förbättringar. Alla av de intervjuade företagen arbetar idag med 5S, huruvida de började 
med detta eller vet vi ej. Men vi kan annat än hålla med om att det är ett ypperligt tillfälle 
för organisationen att delegera ner ansvar och på så sätt förhoppningsvis öka både 
delaktighet och effektivitet. 

6.2 Företagens framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorerna är författarnas tolkning av företagets framgångsfaktorer och är 
hämtade från våra egna mindmaps, se bilaga 4, 7 och 10. 

6.2.1 Framgångsfaktorer Coca Cola Enterprises Sverige 
Coca-Cola arbetar med att hela tiden lyfta fram 
det positiva i saker som görs. Enligt Staffan 
Olsson spelar det ingen roll om en idé är helt 
misslyckad, utan det finns alltid någon positiv 
aspekt till det hela. En av Sörqvists (2004) 
fallgropar är bristfälliga motivationskrafter och 
detta är något Coca-Cola motverkar genom denna 
framgångsfaktor. Även de Jager et.al (2004) 
trycker på vikten att uppmuntra de anställda, för 
att på så sätt bidra till att arbetet med Ständiga 
förbättringar blir varaktigt. 
 
Genom att hela tiden sätta nya höga mål tycker 
författarna att Coca-Cola har en uttalad ambition 
att hela tiden bli bättre. Företaget har en 
långsiktig plan att bli bland de bästa i världen, 
vilket enligt C2 Managements egna ”prispall” 
ligger på 20 förbättringar per anställd/år och de 
har kommit en bra bit på vägen. De höga målen är 
tydligt kommunicerade till de anställda genom intranät och SF-blogg. 
 
Redan från uppstarten av arbetet med Ständiga förbättringar har Coca-Cola satsat på 
kvantitet med inlämnade förbättringar. Detta för att snabbt få igång ”tänket” men också, 
som tidigare nämnt, för att de anser att med tillräckligt många förslag återfinns också 
några riktigt bra. Coca-Cola ser också möjligheten att en idé som i sig inte tycks vara 
slagkraftig får oanade konsekvenser som ingen förväntade sig.  
 
Coca-Cola har en, enligt författarna, decentraliserad beslutsfattning. Med detta menas att 
de anställda själva bestämmer över sina förbättringar. De får själva genomföra sina 
förbättringar, bestämma hur lång tid innan de ska vara genomförda och hur de ska 
genomföras. Om den person som kommit på förbättringen inte kan genomföra den själv 
tar han/hon kontakt med sin närmaste chef, för att på så sätt lättare komma i kontakt 
med en person som passar bäst för uppdraget. Man lämnar alltså inte ifrån sig 
förbättringen utan jobbar fortfarande tillsammans med en annan för att genomföra 
förbättringen. Dock är tankesättet Ständiga förbättringar så pass förankrat hos Coca-
Cola att varje möte, de anställda emellan, är ett förbättringsmöte. 
 
Alla avdelningar på Coca-Cola har sina egna uppsatta mål som ska uppnås. Om någon 
avdelning ligger efter i sitt arbete för att nå dessa mål, upprättas en stödprocess från de 

Framgångsfaktorer för  
Coca-Cola Enterprises Sverige 

Lyfter fram det positiva 

Högt satta mål 

Kvantitet leder även till kvalitet 

Decentraliserad beslutsfattning 

Uppföljning när avdelning inte 
ligger i fas 

Tävlingsinriktade 

Tabell 7. Framgångsfaktorer Coca-Cola 

http://et.al/
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andra avdelningar som har till avsikt att gå in och hjälpa avdelningen att nå målet i alla 
fall. Genom att ha detta goda vertikala samarbete och kommunikation bidrar det till 
effektivare informationsvägar. En av Sörqvists (2004) fallgropar, underskattning av 
resursbehov, minimeras avsevärt. 
 
Rubenowitz (2004) anser att det är viktigt att engagera alla medarbetarna på ett tidigt 
stadie vid en förändringsprocess för att vinna deras acceptans. Det är något Coca-Cola 
lyckades bra med redan från starten av förbättringsarbetet genom att utlysa tävlingar 
till de redan tävlingsinriktad medarbetarna. Genom dessa tävlingar kom Coca-Cola 
snabbt igång med Ständiga förbättringar och har sedan dess fortsatt med att utlysa 
utmaningar. Detta främjar teamkänslan i företaget enligt författarna och är en 
bidragande faktor till Coca-Colas framgångsrika arbete med Ständiga förbättringar. 

6.2.2 Framgångsfaktorer St. Jude Medical 
St. Jude Medical använder sig av vad de kallar ett 
CI-board vars uppgift är att jobba med Ständiga 
förbättringar. CI-boarden utbildar medarbetarna 
i Ständiga förbättringar, coachar chefer samt ser 
till att alla som blir certifierade har en tillräckligt 
hög standard på sina genomförda förbättringar. 
En av Sörqvists (2004) fallgropar är att 
mellanchefer förbises i arbetet med Ständiga 
förbättringar. Genom att använda sig av en 
funktion liknande St. Judes Medicals CI-board 
som coachar chefer tror vi kan minska risken för 
att detta. 
 
Enligt Håkan Lööw är St. Jude Medicals chefer 
ofta ute i verksamheten, både för att uppmuntra 
och för att efterfråga förbättringar. Utöver att 
medarbetarna får personlig feedback bidrar det 
även till att riva eventuella kommunikations-
barriärer, förmedla ledningens budskap att Ständiga förbättringar är viktigt, samt ger 
konkret uppmuntran i det dagliga arbetet. 
 
St. Jude Medical har genomfört kvartalsvisa videomöten där högsta ledningen och övriga 
intresserade fick lyssna på de presenterade förbättringsprojekten. Mötena omfattade 
alla St. Jude Medicals avdelningar och varje avdelning fick möjlighet att välja några 
lyckade förbättringsprojekt. Avsikten med dessa möten var att visa upp goda exempel 
och att sprida förbättringsarbetet i organisationen. 
 
St. Jude Medical arbetar med en decentraliserad beslutsfattning då det är upp till 
arbetsgruppen att både besluta och genomföra de förbättringar de tycker är bra. De 
förbättringar arbetsgruppen anser är utanför deras kompetensområde skickas till 
närmaste chef, eller direkt till den person de anser passar bäst. Arbetsgruppen får sedan 
arbeta tillsammans med den kompetens som behövs för att genomföra förbättringen. 
 
St. Jude Medical använder sig av två belöningar för att uppmuntra medarbetarna att 
arbeta aktivt med Ständiga förbättringar. En gruppbelöning tilldelas gruppen när alla i 
arbetslaget har nått upp till företagets mål, detta stödjer såväl gruppdynamik som 

Framgångsfaktorer för  
St. Jude Medical 

CI-board 

Intresserade chefer 

Presentation av väl genomförda 
projekt 

Decentraliserad beslutsfattning 

Belöningar 

Fokus på ett litet område 

Tabell 8. Framgångsfaktorer St. Jude 
Medical 
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uppmuntran. Robinson & Schroeder (2004) poängterar dock att den största belöningen 
är oftast att förbättringen genomförs och att medarbetaren visas uppskattning. St. Jude 
Medical har även en belöning i form av ett certifikat som både hängs upp offentligt och 
kan användas i medarbetarnas CV. 
 
En anledning till att Ständiga förbättringar misslyckas är att för stora projekt väljs enligt 
Östberg (1999). Genom att arbetsgrupperna på varje veckomöte fokuserar på ett mindre 
område inom den egna arbetsplatsen hittar arbetsgruppen små projekt som i sig är 
relativt enkla att genomföra. Dessa många små förbättringar leder i sin tur till en 
sammanslagen stor förbättring som skulle varit svårare om man inte hade just dessa 
små fokusområden. 
 

6.2.3 Framgångsfaktorer Cloetta 
Även på Cloetta har man decentraliserad 
beslutsfattning. Likt St. Jude Medical diskuterar 
de anställda sina förbättringsförslag i 
arbetsgruppen för att på så sätt komma fram till 
om man ska genomföra förslaget eller inte. 
 
Den förbättringstavla som Cloetta jobbar med är 
ett, enligt författarna, mycket strukturerat 
arbetssätt. Tydliga faser samt roller i ett 
inlämnat förbättringsförslag ger snabbt en bra 
överblick över pågående och inlämnade förslag. 
Även funktionen som endast ger de övriga i 
gruppen på en produktionslinje 48 timmar på sig 
att kritisera och kommentera ett förslag är även 
det en framgångsfaktor hos Cloetta som är värd 
att nämna. 
 
Operatören Lena Dalhammer anser att den tid 
som, i början av införandet med Ständiga förbättringar, var avsatt till förbättringsarbete 
inte behövs längre. Det har istället blivit en rutinsak som sker varje dag på 
produktionslinjerna. Detta tyder på att Cloetta har börjat förankra tankesättet som 
Ständiga förbättringar innebär och är en viktig del i förbättringsarbetet enligt Bessant 
(1999).  
 
Kaye & Anderson (1999) presenterar en nyckelfaktor för att lyckas med Ständiga 
förbättringar, fokus på medarbetarna. Genom att främja ett fungerande samarbete 
mellan olika funktioner i företaget, bidrar det till att förbättringsarbetet minimerar 
risken att stöta på hinder och problem. Cloettas tvärfunktionella team är ett bra exempel 
på hur detta fungerar. På veckovisa möten samlas olika funktioner på en 
produktionslinje för ett renodlat förbättringsmöte. Mötet tar sin plats vid 
produktionslinjens förbättringstavla. 
 
Genom att varje produktionslinje har tydligt fördelade roller, till exempel rapport-, 
flödes- och förbättringsansvarig, bidrar Cloetta till en klar struktur och arbetsfördelning 
på produktionslinjen. Detta kan exempelvis leda till minskade missförstånd anställda 

Framgångsfaktorer för  
Cloetta 

Decentraliserad beslutsfattning 

Förbättringstavla ger struktur 

Ständiga förbättringar i vardagen 

Förslagens utveckling kan lätt följas 

Tvärfunktionella team och möten 

Tydliga roller 

Tabell 9. Framgångsfaktorer Cloetta. 
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emellan och effektivare processer, som i slutändan genererar kortare tid för att 
genomföra delmål samt mål. 

6.3 Strukturering utifrån Sörqvist nyckelfaktorer 
För att skapa en överblickbar bild mellan företagen kategoriseras de olika 
framgångsfaktorerna i fyra kategorier utifrån Sörqvists (2004) nyckelfaktorer, 
ledningens engagemang, förankring, struktur och uppföljning, se figur 10. Fler 
framgångsfaktorerna återfinns i bilaga 4, 7 och 10. Kategorierna i figur 9 är även 
indelande i olika former för att underlätta särskiljning. Vissa framgångsfaktorer faller 
under flera olika kategorier men vi har då försökt att tillsammans diskutera oss fram till 
vilken kategori de faller under mest. 

 
 

6.3.1 Ledningens förtroende 
Ledningen har decentraliserat beslutsfattningen för alla tre företag. De beslut som detta 
examensarbete har studerat är gällande förbättringsarbetet. När, hur, var och vem ska 
genomföra det inlämnade förslaget på förbättring. St. Jude Medical och Cloetta jobbar 
relativt lika med förslagsverksamheten, då de anställda tillsammans diskuterar om de 
ska genomföra ett förbättringsförslag eller ej. På Coca-Cola är det helt upp till individen 
själv att bestämma, men eftersom kommunikationen mellan medarbetarna på Coca-Cola 
fungerar väl, så sker det ofta att man diskuterar förslag likväl. Genom att ge de anställda 
ett stort förtroende gällande beslutsfattningen i olika frågor, anser författarna att detta 
stärker medarbetarnas tro på delaktighet och lagkänsla i företaget. Känslan av att 

Figur 9. Kategorisering av de tre företagens framgångsfaktorer. 
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ledningen litar på vad de anställda gör uppmärksammas och privilegieras genom större 
ansvar. Utöver ökad delaktighet bör detta även leda till en förenklad byråkrati då 
mindre ärende inte behöver skickas fram och tillbaka för godkännande. 
 
Decentraliserat beslutsfattande är vårt praktiska exempel för ledningens förtroende. 

6.3.2 Förankring 
Alla företag arbetar med att förankra tanke- och arbetssättet Ständiga förbättringar och 
samtliga företag kan även anses ha lyckats eller kommit en bit på vägen. Ständiga 
förbättringar är trots allt en ständigt pågående process som aldrig riktigt blir slutförd. 
Coca-Cola är, enligt författarna, det företag som hittills har lyckats bäst med 
förankringen av Ständiga förbättringar. Genom att chefer och medarbetare alltid lyfter 
fram det positiva i idéerna, vet medarbetaren att ett förslag aldrig kommer kritiseras 
negativt. Detta gör att risken att en förslagsställare inte lämnar in ett förslag på grund av 
obehagskänslor inför kritik minskas. Att Coca-Colas medarbetare anser att 15 
förbättringar per år/anställd är rimligt tyder på att Ständiga förbättringar är väl 
förankrat. Att Coca-Cola alltid varit tävlingsinriktade och gjort tävlingar av allt är enligt 
författarna en viktig del i deras framgångsrika förbättringsarbete. Det spelar nästan 
ingen roll vad man ska införa, så länge det är en tävling är alla anställda inställda på att 
lyckas. 
 
St. Jude Medical har sina belöningar som ett verktyg till förankring. Genom att socialt 
uppmärksamma framgångsrika förbättringar som gjorts av de anställda, i till exempel 
personalrestaurangen, blir Ständiga förbättringar något de anställda ser varje dag och 
bidrar till förankringen av tanke- och arbetssättet. 
 
Coca-Colas nystartade Ständiga förbättrings-blogg får exemplifiera det praktiska 
exemplet för förankring. 

6.3.3 Struktur 
Alla företag kan anses arbeta strukturerat med Ständiga förbättringar. Till sin hjälp 
använder de sig av ett IT-system (i företagens fall System C2™), precis som Söderström 
(2010) rekommenderar. Alla tre företagen har möjligheten att diskutera gruppvis över 
ett förslag innan de lämnas in, men hur de lämnas in skiljer sig lite emellan företagen. I 
Coca-Cola äger varje medarbetare förbättringsförslaget i System C2™ och är ansvarig för 
att fylla i och följa upp. I St. Jude Medical fyller teamledaren in och följer förslaget i 
systemet. I Cloetta används systemet mer som ett orderhanteringssystem. Dels under de 
dagliga mötena när specifika arbetsuppgifter skickas till ansvarig person, och dels när 
arbetslagen genomfört en förbättring och rapporterar in den som färdig i systemet. I 
Cloettas fall arbetar de också väldigt strukturerat genom sin förbättringstavla som står 
vid varje produktionslinje. 
 
I alla tre företagen finns tydliga roller utstakade, från St. Jude Medicals CI-board till 
Cloettas mindre rutinansvariga vid varje produktionslinje. St. Jude Medical började 
genomföra enkla men effektiva projekt i uppstarten för att snabbt kunna påvisa goda 
interna exempel.  
 
Det praktiska exemplet inom struktur hämtas från Cloettas förbättringstavla, se bild 
bilaga 11. 
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6.3.4 Återkoppling 
Alla företag arbetar med att följa upp förslagsverksamhet, detta sker på olika sätt och i 
olika omfattningar. Coca-Cola är väldigt snabba på att följa upp en avdelning som ser ut 
att ha problem med att nå sina mål. St. Jude Medical presenterar väl genomförda projekt 
på tavlor (medarbetarnas certifieringar) och även genom återkoppling när projekten är 
igång. I Cloettas förbättringstavla är det lätt att få en överblick och se hur arbetet 
progressivt framskrider. Att beakta är dock att alla företag framförallt bara återkopplar 
när projekten fortfarande är levande. När de är genomförda finns ingen, eller bristfällig, 
uppföljning av resultaten för att säkerhetsställa att den tänkta förbättringen blev bra. 
Alla företagen antyder också att spridning av lärdomar och best practice mellan olika 
arbetsgrupper och avdelningar inte fungerar tillfredsställande. Företaget som kan sägas 
arbeta mest med spridning av förbättringarna är i vårt tycke St. Jude Medical, som 
sprider resultaten i form av tavlor över medarbetarnas certifieringar, samt anordnade 
videomöten i början för att uppmuntra arbetet med Ständiga förbättringar. 
 
Det praktiska exemplet från återkoppling hämtas från St. Jude medicals CI-board. 
 

6.4.5 Visualisering av modellen 
I figur 10 visualiseras en konceptuell modell över 
hur företag bör arbeta med Ständiga förbättringar 
utifrån resultatet av examensarbetet. Allt bör stå 
på en stabil grund med insikt om att det tar lång tid 
att förändra företagskulturen. Viktigaste 
byggstenen är ledningens förtroende. Sedan 
kommer förankring av arbetssätt, metoder och mål 
etcetera. Nästföljande byggsten är struktur och sist 
återkoppling. Arbetar man aktivt med alla delar är 
vi övertygade om att företag har goda möjligheter 
att bli framgångsrika inom Ständiga förbättringar. 
Att modellen står rangligt symboliserar att man 
inte får slå undan en byggsten, då riskerar hela 
tornet att rasa. Man får heller inte plocka bort en 
byggsten om man vill nå hela vägen upp. 

Ett av examensarbetets mål var att i mån av tid 
framställa ett litet häfte i C2 Managements regi. 
Häftet återfinns i bilaga 12 där vi har sammanfattat 
utifrån modellen vad vi tror är de viktigaste 
faktorerna för att lyckas med Ständiga förbättringar. 

 
  

Figur 10. Vår visualisering av 
Sörqvist nyckelfaktorer för Ständiga 
förbättringar. 
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7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuterar vi examensarbetets metod, resultat, och huruvida vi anser att 
resultatet är tillförlitligt. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatta studier. 

7.1 Metod 
Examensarbetets informationsinsamling utformades så att litteraturstudien låg till 
grund till den multipla fallstudie som gjordes. Dessa två delar tillsammans bidrog till ett, 
enligt författarna, bra underlag till resultat- och analyskapitlet. Intervjuerna 
genomfördes problemfritt, med undantaget att Coca-Cola fick problem med deltagandet 
av en operatör i studien. Detta ser författarna som en felkälla, men vi tror inte det har 
påverkat resultatet i någon högre grad då Staffan Olsson var bra källa till information 
och hade stor inblick i produktionsverksamheten. Författarna anser dock att deras 
erfarenhet i utförande av intervjuer är bristfällig och kan ha inverkat på 
respondenterna. Detta är även arbetets svagaste länk då det är direkt kopplat till 
resultatet och informationen vi samlat in är mycket subjektiv. Samtliga av de personer vi 
intervjuade ställe sig positiva till Ständiga förbättringar, vilket i sig inte är konstigt då 
företag vill visa upp ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Hade vi fått intervjua någon som 
var negativt inställd till Ständiga förbättringar skulle vårt resultat med stor sannolikhet 
se annorlunda ut. 
 
 Valet att skapa ett frågebatteri inför intervjuerna istället för en intervjuguide anser 
författarna var till det positiva. Skillnaden mellan de två är att vi på ett lättare vis kunde 
välja vilken fråga som skulle ställas, utefter vilket område intervjun gick in på. På detta 
sätt kunde intervjuerna genomföras relativt fritt och ostrukturerat samt att man fick 
annan information om saker som inte fanns med i batteriet, men som var av betydelse 
för helheten. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att metoden passat bra för detta examensarbete och skulle 
vi göra om studien skulle vi använda oss av samma upplägg igen. Syfte och mål anses ha 
uppfyllts genom att praktiska framgångsfaktorer har tagits fram, konkreta exempel har 
identifierats samt att ett litet sammanfattande häfte har skapats åt C2 Management. 

7.2 Resultat 
Inledningsvis var litteratursökningens fokus relativt brett inom området Ständiga 
förbättringar. När författarna sedan läst in sig på området begränsades 
litteratursökningen mer specifikt till de inledande faserna av uppstarten kring Ständiga 
förbättringar. Utifrån både intervjuer och resultat anser vi att litteraturstudien var 
relevant. Alla rubriker i litteraturstudien har kopplingar till resultatet i en eller annan 
form. Litteraturstudien gav oss också kunskap om att analysera intervjuerna och 
kategorisera in dessa under de underrubriker vi sedan valde. 
 
Studiens syfte var att hitta hur företag rent praktiskt kan arbeta med Ständiga 
förbättringar snarare än varför och vilka delar företagen ska arbeta med. Vilka delar och 
varför är dokumenterade i litteraturstudien och är väl förankrade av många författare 
((Bergman & Klefsjö, 2007), (Sörqvist, 2004)). Vi hoppas att detta examensarbete tillför 
en förståelse hur arbetet med Ständiga förbättringar kan drivas i det dagliga arbetet. De 
praktiska exempel vi hittat återspeglar i stor utsträckning litteraturstudiens 
framgångsfaktorer och/eller fallgropar.  
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De praktiska exemplen vi har valt ut är alla framförallt fokuserade till att ha inverkan på 
operatörsnivå. Detta på grund utav att vi fått den uppfattningen att när väl ledningen är 
engagerad är det lättast att komma till skott med konkreta och praktiska handlingar 
nere på operatörsnivå. Detta kan också utföras med mindre ekonomiska resurser 
gentemot exempelvis ett av Bessant (2001) större ”fordon”. Företagen arbetade alla 
olika med Ständiga förbättringar vilket stödjer tanken att det inte finns ett rätt sätt att 
arbeta med Ständiga förbättringar, utan att det är upp till organisationen att hitta ett 
arbetssätt som passar dem. 
 
En av våra största punkter är att företagen måste börja lita på medarbetarna för att få 
arbetet med Ständiga förbättringar att gå väl. Här uppenbarar sig ett moment 22. Inga 
bra förbättringar om ledningen inte vågar lita på medarbetarna, och ledningen vågar 
inte lita på medarbetarna om medarbetarna inte visar att de är mogna att hålla i 
förbättringsarbetet. Men som redan nämnts tidigare, Ständiga förbättringar är inget som 
sker över en natt, utan är en långtgående process där de små trappstegen leder vägen 
fram. 
 

7.3 Validitet och reliabilitet 
Examensarbetets reliabilitet har varit svår att maximera, då de personliga åsikterna i 
intervjuerna är olika från person till person. Även det frågebatteri som författarna 
skapade är det liten chans att liknande studier återskapar, eftersom frågorna är 
framtagna av författarna själva och är baserade helt på den litteraturstudie som togs 
fram. Sen är Ständiga förbättringar ett stort ämne och mycket litteratur finns att tillgå. 
Det betyder att många författare har olika uppfattningar och infallsvinklar till ämnet 
Ständiga förbättringar och kan därför leda till att kommande studier inte kommer fram 
till ett liknande resultat som detta examensarbete. Allt beroende på vilken litteratur som 
studeras. Det medför i sin tur att reliabiliteten minskar. Dock anser vi att 
litteraturstudien är bred och väl genomförd, vilket innebär att liknande studier kommer 
ha god chans att vidröra några liknande områden som detta examensarbete, vilket ökar 
reliabiliteten. 
 
Den interna validiteten säkerställdes bland annat genom att författarna tog till sig 
mycket information inom området Ständiga förbättringar innan intervjuerna. Allt för att 
vara så pålästa som möjligt och därmed ställa relevanta frågor till respondenterna. 
Författarna har dessutom tagit del av utbildningar, seminarier och kunddagar som alla 
behandlar området Ständiga förbättringar, i C2Managements regi. Denna 
expertiskunskap har hjälpt till att skapa en inspirationsrik omgivning. Författarna tycker 
att det har lett till en ökad validitet samt reliabilitet, på grund av den ökade kunskap som 
tagits tillvara. Även den triangulering som genomförts genom att infallsvinklarna från 
både litteraturstudien och den multipla fallstudien behandlats och analyserats, bidrar 
till att validiteten och reliabiliteten ökar.  
 
Examensarbetets fallstudie har endast genomförts på tillverkande företag, Coca-Cola, St. 
Jude Medical och Cloetta. Det medför dock inte att resultaten endast är tillämpbart på 
företag inom den sektorn, utan även tjänsteföretag skulle kunna tillämpa 
examensarbetets resultat. Författarna anser att de resultat som tagits fram är generella 
för alla företag, tillverkande och tjänsteföretag. Antalet företag spelar också in, då 
studien endast undersöker tre företag. Genom att undersöka fler kan man öka den 
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externa validiteten ytterligare. Detta är något som tar mycket tid, och examensarbetets 
tidsbegränsade period satte stopp för det. Även storleken på de studerade företagen är 
av betydelse. Alla tre klassas som stora företag och därför får läsare ha detta i åtanke vid 
en eventuell tillämpning på små- och mellanstora företag. Det som skiljer sig mest är de 
ekonomiska aspekterna, vilket kan påverka arbetet med Ständiga förbättringar och 
kvalitet som en helhet. Dock kan de framgångsfaktorer som härstammar ifrån 
litteraturstudien även tillämpas på tjänsteföretag, då dessa togs fram efter ett mer 
generellt synsätt på Ständiga förbättringar.  

7.4 Förslag på fortsatta studier 
Examensarbetet har fokuserat på att endast använda sig av framgångsrika företag. Finns 
det företag som använder sig av snarlika arbetssätt men fortfarande inte får igång 
förslagsverksamheten? En annan intressant aspekt är också hur företag, efter att ha fått 
igång förslagsverksamheten, utvecklas till exempelvis Bessant (2001) nästa nivå. Vad 
finns det för fallgropar och nyckelfaktorer i dessa fall? 
 
Ett annat förslag är att utföra studien på andra typer av företag. De tre företag vi valde 
var alla inom kategorin tillverkande företag. Hur arbetar tjänsteföretag med att få igång 
Ständiga förbättringar? Använder de sig av traditionella metoder från tillverkande 
företag eller har de utvecklat egna metoder? 
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Bilaga 1 - Frågebatteri för företagsintervjuer 

1. Bakgrund och uppstart av Ständiga förbättringar 
1.1 Vilken befattning har Du i dagsläget?  
1.3 Hur länge och har Du jobbat på företaget? 
1.4 Vilken är din syn på Ständiga förbättringar? 
1.5 Hur tycker Du att arbetet med Ständiga förbättringar går idag? Kan något 
förbättras? 
 

2. Uppstarten av Ständiga förbättringar 
2.1Fanns det en plan för implementeringen av Ständiga förbättringar? Hur såg den 
ut? Detaljerad eller visionär? 
2.2 Sattes det upp mål/delmål? Vilka/hur/av vem? 
2.3 Kan Du nämna några viktiga händelser vid uppstarten på en tidsaxel? 
2.4 Hur började ni arbeta med Ständiga förbättringar sett från strukturen i 
organisationen? (top-down/gräsrotsnivå) 
2.5 Hur marknadsfördes Ständiga förbättringar? Hur mottogs det bland de anställda? 
2.6 Vad gjordes för att försöka engagera alla? 
2.7 Hur undvek man att kritisera idéer? 
2.8 Vad kändes svårt? 
2.9 Gjordes några övningar? 
2.10 Finns eller fanns det någon/några eldsjälar? Hur tas/togs deras engagemang 
tillvara på? 
 

3. Introduktion till Ständiga Förbättringar 
3.1 Hur går utbildningen till av befintlig personal? Vilka, hur länge och hur djupt? 
3.2 Hur utbildas ny personal? Vilka, hur länge och hur djupt? 
3.3 Vad utbildas personalen i? Hur går det till? 
3.4 Finns det ett samarbete mellan organisationsgränser och/eller avdelningar? 
3.5 Vem är ansvarig för utbildningsprocessen? 
3.6 Fanns/finns det uppföljning till utbildning? 
3.7 Generell inställning till utbildning? 
 

4. Ständiga förbättringar 
4.1 Finns det resurspersoner (någon roll/eldsjäl) avsatta för att assistera vid 
förbättringsarbetet? 
4.2 Finns det en särskild budget för Ständiga förbättringar? Vem är ansvarig för den? 
Hur stor? 
4.3 Finns förbättringsgrupper eller lämnar bara enskilda in förbättringsförslag? 
4.4 Uppmuntrar ni till gruppförslag? Hur? 
4.5 Lyfts aktuella problem/problemområden fram? Hur och av vem? 
4.6 Vilka mål är uppsatta? Hur sätts dessa och av vilka? 
4.7 Visualiseras målen? Hur, för vilka och hur ofta? 
4.8 Finns det avsatt tid till förbättringsarbete? Hur ofta, när, av vilka och hur länge? 
4.9 Finns det en prioritetsordning för inlämnade förslag? 
4.10 Lämnar chefer in några förslag? Hur uppfattas detta av de anställda? 



 

 

5. Uppföljning och uppmuntran 
5.1 Hur lång tid tar det från inlämnat förslag till feedback? Finns uttalat mål och hur 
ofta lyckas Ni med det? 
5.2 Tas det personlig kontakt vid uppföljning? 
5.3 Visualiseras resultaten? Hur visualiseras de och för vilka? Hur ofta sker detta? 
5.4 Hur uppmuntras medarbetarna till att fortsätta med förbättringsarbetet? 
5.5 Vad uppmuntras; inlämnade förslag, bra förslag, genomförda förslag etc.? 
5.6 Finns det uttalade belöningar för förslagsverksamheten? 
5.7 Är högre chefer ute på golvet och visar sig? Hur mottas detta? 
5.8 Frågas det aktivt efter förbättringsförslag? 
 

6. System C2 
6.1 Hur ser utbildningsnivån ut för System C2? Hur har det gått till? Hur uppdateras 
den? 
6.2 Hur har ni konfigurerat System C2? Vilka funktioner är aktiva? 
6.3 Var i organisationen används System C2? Används det på kontinuerlig basis? 
6.4 Vad kan förbättras i System C2? Hur tycker företaget att det är angående 
användarvänlighet, självförklarande, strukturering, överskådande? 
6.5 Vad gjordes för att få personalen att börja använda System C2? 
6.6 Hos vem hamnar förslagen? Hur ser han/hon på System C2? 
6.7 Vad har eventuell System C2-ansvarig för stöd och befogenheter? 
6.8 Hur ser ansvarsfördelningen ut, dvs. vem blir ansvarig för att ett ärende uträttas? 
6.9 Hur lätt är det för personalen att komma åt System C2? 
6.10 Vad tycker personalen om System C2? 
 

7. Avslutning 
7.1 Vad skulle du ge för tips till den som startar upp arbetet med Ständiga 
Förbättringar? 
7.2 Nämn tre (3) nyckelfaktorer för att lyckas med Ständiga Förbättringar. 
7.3 Nämn tre (3) “fallgropar” vid arbetet med Ständiga Förbättringar. 

 
Tack för att Du tog dig tid för intervjun! 
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